
v BRNf:. 1. února 1916.

z E"Ě"ĚŘIČSKÝ UĚsrníK
Grafické určení vyrovnané polohy bodu.

1. Měřická látka pro zajištění polohy bodu cestou triangulační
sestává v geodetické praksi z nadbytečných měření, provedených
vzhledem na vyskytující se měřické chyby. Z těchto nadbytečných
měření určujeme hledaný bod methodickým vyrovnáním. Methoda
má jednak hověti povaze měřených prvků s ohledem na jich za-
tížení chybami a pak účelu, kterému výsledky slouží.

Při vědeckých a základních měřických pracích, kde jest k dis-
posici pro vyrovnávací počet přesná měřická látka získaná z vě-
decky založených jemných měření dostatečného počtu, používá
se ku řešení vyrovnavacího počtu dle methody nejmenších čtverců,
aplikovaného na měřené elementy v důsledcích vědeckých poža-
davků, kladených na tyto práce. Máme tu k disposici této theorii
odpovídaiící látku spracovanou tak, že podává z pravidla staniční
výsledky stejné váhy, vyminečně různých vyšetřených vah, s chy-
bami, sledujícími zásadně princip vyrovnavacího počtu užitého na
měřené elementy úhlů nebo směrů.

Tento počtářský postup přenášíme i na další triangulační
měření, pokud povaha z pozorování vzešlé látky hoví principu
počtu a práce, spojená s počtářským řešením, jest účelnou.

Při místních triangulacích, jichž specifikace jest vyjádřena
účelem prací místního významu a povahou měření, při nichž se
z hospodářských důvodů omezujeme na nezbytně dosažitelnou
látku bez přesného sledování theorie, bude vhodno dáti řešení
polohy bodu formu. jež sleduje hlavně výsledek lineárného určení
polohy a hospodárnost v práci k tomu věnované.

V těchto triangulacích při zaměření a v jich konečném
počtářském i grafickém vyjádření jest směrodatná správnost v
délkách a výsledek bude rovněž posuzován chybou v lineárné od-
lehlosti bodu zaměřovaného od bodu vyrovnaného, čili chybou
zbývajíciho lineárného po~unu. Hospodárnost ve spracování mě-
řické látky bude tu žádati volbu methody, jež při úspoře pracovní
doby dovoluje názorné řešení, ve kterém možno případné chyby
vyšetřiti a jednoduše dospěti k uspokojivému výsledku .. Těmto
požadavkům hoví grafická methoda, která nám přímo znázorní
stav určujících elementů v lineárné míře a dovolí jich ocenění
a případné vyhledání chyb v daných neb počtem odvozených
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elementech. Grafické řešení jest též úspornější proti namahavé
mechanické práci spojené s číselným vyrovnáním, které mimo
to jest i pramenem počtářských. chyb ve spracovatelné tu obsáhlé,
číselné látce snadno možných. .

Správně provedené číselné řešení, podává ovšem záruku
matematické přesnosti výsledku a methodické ocenění míry přes-
nosti vyrovnáním získaného výsledku; kde toto jest žádoucí, tam
jest číselné řešení též místné.

V ostatních případech bude účelnou cesta grafická, ale musí
aplikovaná methoda býti v provedení jednoduchá bez obsažných
mezipočtů a tedy hospodárná, a podati bezpečný výsledek ve vy-
tčených mezích.

S uvážením těchto okolností a po ocenění method, pro dů-
ležitou úlohu grafického vyrovnání bodu dosud vypracovaných,
nastíníme grafické řešení, které má vydatně využitkovati pracovní
hospodárnosti a jednoduchosti v provedení při dostačující přesnosti
jak toho praktický geometr potřebuje.

2. Rešení tohoto prakticky důležitého úkolu datuje již od
. dob systematického spracování nadbytečných měření pro zajištění
pQlohy bodu a bude účelno přehledně vzpomenouti dosavadních
method, pokud jsou nyní z literatury přístupny.

Základ grafického vyrovnání tvoří grafické zobrazení obrazce
chyb či odchylek a v tomto pak vyšetření pravděnejpodobnější
polohy bodu.

V německé literatuře uvádí se sem spadající práce T u II y
z r. 1820, jenž konstruoval obrazec odchylkový z vypočtených
rozdílů délek určuiících stran a v tomto obrazci dle náhledu navr-
hoval polohu hledaného bodu.1) Tato methoda se omezuje toliko
na určení polohy bodu protínáním vpřed; jest tedy zcela ome-
zeného významu. Sestavení obrazce odchylkového žádá dvoji(~-
počet délky každě strany a z těchto údajů odvození rozdílu odpo-
vídajících délek. Tento předběžný počet číselně správných délek
stran jest zdlouhavý. Další vadou celé methody jest vyhledání
konečné polohy bodu v neorientovaném obrazci odchylkovém
dle libovůle.

V Rakousku se zdarem vyšetřoval graficky polohu bodu z nad-
bytečných trigonometrických měření nejprve Jan Hor s k Ý (1811-
1866), rodák Třeboňský, trigonnometr a pak přednosta triangulační
kanceláře (1837-1866). Horský zúčastnil se za Pechmanna a později
sám řídil výpočty obsáhlých triangulačních sití. Ježto se při této ve-
liké počtářské látce jednalo o hospodářský postup, používal Horský
vydatně při svých pracech diagramu, jím v letech kol 1854
konstruovaného, jenž dovoluje určiti vzájemný lineárný posun,
odpovídaiící změně směrníku při dané straně a dále i stanoviti
ze změněné polohy bodu, podávající se změnu délky uvažovaného
paprsku (strany) v logaritmických jedničkách. Tento diagram
slouží jednak jako výborná pomůcka počtářská při rŮzných tri-

') lordan. Handbuch der Vermessungskunde 2. vydáni z r. 1877,
II. svazek, § 121.
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gonometrických, na svrchu uvedených vztazích založených počtech
ku př. ustředění směrníků, dále určení směrových součinitelů
pro vyrovnání souřadnic potřebných a p.

Konstrukce a upotřebení diagramu jest popsáno vystižně
od J. Ma r k a "Ober die Ausgleichung trigonometrischer Anschluss-
netze2) a v úředních dílech 3)

Uvedenými předpisy státních úřadů jest zaveden Horského
diagram co počtářská pomůcka a dále pomůcka grafické methody
vyrovnání souřadnic trigonometrických bodů do prakse těchto
úřadů a to s velikým úspěchem.

Horský sám, jsa důmyslným geodétem, používal diagramu ku
grafickému současnému vyrovnání celé sítě bodů ve svých ka-
tastrálných triangulacích Chorvatsko-Slavonských s plným zdarem.

Ježto dále vysvětlena jest konstrukce i použití diagramu
Horského v učebnicích 4) li), stačí na tyto prameny poukázati.

Grafickým určením souřadnicových odchylek se zanášel J. li.
Fr a n k e v "Die trigonometrische Punktbestimmung im Netz-'
anschluss" Mnichov 1875.7"

Autor tu pojednává případ určení bodu protíná ním vpřed
z trigonometricky počítaných rozdílů délek· stran ze dvou po-
sloupně ležících trojúhelníků o společné straně a tyto nanáší na
směry transportérem graficky vynesené. Takto sestrojí odchyl-
kový obrazec, v němž určuje hledaný bod "dle citu." Jinak počítá
také opravy souřadnicové pro hledaný bod jako "střední místo"
odvozené ze souřadnicových odchylek vrcholů odchylkového
obrazce s použitím vah přijatých hodnotami:

py (~i~; cp + sin~,_ť) sin2 " ,

py (cos~ rp +~()Sr~CP') sin2 "

kde znaCI T délku určovacího paprsku, rp směrník paprsku, 'Y sta-
niční úhel.
. Při řešení pouhého určení bodu protínáním zpětným vyšetřuje
středně orientované zbližné směrníky a určuje odchylky proti
analogicky získaným, měřeným směrníkům. Pak počítá lineárné
odchylky L1 k těmto rozdílům směrníků v, při délkách strany T,
odpovidající dle vztahu

L1 - r v" ~" ,
tyto vynáší do obrazce paprsků a získává tak odchylkový obra-
zec. Z tohoto obrazce tvoří pak "střední místo" pro hledaný bod,

') Zeitschr. f. Vermess. 1874, str. 159-176.
0) J. Ma rek •Technische AnIeitung zur Ausfiihrung der trigono-

metrischen Operationen des Katasters, Budapest 1875, str. 208-213.
a .Instruktion zur Ausfiihrung der trigonometrischen und poIygonome-
trischen Vermessungen etc. des Grundsteuer-Katasters, Vídeň 1887 a 1904'-

Oj M ii II e r-N o v o t n Ý ••Geodésie niž.ší II. díl. Praha 1899".
6) ti a rtn e r-D o lež a I ,.tIand und Lehrbuch der niederen Geodasie.

Vídeň 1904". .
T) Zeitschrift fiir Vermessungswesen 1876, str. 97-107.
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tak že graficky odečte v nástinu souřadnicové opravy pro jed-
notlivé vrcholy odchylkového obrazce a z těchto tvoří střední
opravy pro .dy a .dx použitím vah py a Px přijatých vztahy:

sin2 rp cos2 rp
Py = --- ,Px =----

r r

Methoda pro protínání vpřed zústává při dříve zmíněných
stinných stránkách řešení Tullova a methoda pro zpětné protínání
používá st ř e dně orientovaných směrů tedy zbližných· orientací
a vyšetřuje hledanou polohu pouze přijatým vystředěním.

Jiný způsob konstrukce odchylkového obrazce podává F. G.
G a u s s. 8) Gauss počítá souřadnice průsečíků paprsků odchyl-
kových s osami pravoúhlé soustavy a z těchto sestrojuje v měřítku
1 : 10 obrazec odchylkový. Poněvaž odchylky v jeho konstrukci
se vztahují na směrníky, tož jest ona konstrukce možná pro orien-
tované směry, tedy pro protínání vpřed. úlohu protínání zpětného
nemůže řešÚi samostatně. Pro protínání kombinované orientuje
vnitřní směry dle orientovaných identických směrníků vnějších
a přijímá za pravděnejpodobnější hodnotu z dvojích údajů směr-
níků měřených vpřed i zpět aritmetický střed s vahou rovnou 2,
když jednostranně měřený směr označuje s vahou 1. K tomu po-
znamenává, že doporoučí tento postup orient~ce a tím i konstrukce
odchylkového obrazce pouze pro případ, že jest předem dána
nadpoloviční většina z vnitřních směrníků, které jsou oboustranně
měřeny a tím i zevně orientovány. Pro tento odchylkový obrazec

. sestoií pak graficky polohu hledaného bodu methodou Bertotovou,
tedy přímo. Methodu tuto dále vysvětlíme.

Ku konstrukci odchylkového obrazce nutno přičiniti, že postup
orientace vnitřních směrů jest ne vždy přesný a odvislý od správné
orientace vnějších identických směrů, tak že Gauss tento postup
předem omezuje na vhodné případy; iinak doporoučí pro zpětné
a kombinované protínání počtářské řešení dle methody nejmenších
čtverců.

Sama konstrukce odchylkového obrazce však žadá dosti
zdlouhavé počítání souřadnic zmíněných průsečíků. Spokojiti se
pro paprsek určovací s jedním průsečíkem není vzhledem na možnost
chyby v počtu doporučitelno. Jest radno, počítati na zkoušku sou-
řadnice obou průsečíků, neb chyba v konstrukci odchyikového
obrazce má v zápětí pochybený výsledek. Předběžná počtářská
příprava jest tu tedy dosti pracná. Ostatně výpočtem se podávají
pouze souřadnice průsečíků a nikoliv přímo vyrovnávané odchylky,
což pro konstrukci odchylkového obrazce, základ to celého řešení,
dlužno uvážiti.

Pokrokem u Gausse jest zavedení přesné methody grafické
k určení pravděnejpodóbnější polohy hledaného bodu, o níž, jakož
i jeií aplikaci Gaussem, dále se zmíníme. Přičiniti jest, že tato
grafická methoda jest zavedena Gaussem dle pruské měřické

8) .Die trigonometrischen und polygonometrischen Rechnungen in der
Feldmesskunst" z r· 1876. .
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instrukce9) do pruské státní měřické prakse, co oficielní methoqa
pro určení polohy bodů místních triangulací.

Úlohu grafického vyšetření pravděnejpodobnělší polohy bodu
z nadbytečných údajů měřických projednává lie Im e r t ve své
disertační práci 10) a uvádí v § 18. přesné řešení pro protinání
vpřed při třech určovacích paprscích. Pro pravděnejpodobněiší
odlehlosti; sl! S2' s;], míry přesnosti hl h2, h3 a délky stran odchyl-
kového obrazce Sl! S2' S3' dovozuje přesný výraz poměrem:

Sl h12: S2 h22 : S3 h32 = Sl : S2 : S3

a poznamenává možnost snadné grafické konstrukce pravděnej-
podobnější polohy bodu na základě uvedených poměrů.

Vyšetření polohy vyrovnaného bodu z trigonometrických
měření na podkladě konstruovaných geometrických míst odvozuje
A. W e i x I e r v "Ausgleichung trigonometrischer Messungen nach
der Methode der geometrischen Orter." 11)

Autor tu stanoví bod ze směrníků protínánim vpřed a dle
úhlů protínáním zpětným, odstraňuje odchylky posuny hledaného
bodu, zobrazenými iich příslušnými geometrickými místy a určuje
místo minima dle principu methody nejmenších čtverců: a) po-
sloupným vyšetřováním konjugovaného paprsku relativného minima
ku skupině rovnoběžných řad bodových, b) stanovením minimálného
bodu na tomto minimálném paprsku. Ku pomocným počtům po-
dává autor tabulky. Methoda tato vlastně jest methodou počtář-
skou, neb podává výsledky číselné a to jak opravy sou-řadnicové,
tak i součet čtverců odchylek, aniž jest nutno veličíny tyto konstru-
ovati, tak že grafická konstrukce jest tu znázorňovací pomůckou.

E. li 'a m m e r večIán'ku »ZlJir graplhi'schen Ausgl'eilchung beim
trigonomeírischen Ei:nlslchneiJden vlon Pllnkte1n«12),uváďí k'onstrlllkci
oruchylkového obmzce z pOčÍtaných lineárných posunů bodů při
úhl'Oivé změně Piaprslkiu.

Pro posun v změnou směrníku o hodnotu úhlovou Li A"
Li A" -

pří straně ACo platí v = -,-,- ACo'(1

Pro změnu úhlu ~ A O B o hodnotu Li D při daných dél-
~- ---~-. ---

kách ramen Do A, Do B a straně A B jest Iineárný posun vrcholu
Do dán výrazem

_ LI D" Do A X Do Bv - -- ----- ---------.
(1" A B

Směrník normály ku posunu 1. j. tečné ku kruhu, jež zaji-
šťuje polohu posunu, jest podmíněn vztahem:

9) IX. Anweisung vom 25. Oktober 1881 fiir die trigonometrischen
und polygonometrischen Arbeitell bei Erneuerung der Karten und BUcher
des Grundsteuerskatasters. .

10) Studien Uber rationel1e Vermessungen im Gebiete der hoheren
Geodiisie, Lipsko 1868.

") Mitteilungen des k. u. k. militiirgeograph. !nstitutes 1896 str.
143-198.

12) "Zeitschrift fiir Vermessungswesen«. S. 611-636. R. 1896. (Viz
též poznámkp p. Steiffa v témž,e časopi!se. S. 169-171. R. 1897).
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Směrník (Do T) = směrník (Do B) - úhel {(A B) - (A Do)} .
Tyto hodinoty vypočtené kons:tr1uui'e v měříťku ·v oIbrazec

odchy'likový.
Pro bod upčený P'f()ltínánrm vpřed, podává se tu z posunů pro

změny směrníkú obralZec odlohyIkový přímo.
Pro pmtínámí zpětné apliůkuje tlU tiammer protínáni dle ú'hlú,

pro které dle svrrchu uved1ených a VYPolčtených vz1ta!hú VYTÝ'SI!1je
zmíněné těčny oněch normál'ných piolSunú úhlú, jež tvo1ří obrazec
odchylkový.

fiammer se ome:ZlUljev nas1tílněných dvou případ:eoh s kon-
I strukcí odahylkovélhlo '(lIbralzoe: nla př'í!kl:ad pro p1roitínání vpřed a
odděl,eně na přílklad pro protínání zpětné.

V takto konst'ruovaném obrazci odichylkavém VlO1lí pOII'oihll
hl1cdalného 'bodu tlak, alby v idiuClhiumeťhody neljme1l1škh čtvier.::ll
součet pros'tý'dh 6tver1cú, zibývajídch IOpTiaiVsměifllÍiků v míře úh1!o-
vé byl minimá1nJý. Sám ph<Čiňuje, že pos:t,up jeho jeví pro proHn<iní
zipětnlétu vel'ťkiolu Inevýh'o1dlu, že nelize Z' oibrazu ip'řňmo OPIfiaVY
směmíkú vyčí'sti a ta1k seo Hch hodnotě před def'inlitivlním roz!hod-
nutím bez počtiU přesvě.diči:U. Volbu deHni'ti'vního bodu provádí »dle
pohledu« na obraz odchylkový, anvž by sáhl ku některé určující
methodiě, a t'o v SQlu1h1!a:sus míněním Ji()!1"'dlanov'ým,že »to jest
jedině správný postuPp'ři grafické methodě«.

Převcl~ení zpětn1éhio 'p'wMnání na pwtinání vlpřeid se zvmtný-
mi poloměry proj'edná'vá C. R u TI g e v »Graphilsche Aus,gI'eiÍch!ung
beim Rtiokwartsei1nlschneiden.«13)

Jestto poměr dé!Jek paprsku PA a reciprokého PA' při voleném
pollomě'ru m dainý vzt'alh!em:

2

PA' .~ PA
Pro taikto klOil1struované hodly A' určí se těž'ÍlŠtě S; pa'k se

vyšetří výrazy ~~~ a sestrojí odchylkový obrazec jako při

paprscíah Pf'OItin:álHímvpř'ed. V tomto o'hrazoi' stanoví se polloha
hledaného qodu Q, tak aiby součet čtverců odlohylek, zde 1l00rmál-
l1!ýchOldl<e:hlostí tohoto bodlu od palprs1ků odchy']'kvélh:o OIbiraizce, do
vah = SA'2 bylI minimál!uý. P.dlohu bodlu Q. Runge pojímá ve
smysllu mechaJnlioké 'rovnováJhy siL K'Onstmují se z Q ,nor'mály na
paprsky odchylkové a k1aždiá se toliikráte zvětší, kolik ohnáší svrchu
uvedená! váiha a :pm tyto úseióky co sHy vyh!<ediá výs'ledinid; získá
takto opraW bodlu SQ.

Stanovení polohy hledaného bodu cestou geometrkké kon-
strukce obSia'ženo jest dále v pracích: Gen g e hlo »Bei'trage zur
graphfschen Ausglekhung« 14), i1nž. nám. ti a t t a na mnohých
místech. 15)

13) »Zeitschrift flir Vermessungs\jTeseu« 1900. S. 581-588.
14) VierteHahrschriH der naturforsch. Oesellschaft. Zurich 1886.

S. 268-3,12.
10) flammer »ZeHschrift fiir VermeSiStmgSWesen« 1896.. S. 617.
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ti. V a II ota. 17)
Po m e ran c e v a »Grafická methoda řešení normálných rov-

nic o dvou neznámých a určení střední chyby s použitím při pro-
tínáním vpřed a zpě't uroovaného bodu«.l')

Analogické řeŠiení, onoho drle 8ertota, dále pochází od L a i-
s a 11 t a a ďO c a g n e.18)

Nekteří autoři vpravují úlohu do formy mechaníky a zajímavě
aplikují na řešení grafické konstrukce mechaniky.

P u II e r v pojednání »Eínc' graphi:sche Ausgleichung vermí,t-
telnder BClohachtungeJt1 fiir zweí Unbekannten«lU) vpra,vuje nor-
málné rovníce pří součinitelích směrových a, b, směrníku a. nor-
málném posunu s a jeho složkách do osy x , y vztažmo p, q

do tvaru l-si~~; . s1 = O, lco
b
s
2
~ . s J = O a aplikuje na

toto momentovou poučku soustavy sil v rovině. Takto vyjádří
. . a2 b2 y'"sIly hodnotamI ~. ~ ,----, tyto vypocte a grafIcky SIOZI ve

SIn a cos a
výslednice, které podají dvě přímky, v jichž průsečíku leží hle-
daný bod. Vedle vyhledaných souřadnic bodu, lze tu graficky vy-
šetřiti též střední chyby v souřadnicích vyrovnaného bodu.

Jak patrno, jest tu t eba počítati součini'tele, pak sÍ'1y a dvojmo
vésti grafické konstrukce, ji'Stě dosti prací, při1léhaiících skutečnému
číselnému počtu.

KonstmkHvně zajímavé řešení grafického vyrovnáníl podává
A. KI ing a t sc h.20) Vychází od výrazu [p v v] a přijímá [p] co
prosté síly, v co odlehlost bodu od směru síly analogicky jako Ber-
tot, jenž tomuto výrazu d~1 vyjádření mechanického pojmu momen-
tem setrvačnosti. Pro sílu P. směrník její a a kolmou odlehlost v
platí pro rozklad statického momentu složek do dvou kolmých
os vztahy

[p sin a . v] = O, [p cos a . v] = O,
které vyjadřují vlastně normálné rovnice co dvě přímky, v jichž
průsečíku leží h1'edaný bod, vyplňující podmínku minima.

Rozklad geometrický může býti uvažlován co projekce do
dvou libovolných paprsků při směrech a, a' a platí tu každá z rov-
nic a pro djalší vysvěiliení vztahy

[p sin a . v 1 = O [p sin a' . v] = O.
Ježto značí

fp sin a . v] = Pl sin1a] v1 + P2 sin a2 V2 +. . +Pn sin an Vn
jest tedy určiti bod. pro který a;lgebraický součet statických mo-
mentů s']ložek se anuluje. Bod ten leží na výsJednid složek p sin a.

]6) I. sv. Anna'les d l'Observatoire Météorologique du MO't!it Blane,
Paris1893. S. 145-169.

17) Zapiski topografičeskégo otděla gener. glav. štaba. Petrohrad
1895. Sv. 52.

lH) Société mathématiquec Séance 3. fébrier 1892.
H') »leHschriH ftir Vermessllngswe.sen. S. 553-561, r. 1895.
20) Die gralphische Allsglekhllng bei der trigonometrischen Punkt-

hestimmung durch Einscheitilden. Vídeň 1894.
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Pro dva různé základní směry podají se tudiíž také dvě vý-
s~ednice a v jich průsečíku nalezá se hledaný bod. Konstrrukce vý-
slednice se provlede graficky ze složkového olbrazce známým způso-
bem z grafické staJtiky.

Při protínání vpřed založena jest konlstmkce odchy,lkového
obrazce na následující úvaze. Zrněna směmíku d IX jest dána při

lineárném posunu v a délce paprsku s vztahem: Ci IX = V "
s

Princip methody nejmenších čtverců žádá pro zbylé odchylky
směrníků

[p d IX • d IX] = min.

Dosadíme-li svrchní vztah, platí [p d 1X
2
] = I I~J a z toho

ply_ne p = -!2-' co hodnota uvažované sílv.s .
Autor konstruujte pro řešení odchylklOvý obrazec počitem prú-

sečikú s os,ami dle F. O. Gause a' obdrží směry si\!. VYPOičte veliko-
sti silIa konstruuje diVa složkové obrazce sil vzhledem ku dvěma
přijatÝm směrům rovlliOběžným s volnými složkami a takto Odvodí
dva vý'slednicové paprsky, v jichž prŮ'se'číku leží hledaný bod.

Pro protínání zpět podává autor řešení pro oba případy, totiž
řešení dle úhlů a řeš>elní dle směri!. Sestavení' obrazce odchylkového
pro řešení· dle úhlů následuje vyjádřením zrněn úhl'Ů dr změnami
~měrú d J - Vr-l d J' - vr I t'·IJr __1 - ---, IJ r - --- a p a I •

Sr-I sr

1d r r = V r---:l + :".':-
S r--I sr

1
Zde jest třeba konstrukce paprsku I r-\. r pro P r--I. r . S-2"I:::::~~-~ve
zvláštním sekundérním obrazci.

Při prrotínání zpětném dle směrník1j platí opět pro zrněnu
směrníku

vrd CPr = ---,
Sr

t' ", t h 'I 1a lm znamy vz a pro SI u p r = --2 •
Sr

S těmíto elementy vykonstruje se odchylkový obrazec dle
autora opět použ~týmpočtem prÍlsečí,ků s osami. Další postup jest
analogický s grafickým vyšetřením bodu v obrazci při protínání
vpřed. Autor dobře poznamenává, že při zpětném proHnání se tu
dociluje minima relativného odvislého od volby obrazce odchylko-
vého a podává vy:svět1ení pro konstrukci abso,lutního minima ze
dvou 'bbrazcÍlocchylkových, pro něž platí miltlima re!ativná .

.E1 = [p V'2] , 2.:2 = [p V"2].
Pro absolutní minimum se podá .E = fr v' vlil.

- V dašlím uvádí aJutor konstruktivné řešení střední chyby pro
jedničku váhy i pro jednotlivé souřadnice.
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Toto velmi zajímavé řešení žádá 'řadu průvodních počtů a kon·
strukcí a tak prací dosahuje číslného řešení'; jest pěkným grafickým
sl,edovánim přesné meíhody nejmenších čtverců.

Rešení uvažovarného úkollu mechanickým zařízeniÍm pod;ává
Y i s c her »Verfahren zur Ausgl'eichwng von Beobachtungsgro-
ssen alUf mechall1'Í'schem Wege und AnwendUlug nach der Methode
der k,leinsten Quadrate.21) Nahrazuje pozorovalné velič'Íny srl'ami,
jež ,se snaží hkdrullÝ bod k sobě přitahovati a tento sprostředkuje
rovnováhu oněich sil. Určující p'a!prsky předst'a-lV'u!je nelpohyblivými
pružnými tyčemi a vyjadřuje sílu P deformací na trati fJ při délce t.
Pro SklŽky výlslednilce při úhlu směru cp pi'atí pro rovnováhu:

Ex .2 l~- cos cp . Const -= E}, C~~lCP = O ,

Ey "J~sin cp . Const = E ;. si~~ = O ....:;.; ln 1"-1
To lze dosíci též mechanickým zařízením, když vioHme délku

n 3

pružn~'ch tyčí 1/12 ; theorie pružnosti žádá l12.
Přislušný pří1stroj autor konstruovla! pro protínání vpřed i

zpě1t. Není známo, zda se ho někde používá, za1isté se tu jedná víoe
o za,jímavost nežli o přesné řešcrnÍ.

JiniOu theorii mechanismu ku vyrovnání vztažmo k eliminaci
lineárných rovnic podává K. Fu c h s. »E~n N[[henmgsverfahren in
der Methode der kJ.eňnsten Quadrate«"") ve formě stroje se spojitý-
mi nádobami.23)

Na podklad:ě mechanického principu deform'a'ční práce podává
velmi zajímarvé a přesné řešení našeho úk,olu Dr. J. Pan t o f I í č e k
v práci "Fehler.'ausgleich ung nach dem Prinzip.el der klei,nsten De-
formatň'o!fiisarbeit«.24)

Autor nahrazuje měřené veličiny soustavou tyčí dle uróté the-
or.ie a grafkkÝm řešením soustavy zachovává princip methody
[p v v] = min. Náhrad'ná soU!stavajest založena, tak že 1. náhradné
tyče musí tvořiti soustavu staticky urči'tou, 2. deformace pružné
tyče musí býti úměr:ná změně pozorované veličiny, 3. průřez a
pružný' modul tyče a tvar soustavy náhradné musí státi ve vzájem-
ném souhlasu.

Spojením eilementů v soustaiVU deformuje se jednotlivá pružná
tyč následkem statické neurčitosti soustavy o }" jež odiPovídá od-
chylce v měření <po Deformační práce a pružné tyče musí tu hověti
rovnici A = ncp2, když n zna·čí váhu měřenÍ.

Obecně bude podmínce vyhověno, když se nahradí úhel (J:
n

1) pružnou úhlovou tvčí řezu n'rl = '8. a délkv Sr = I fO
• S r - •

2) druhou pružnou tyčí řezu n' rj = -.:-r.2__ a déke s' r = I' r ,
Sr'" I

21) "ZeitschriH fur Vermessungswesen« 1899. S. 553-557 a 655-560.
2") »Osten. Zeitschr. f. Verm.« 1908. S. 7, 42, 1912 s. 325.
23) K tomu A. C a p p i II e r i přičiňuje po'známky tamtéž 1909.

S. 65 a 115.
U) Osterr. Wochenschr. f. d. offentl. Baudienst. 1908. s. 428. 444.
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3) nepružnou tyčí vrcholovou t r, jež spojuje řez náhradných
tyčí s vrcholem P r'

Autor odvozuje theoreticky aiplikaoi svoH theorie na jednot-
livé oddíly vyrovnání pozorování a na určerní theoretické střední
chyby a doprovází své důsledky grafickými kOil1lstrukcemi z me-
chaniky, které talto theorie umožňuje.

Pro vyřešení úkolu protínání vpřed ctile § 7. tohoto pOjednání
nahradí se každý směrník jedním pružným prutem Z a libovolným
nmožstvím nepružných prutů. OhClI 0:1 (směrník orientovaný) se
nahradí pružným prutem \1 k1olmo k určujídmu Paiprsku Sl a ne~
pružným prutem ti' jenž spojuje v libovolné vzdálenosti od hle-
daného bodu P volený vrchol TI s daným bodem Pl a ne-
pružným druhým prutem t~, jenž jest v nekonečnu spojen s pevnou
o~ou + X. Při pEJvných daJných bodech P1 jsou vrcholy TI také
pevné. Náhradná soU'sta\va sestává z n pružných tyčí délek Z a z n
pevných bodů styčných. V předtběžných po·čtech se dále vypočtou

délky prutů Z, potažmo odchylky v těchto délkách #' = ~ s , fr.; o:
Soustava prutová jest vyrovnána, když se spojí v hodě P prut

z" se !staticky urČielnou soustavou 11 I~ Průřezy tyčí obdrží hodnoty

" 10
10

v' I v 'd f ' h 'I' .< I L 'I LJr = -2-' a pns usne e ormace osovyc Sl JSou LJ = "pro Sl y .
S . 1l

Graficky odvodí se p'Olsun vrchoilu P (hledaJného bodu) ve
směru základní osové síly LR výrazem ,)3 = Li 11 LI + Li I~L.~
a takto se zí!skrují oprruvy souřadnic. OraHcky lze dále stanoviti the-
oretické střední chyby a tedy podati úplné řešení v požadavcích
methodlY mJjmenších čtverců.

Protínání zpětlné řeší autor též tou'Ío the'OfiV")
Sem spadá též pojednání Dr. J. Pan to f I í č k a »Nová gra-

fická kontrola kombinovaného protínání.26)
Přitétlo stati jerst upozor·ni:t i na obdobnou aplikaci mechaniky

pro vyrovnání nadbytečných měření podanou S. W e 11 i s c h e m
v ,p.ojednlání »Pehllerausgleichung rnach der Theode des Gleich'-
gew-khtes elastischer Systeme«"'), jež označeno jest »meltho-
dou nejmenších produktů«, Tam jest uvedc'na další přilehající lite-
raltlura analogických řešení.

M.K o mel v »Graphi\SiChe KoordinatenalUlsgleichurng tdgono-
metrisch belstimmter Punkte«2X) určuje polohu bodu protínáním vpřed
se tří paprsků, kde strany obrazce odchylkového nahradí silami,
jichž výslednrke prochází hledaným bodem.

Hodnoty dvojic sil. co složek jednotlri~ých výsledni<c, jsou
dány vz'tahem

p~~-~_.-

A2
• mn

TJ jest váha, A normálná odlehlost hodu. m n délka strany ohrazce

") Osterr. Zeitschr. f. Vermess, 1909 s. 111-115.
26) Technický Obzor. 1912, s. 164-166.
27) Osterr. Zeitschr. f. Vermess. 1904. s. 181, 197. 213. 230. 246.
~8) Osterr. Zeitschr. f. Vermessungsw. 1903, s. 173-179.
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odchy,lek, tedy v důsledku tIelmertově. Jti'nak pro větší počet prvků
určujídch kombinuje tyto; zase empiridy bez odůvodněni.

V L á IS k a v »Graphischel Ausglei'Chung vorwarts erngeschni-
tener Punkte«29), uvažuje váhy určujících paprsků na konstrukci
polohy bodu. Vyšetřuje graficky určovací elementy pro anamor-
fickou konstrukci odchylkového obmzoe, která skytá vyrovllmný bod.

Jiné methody vloH řešení líneárných rovni!c v různých zajíma-
vých úpravách.'''')

Dr. I(. W e i gel v »Graphische Ausgleli'chung der vermiHeln-
d!en, bedingten und anderen mehr komplizierten Beobachtungen«"l),
vychází od představy r normálných rovli'i,c co obrazu r dimensio-
náUném pr1ostoiru, který se r - 1 opětova!nou redukcí transformuje
v bod vyrovnaný. Vyšeřuje graficky souči'l1Helé normálných rovnic
a dále odvozených redukovaných rovnic aI z těchto graficky ne-
~námé, jakož i jich střední chyby. (Pokrač.)
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Ulehčení pro civilní inženýry a civilní· geometry. V ministerstvu
veřejných prací konala se svého času meziministerská jednání o vydání
nařízení k dosažení práva civilního inženýra nebo civilního geometra,
který účastí ve válce stal se neschopným čekatelem. Tímto nařízením, kte-
rým se dovolují jistá ulehčení při zkouškách, a snížení doby prakse těm
čekatelum, kteří se súčastnili nynější války a stali se nadále neschopnými,
usnadní se rychlejší dosa:tení jich povolání..

Zeměbraneckými inženýry nemohou se státi dle zprávy "Stref-
fleurs MiiJitarbl.« ti inženýři, architekti a stavitelé, kteří jsou povinni služ-
bou vojenskou neb zeměbraneckou. (Výnos z 29. listopadu 1915, část 5,
čís. 14.615.) Při prokázané zvláštní píli a zpusobilosti ve službě (žádnou
jinou cestou, ale předběžným vzdělánim a sociálním postavením) mohou
tito býti povýšeni až do hodnosti šikovatele. V poslední době množí se
případy, že zeměbranci s odznakem jednoročního dobrovolníka aneb bez,
tedy ony osoby, které při přehlidkách k zeměbranecké službě byly uznány
za zbraně schopné a již se byly dostavily, byly jmenovány zeměbranec-
kými inženýry neb těmito v hodnosti důstojníka. Takové osoby smějí Jen
výjimečně a pouze se svolením ministerstva války neb příslušného mini-
sterstva zeměbrany býti použity k technickým pomocným pracem, poně-
vadž proti tomu slouží ve frontě zeměbranci, patřící do téže třídy inte-
ligence; tím by povstalo nesprávné dávání předností jiným. Tyto výjimky
mají se státi jen u zvlášť vynikajícich inženýrů atd., kteří zaujímají zod-
povědné postavení, a v případech, kde záleží na obleku služebního hodno-
stáře v zájmu služby a vážnosti. V každém případě smí se státi výjimečné
jmenování takových osob jen příslušným ministerstvem na základě před-
ložení, jmen ovacích návrhů. Stejně nepřicházejí v úvahu pro jmenování
zeměbrall. inženýra neb inženýr-poručíka branci, kteří se na dobu trvání
války odvésti dali, nebo kteří jsou povinni odvodem, poněvadž tyto osoby
nenáležejí domobraně a svého času ještě svým povinnostem odvodním
budou musit zadost učiniti.

Zprávy ze sborů zákonodárných úřadů samo-
správných a zeměpanských.

Nařízením ministerstva spravedlnosti v dohodě s ministerstvem veřejných
prací bylo povoleno vyhotovování dílčích plánů následujícím stavebním

úřaditm:

Moravskému zemskému stavebnímu úřadu v Bruč. Č. ř. z: 340 z
r. 1915. - KrajilUiskému zem. sbveb. úřadu v Luhlani. C. ř. z. 340 z r. 1915.
- Korutanskému zem. staveb. úřadu v Celovci. Č. ř. z. 340 z r. 1915. -
Městskému sitav. úř. král. hl. m. P r a h Y. Č. ř. z. 37 z r. 1915. - Měst.
stav. Úř. města K a r 1í n a. Č. ř. z. č. 172 z r. 1915. - Měst. stav. úřadu
m. Olomouce. Č. ř. z. 248 z r. 1915 a měst. stav. úř. lnnomostí.
C. ř. z. 57 z r. 1915.

. 20S. Císařské nařízení ze dne 22. června 1915 o obnovování a úpravě hranic
(druhá částečná noveHa k všeobecnému občanskému zákonníku.)

Na základě § 14. stát. zákl. zákona ze dne 21. prosince 1867, ř. z.
čís. 141, vidí se Mi nařídi'ti toto:

Článek 1.

Ku změně dopInění na'ŤÍzeni všeob. občan. zákonníka o obnovení a
úpravě hranic vydávají se následující ustanovení:

§ 1.
§ 850. obdrží nadpis: »Obnovení a úprava hranic« a má zníti:

Jestliže hraniční značky mezi dvěma pozemky, jakýmikoHv okolnostmi
byly poškozeny tak, ž·e se staly neznatelnými, nebo když hranice skutečně
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jsou neznatehJé nebo spo'rllé, tak má každý z obou sousedú právo, žádati
soudní obnovení nebo zjištění hranic. Za tím účelem jsou sousedé povoláni
k vyřízení jednání mimo s,porných věcí s doložením, že hranice hudou
určeny a vyz'načeny i v tom případě, když se p'ř,edvolaný nedostaví.

§ 2.
§ R5l. má zníti:
Jsou-li hranice skutečně neznatelné nebo sP'Orné, stanoví se dle

posledního stavu klidné držeb'llosti. Nedá-Ii se· tento pevně stanoviti, dá
soud sporné plochy laciným přemě'řením rozděliti. Pokud které straně
se vyhražuje, uplatniti svoje lepší právo cestou procesu, zvláště se
ustanoví.

§ 853. má zníti:
Výlohy za řízení platí sousedé dle výměry hraničních čar. Navrho-

vatel má nésti výlohy řízení, když se ukáže, ž'e obnovení neho opravení
hranic nehylonutné, poněvadž hranice nehyly sporné nebo dosta'tečně
znatelné, neho když ostatní účastníci hyli ochotni k mimosoudnímu vy-
značení hranic. Výlohy zastupitelstva hra'dí sám zastupiteL

Když řízení vyvoláno jest rušením klidné držehnosti. múže soud
uložiti zapravení všech neh částí výloh o;né straně, která spor zaviniía.

§ 4.
Když hra:nice podl,e § 851. jsou stanoveny, vYřkne soud současně,

přesahuje-Ii cena sporné p'l'ochy obnos 100 ko'run. V tomto případě může si
každá strana vyhraditi, svoje lepší právo cestou procesu uplatniti. Re-
kursy proti rozhodnutí sourlu druhé instance, v řízení o ohnovení a Opr:l-
ve'llí hranic js,ou 'nepřipnstné.

§ 5.
Při jednání o obnovení a'I1eb opravení hranic, které již před po-

čátkem platnosti tohoto císařského nařízení podáno bylo jako žádost nebo
žaloha u příslušného soudu. pozb}'vají předcházející ustanovení platnosti.

Článek II.
Ustanoveiní tohoto císař. nařízení přicházejí v platnost dnem uveřej-

nellI. Výko:nem tohoto cís. nařízení jest pověřen Můj mi'nistr s'pravedlnosti
a sice v dohodě s účast'něnými ministry.

Zprávy spolkové.
Výroční zpráva "Odbočky spolku českých geometru v Brně« za r. 1915.

I.
Třetí rok Odbočky uplynul' ve znamení stagnace. Členorvé v"'ho,u,

až na tři, členstvo, též z velké části bylo povoláno k vykonávání povin-
nosti vojenské, jak z dalších podrobných úd.ajů vidno, takže systematická
činnl()st za účelem úplného vybudování naší organisace sta'''l se nemož;nou.
Zbývá jen s trpělivostí, a dúvěrou vyčkati, až zase poměry při,pustí,
ahychom v začatém díle pokra:čova],j.

Poměr členstva k'oncem r. 1915 jeví se následovně: Celkem čítá
Odbočka 120 členú. Z těch je činno: .

Ve službách civilních 47 členů, ve službách evidence katastru 33 čI.,
ve sl.užbách agrárních operací 16 členů, ve službách země 6 členů, ve
služhách státních drah 2, v různýoh 16 členú.

P~kud nám hylo možno ziistHi, hyli povoláni do zbmně nálsleuuiíci
kolegové:

A. Od evidence ka'tastru: Brabenec r. z Mor. Ostravy.
B u káč e k Lad. z Blanska. tf a n á k Rud. z Bma III. K lep á č e k T. z
Kyjova. N o s e k Jan z Napajedel. P á II k a A. z Blanska. (Celkem 6.)

B. Od agrárních operací: Baňoch VI. Boleho.v.s.k.Ý
Jos:ef.Čamek rr. Ja!llulík Josef. Kožich rr. Kožoušek Lad.
Paleček Vine. PauliŠkaJar. Schlick \VoH. Schwarz Boh.
Šeránek AI. Lurek AI. (Cel!'kem 12.)
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C. Ze zem,ské služby: fal,tu,s cm. Mátl Ju!. Peňáz
Josef. R ů ž i čk a Josef. Ši n d Ý I e k Boh. Ve v e r k a Mart. (Celkem 6.)

D. Z e s I u ž b y c i v i I n í: B e y e r Hugo z Vyšk,ova. K a lln s
Rud. z Brna. K ř i v á ne k fr. z Kyjova. Má c a Mart. z Boskovic. M a-
han í k Karel z Brna. Ne k v a s il fr. z Vh. Hradiště. N e n t w i c hRud.
z Vh. Brodu. N o v á k Leop. z Olomouce. N o' v o t n Ý Pr. z Přerova.
Pan i t z Karel z Olomonce. S o m m e r Josef z Brna. Š t á b I e Matěj z
Brna. T a I a š fr. z Brna. Ve j měl ,e k fr. z Brna. (Celikem 14,)

C. Od státních drah: Doležal Lud. z Brna.
f'. Z r ú z n Ý c h sin ž e b: M a k e š Rud. z Brna. M are k Karel

z Brna. (Všech členů ve vojenské službě 41.)
Zde nntno ovšem podotknouti, že údaje zvláště u ci'vilnÍch geometrů

jsou velmi neúpllné. Kolegové sami se nehlásili a výsledek akce u mo-
ravské inženýrské komory za tím účelem podniknuté byl naprosto ne-
gativní.

Na poli cti a slávy z členů Odboóky, pokud neklamně zUštěno, padli:
Lamb. On d r á k, c. k. vrch. geometr, Brno. Josef Ce r n ý, c. k. vrch.
geometr v Mor. Budějovicích a fr. S k u p ar, civ. geometr na Vsetíně.

My ostatní zajisté zachováme vděčnou a trvalou památku těch, kteří
kidysi pomáhali budovati naši organisaCi a nyní podstoupili čestnon smrt
za vlast na bojišti.

Kolegové Bolehovský, Makeš a Mátl byli povolá'ni za do-
mobranecké inže'nýry. Zde dlužno se zmínirti o následující důl,ežité okal-
nosti: Spolek rakouských inženýrú a architektů vydal tiskem pamětní
spis, v němž navrhuje některé dodatky a zlerpšerní k nařízení ministerstva
zemské obrany ze dne 20. června 1907 ř. z. Č. 150, ohledně evidence a
určení jednotlivých kategorií technických pro případ povoláni k domoibra-
necké službě. Při tom vša,k nap'rosto promíjí geometry, 'nezařazuje jich
do žádné z technických kategorií, ba ani se nezmiňuje vůbec, že ze-
měměřičské studium 'na vys'okých školách technických vůbec existuje.
Na druhé straně však zase na př. stavitelům a méně vzdělaným mistrům
určuje zvláštní skupiny pro technkké služby domobranecké. Považo'vali
jsme tudíž za svou povinnost, učini,ti o tom podání na, výbm ústředního
spolku v Praze, kterS' ve spojení s ostatnimi organisacemi geometrovský-
mí zařídí potřebné kroky, aby ge,ometrtlm, kteří až dosud povolanými vo-
jenskými orgárny do těchto kategorií' domobranecké služby za,řazováni
byli a výborně se ,osvědčili, byla 'tato kvalifikace pro vojenskou službu
po zásluze ponechána.

Výboro'v~'ch schůzí Odbočka v r. 1915 nekonal'a, jelikož členové
výboru a,ž na tři do zbfalně byli p'ovoláni. V náhradu za výborové schuze
uspořádala Odbočka přátelské schůzky zbylých čIenů. Schůzí těch bylo
celkem 5 a to v lednu, únoru, březnu, dubnu a listopadu. Rokováno na
nich o běž'ných záiležitostech spolkovÝch a stavovských.

Všechn~ ostatní programová činnorst Odbočky musila ovšem býti
zastaverna a bude v ní pokračo'váno, až poměry tomu připustí.

Spolkového časo,pisu "Zeměměřičského věstníku« vyšlo celkem pět
dvojčíseL I v tom ohledu bylo nutno se omezit a jen s velkým úsilím
podařilo se redakci al,espoI1v tomto rozsahu udržeti časopis, který se
stal téměř jediným po.jítkem členstva Odhočky, z vel:ké části v růz'llých
kI1ajích mocnářství za vojenskou povinností dlícího. Zde ukázala se
ohromná důležitost jednotného odborného orgánu a dlužno s největším
důrazem upozorniti členstvo na to, aby všeinožně podporovalo svůj je-
diný odborný časopis jak po stránoe materie1'.ní, tedy řádným a včasným
placením spolkového přís.pěvku a rozšiřováním časopisu ve svém nejbliž-
ším okolí, ale i přispíváním odbornými články a konečně sdělováním
osobních zpráv, týka:jících se buď nch přímo ueb jich známých kolegů.
Sdělení lHužno učiniti buď .předsedovi Odbočky neh redakci "Zeměměřič-
ského věs,tníku«. Jinak není možno jednotlivých správných dat se dopá-
trati a získati správného obrazu o stav.u čle!l1rstva.
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Výbor Odbočky pro rok 1915, zvolený valnou hromadou dne 21.
prositnce 1914. byL následující: Prof. Dr. Aug. Sem 'e rád, předseda. Rud'olf
K a I I u s, místopředseda. Ondř. Kr č m á ř, jednatel. Eman. P a I t u s zá-
stupce jedna,tele. Prant. Ve j měl e k. Ludvík D o lež a I. An,t.' Krá t k 'S'.
FraJnt. T a I a Š. Jaroslrav P a u I i š t a. - Náhradníci: Josef Peň á z.
Rudolf M ak e Š.

II.
Výbo-r Odbo-čky vzdává kol'egiální dík pražsikému ústředi za bla-

hovolné vyřizování účtů, Odbočkou jemu předkládaných.
III.

Knihovna Odbočky obsahuje až dosud 19 čísel a to odborných ča-
sopisů, poj,ednání a monografií.

Uzavíráme třetí rok trvání Odbo-čky s vědomím, že v této těžké
dabě učinili jsme vše, co bylo v naší mocI, abychom udrželi Odbočku ho-
tovou učiniti krok v před k cíli, jejž si byla vytkla, ja,kmHe na'ši ,po
šťastně skončené válce vrátí se k svému obvyklému zaměs,tnání.

V Srně, dne 12. prosince 1915.
O. Krčmář, t. č. jednatel.

Zá,piso IV. řádné valné hromadě "Odbočky spolku čes. geometrů v Brně«.
konané drne 12. prosince 19'15 v Bes'elClnímdomě v Srně.

Valnou hromadu zahájil předseda Odbočky pan prof. Dr. Aug. S e-
me rád v 11 hod. do,poledne. Na jeho vyzvání přítomní uctiJ:i povstáním
památku členů Odbočky Lamberta O n dr ák a, Josefa Č e r n é h o a h.
S k u p y, :kteří na poli cti a slávy hrdi,nskou smrt za' vlast podstoupili a
vzpomněI.i všech kolegů v poli stojících.

Pan předseda v krMkém proslovu poukázal na obtíže, jaké Odboč-
ka za daných okolno.stí musí překonáva,ti, zdůralz'nH zejména důležitost
spolkového časopisu »Zeměměřičského věstníku« a vyzval přítomné, aby
všemoibnou a všestrannou podporou přičinili se ó udržení a zvel:ebení to-
hoto j.ediného 'poií'tka čle:ns'tva, jež po většině vzdáleno svého působiště
za vykonálváním vojenské po,vin:nosti dlí. Dále zmínil se o záležitosti s
rakouským spolkem inženýrů a architeMfl, jež rbliže vylíčeno ve výroční
zp,rávě , a oznámil, že bylo v tom smyslu učiněno podání u centrálního
spolku v Praze. Valná hromada schválila jednání výbolru v tomto přípardě.

Na to čten protokol mínulé valné hf'Omady, jako,ž í výroční zprávu
jednatele za rok 19'15. Obé schválila! valná hromada po krátké debatě.

Pan předsedaiící pří1stoupil ku druhému bodu programu, a vyzval
přítomné k provedení voleb předsedy a členů výboru na p,říští správní
rok 1916. Zvol'eni: Předsedou opětně pan prof. Dr. Aug. Sem e rád, do
výboru kolegové: Rudolf K a II u s, Ondř. Kr č m á ř, Ant. Krá t k ý, AI.
Š í m e k, Emain. F a I t u s, Lud. Do lež a I, Frant. Ve j m ě l.'e.k, Frant.
T a I a š a Jaroslav P a u I í š t a, 'náhradníky: ]oosef Peň á z a Rudolf
M a k e Š, vesměs v Srně.

Volných ná'vrhů podáno nehyI:o a proto pa:n předsedající valnou
hroma,du skončil. Kr č m á ř,jedinatel.

Ze služby c. k. evíd. katast ru: Jmenování: Fr. Vesel
na evid. ředitelem VI. tř. (18. prosínce 1915). Geometrem II. tř. (XI. tO
el. Josef S o c k (24. listopadu 1915).

V c. k. litogr. ústavě: Oficiály I. tř.: J. tlatner, J. Laube,
A. S v o bo d a. Ofie. II. tř.: R. W u n s c h, K. S í g w a 1d, K. S a žat a,
J. Gollhofer,F.Kammel. Asíst. L. Sreit, A. Popp.

Za redakci zodpovídá Dr. A. Semerád; ':':'Tjskeri{Rolnjc~ tisMrny v Brně·
Vydavatel: Spolek. českých geumetrů c,•. '~rÍlliie.';.:';·'<":>", '
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