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Úvaha k příčné refrakci.
Mjr. Ing. Dr. K. Bezděka.·

Teorie refrakce stanoví zákon lomu paprsku ve vztahu se změnou hustoty
vzduchu s výškou. Paprsek světelný šířil: by se přímočaře, kdyby prostředí, jjmž
prochází, bylo stejnorodé. , '

V následujícím uvažujme o vlivu tohoto prostředí na triangulaci.J e zřejmo,
že pro horizontální úhly nebude příliš v úvahu přicházeti výškové uspořádání
poměrů vzduchových, nýbrž výlučně změna hustoty prostředí ve směru horizontálním.
Tato pro dané stanovisko v okruhu uvažovaném pro triangulaci nebude všude táž.
Závisí totiž hustota vzduchu hlavně od jeho teploty, tlaku a vlhkosti, bude tudíž
vlivem místnich větrů různých směrů v jednotlivých částech okruhu odlišná. To
pak zaviňuje různé odklony procháze,iícího paprsku od přímočarého směru, a tím
vznik refrakčních chyb v měření. Zvlášť značné bude střídání hustoty vzduchové
při průchodu paprsku lesním průsekem, podél vyhřátých skal, nad vodní plochou a p.

Uvažujeme~li pak dvě různá prostředí rů.zné hustoty, platí 'vztah
sin al nI
sm a2 n2

kde a1 jest úhel dopadu, aa úhel lomu, nl a na jsou indexy lomu.
Pro stanovení závislosti mezi hustotou vzduchu f! a jeho indexem lomu n

platí Lorentz-Lorenzůvl) zákon:
n2-1
n2 I"2= const . f! .

Jelikož n se liší velmi málo od jednotky, položíme n = 1+ P, kde P je velmi
malá hodnota. Rozvedením pak dostaneme

_ p2+2p _2 ,,(1 4) 2'
f! . const - 3 -, 2 p + p2 3 p I" 3 - 9- p T ....

Vynecháním kvadratických členů bude
. 2 p

const =3~' (1)

Položíme-li hustotu vzduchu za teploty 0° C a tlaku 760 mm Hg rovnou
jednotce, je pro jiný tlak barometrický B a absolutní teplotu T hustota dána vzorcem:

. 273B .
f!=1." 760'

Jelikož index lomu vzduchu pro f! = 1 a střední vlnitou délku je 1'000294, dostaneme
z rovnice (1) dosazením za 1! = n - 1 vztah

2 p 2 2
const=3~=3(n-l)=3' 0'000294.

3 273 B
Z rovnice (1)' je element indexu 1!= '2 . const . f! = 0'000294 l' .760 .
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Hustota vzduchu sama jest odvislá na teplotě, tlaku a vlhkostí. Vlhkost
vzduchu nemá na JI prakticky vlivu. Obsahuje totiž vzduch, nasycený vodni parou,

při teplotě: - 100 0° + 100 + 20° + 300
objemových částí vod. páry: 0'003 0'006 0·012 0'023 0'042.

Jelikož pak index lomu vodních par má se k indexu lomu vzduchu jako 1 : 1'00003,
je patrno, že v našich mezích přesnosti to nemá žádného vlivu na JI. Možno tedy
vlhkost vzduchu vždy abstrahovati.

Bude tedy hustota vzduchu záviseti hlavně na tlaku a teplotě vzduchu.
Pro studium refrakce uvažujme pro určité území tlak vzduchu ve všech

bodech procházejícího paprsku týž. Zbývá tudíž jako hlavni činitel proměnlivosti
hustoty vzduchu jeho teplota.

Praktický případ vyskytl se mi při měření lesním prosekem, kde při visuře
10 km dlouhé procházel paprsek as 2 km otevřeným terénem a zbytek průsekem
vysokého lesa podél silnice. Zjištěný rozdiI teplot v otevřeném terénu a lesnim
průseku byl 9'6° C. Možno tedy zde uvažovati dvojí prostředí o různých hustotách.

Pro ně platí vztah

273 B
Dtíve uvedeno, že n = 1 + 0'000294T' 760 .

Za tlaku jedné atmosféry bude n= 1 + 3 . 10-o! . 2;3 .

Pro jednoduchost výpočtu předpokládejme rozdíl teplot obou prostředí 10° C.
Na př. jednoho prostředi 18°, druhého 8°.

Pak:

1/1 __ 1+ 3 . lO-o! . ~

n~- 1+ 3 . 10-4• ~~~ •

Ježto se jedná o malé hodnoty, pro něž platí vztah

11+ ~= (1 + 8) . (1 _.8'),--r8
můžeme upravit na tvar s vynecháním členů druhého řádu

n1 _ 1+ 3 . lO-o! . (273 _ 273) = 1 3 . 10-o!. 2713. 10 .
n2 . 281 291 + 281 . 391

Upravme tvar
3 273. 10 = 8190 -'--10-1
. 281 . 2!H 81771

Tím jsme si vyjádtili
o rozdiIu teplot 10°.

Nahraďme poměr indexů lomu úhlem dopadu (a + 8) a úhlem lomu a.
sin (a + 8) 1+ 10-5. sin a cos 8.+ cosa sin 8.

sm a sm a

nI = 1+ 10-5.
n2

poměr indexů lomu pro dvě vzduchová prostředí
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Ježto 8 je malé, možno psát přibližně:
cos 8 . 1,

1+ 8 cotg a = 1+ 10-5,
8 cotg a= ]0-5•

Vyjádříme-li ve vteřinách, pak 8 cotg a= 206265 . 10-5, 8 nabude reálného
významu, chceme-li na příklad dokázati odchýlení paprsku o 10".

Pak
206265 . 10-5 6

cotg a= 10 = 206265 . 10- = 0'206265.
Z toho a ~: 78°.

Aby tedy úhel refrakční byl 10", musí úhel dopadu a..:..... 78°, t. j. sklon roz-
hrani obou prostředi. Obdobně pro refrakční úhel 1" by se vypočetlo a..:..... 25°.

Znázorníme-li případ graficky, vidi oko pozorovatele obraz předmětu v pro-
dlouženém směru, tedy odchýlen o refrakční úhel.

Jak vidno, záleží velmi na poloze uložení obou nestejnorodých prostředí, a to
může býti dáno jak terénem, tak zejména směrem větru. Jest tedy i směr větru
důležitou složkou pro posouzení vlivu refrakce.

V uvedeném ptfpadě byla uvažována pouze dvě sousední vzdušná prostředi.
Ve skutečnosti bude takových různorodých prostředí ve směru paprsku Vlce, takže
prakticky nenastane lom v jednom místě, nýbrž vlivem konstantního klesáni hustoty
prostředi nastává místo lomu ohyb paprsku, který teoreticky dá se nahraditi uve-
deným lomem.

K objasnění refrakce postupováno zde z poznatků čistě fysikálních. Snad by
bylo možno i vyčísliti integrál pro refrakci při konstantním klesání hustoty pro-
středí a tak dospěti k matematické přesnosti. Pokud však nejsou známy poměry
vzduchové, jimiž paprsek prochází, a ty bude vždy těžko zjistiti, nemají výpočty
praktického významu.

Účelem článku byla jen snaha zjistiti příčiny refrakce a stanoviti její pro-
měnlivosti neb stálosti. Pro stálou refrakci byl by nutný předpoklad stálosti atmo-
sférických rozdílů hustoty vzduchu, respektive uložení těchto vrstev ke směru za~
měřeného paprsku, což je téměř nemyslitelné.

Přesnost strojů dnešní doby pro triangulaci by vyhovovala pro bezvadné
zjištění horizontálních úhlů. Jest však celá řada příčin měřeni znehodnocujících,
jichž ovládnutím lze mnohé eliminovati neb aspoň zjistiti. Že by se vša~ povedlo
zvládnutí vlivu refrakčního, jest velmi nepravděpodobné.
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Rés'Umé. Not e s ur 180 réfracti on terres t re 180 térale. La réfraction latérale est due
1I.U fait que le rayon lumineuK est dévié de sa direction originale suivant 180 densité et 180 position
des couches ďair qu'il traverse; J'humidité de ľair n'eKerQant aucun effet sensible sur ľangle de
déviation, 180 différence de température des couches atmosphériques joue le role principal.

Eu admetta,ut 780 pour J'a,ngle ďincidence, on obtient pour 111. réfraction 111. va,leur 10", 111.
différence de tempéra,ture des deuK couches voisines étant de l()O C. En réalité, 111. réfra,ction se
produit successivement le long du trajet du ra,yon lumineuK et non subitement comme on 1'11.
supposé. Etant donné le fa,it que, en pratique, 111. mesure de 180 température et de la, direction des
couches atmosphériques présenterait des graudes difficultés, l'influence de 111. réfraction latérale
ne peut Hre déterminée sur une voie analytique.

Měření zeměpisných souřadnic cirkumzenitálem.
Dr. E. Buchar, komisař VZÚ. (Pokrač. - Suite.)

4. Zp r a c ov á ni p oz or ová n i o pře byt e čn ém poč tuh v ě z d.
Pro určeni tří neznámých stači pozorovat tři průchody; každá dalši měřená

hvězda dává novou podmínku, takže potom je úloha přeurčena a při výpočtu hle-
daných neznámých užijeme vyrovnávaciho počtu. Postup je ten, že vyjdeme ze
základnich přibližných hodnot a hledáme takové jejich opravy, jež pozorovaným
průchodům nejlépe vyhovují. K cHi lze dojiti dvojí cestou; prvni z nich spočívá
na podmínečných rovnicích výšky, kdežto při druhém způsobu vyjdeme z podminečné
rovnice hodinového úhlu.

a) Zpusob výškový.
Přibližný hodinový úhel to hvězdy, který je vypočten z předpokládané při-

bližné hodnoty korekce hodin KOl jež odpovidá okamžiku To, je
to= T+ Ko + ch(T- To) - a.

Při tom T značí pozorovaný průchod a ch je chod hodin. Vsazením hodnot po, to
do první z rovnic (2) dostáváme jim odpovídajicí výšku V'

sin V'= sin po cos lY + cos po sin ď cos to'
Vzorec upravime pro logaritmický výpočet substitucí

b cos B = sin po Ú>O
b sin B = cos po cos to,

takže sin V' = b sin (B + lY). (25)
Skutečná pozorovaná výška V liší se však od vypočtené výšky V', odpovidajicí hod-
notám p", to o rozdil V - V'. Když dosadime tento rozdil za změnu výšky d V do
rovnice (3) a uvážíme-li, že lze psáti

V- V'= V- Vo-(V'- Vo),

V - V'o+ cos Ad p + cos P si~ A d t + (Vo - V') =O.
Při tom Vo znači základní přibližnou výšku. Položime-li dále V - Vo= d Va vyjá-
dříme-li dt pomoci změny korekce hodin dK, vyplývá na konec

d V + cosAd P + 15 cos p sin A d K + Vo - V' =O, (26)
kde dK je vyjádřeno v časové miře. Potřebný azimut vypočteme kombinaci obou
poslednich rovnic (2)

t A cos lY sin to (27)
g = sin po cos ď cos to- cos po sin ó

Každá hvězda nám dává jednu podminečnou rovnici tvaru (26); z jejich řešení
vyplývajíci neznámé určuji nám potom konečné hodnoty ·šiřky p, korekce hodin K
a výšky V

p=Po+dp, K=Ko+dK, V= Vo-i- dV.
b) Z pUs ob hod i n ov é h o ú h Iu.
Tentokráte vyjdeme z přibližných základnich hodnot po, Ko a Vo a budeme

hledati jejich opravy podobně jako při prvém způsobu; Sférický trojúhelnik, určený
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všemi třemi stranami 900 - po, 900- Va' 90° - O, dává nám podle BordovyfQr;
mule odpovídající přibližný hodinový úhel to

to sin t (so - po + o) sin t (so + po - o)
tg 2 = cos t (so + po + O)cos t (so - po - o) •

Zo·-:- 900 - Va.

1
fJ = 2" (so+ po),

sin (r+{)
1n= ,

cos (fJ + ~)
dostaneme jednoduchý výraz

1 Ir . 2 (s~ - Po)

sin (fJ- ~) In= ,
cos (r- ~)

Skutečný hodinový úhel t, jak. nám jej dává 'pozorováni pro okamžik, když hodiny
udávají čas T, je však

t=T+Ko+ch(T-To)-t-dK- a,
takže rozdil skutečného úhlu a jeho hodnoty to, vyplývající z předpokladu veličin
Po, Vo, o, je potom

dt= T +Ko + ch(T-To) - a'-;t~+dK,

Když hodnotu dt dosadíme do základního vzorce (3), dostaneme podmínečnou
rovnici

d V + cosA dp + 15 cósp sinA dl{+ 15co~p sinAj _.O, (32)
v níž potřebný azimut vypočteme z výrazu, který ohtžíme použithu.Rordova vzorce

.A ·vmtg22c-- .:-n. (33)

Veličiny d V', dp jsou vyjádřeny v obloukovó:míře,·kdežto dK, ljsou udány-
v míře časové. Každá hvězda poskytuje jednu rovnici. Hodnoty neznámých vy-
plývají potom řešením všech rovnic podlelll.etody nejmenších čtverců.

c) Zjednodušení u způsobu hodinového úhlu. .
Zeměpisné souřadnice stanoviska bývají odvozeny z měření, provedených

v několika nocích. Protože pozorované hvězdy jsou zpravidla tytéž,. naskýtá se
otázka, zda by se v důsledku toho výpočet nedal nějak zjednodušiti, aby se ne-
musil provádět v celém rozsahu pro každou pozorovací noc. Pracný výpočet ho-
dinového úhlu lze skutečně provést jen jednou pro. vždy pro základní deklinaci 00,
zaokrouhlenou na celistvou sudou vteřinu a pottebnY.-hcdinový úhel pro jednotlivé
noci vypočíst pak z variace deklinace dO, pomocí vzorců

I: r:"Llď ď~}. ,} (34)

kde. to je vypočteno ze vzorce (30) pro hodnot'll o".Yýr!lz pro derivaci, který

1937/69



dt cos P cotgP
, dJ = cos p sin A = cos o

neni vhodný, protože bychom musili počítat paralaktický úhel zvlášť. Potřebnou
hodnotu derivace lze však stanovit numericky pomocí logaritmických diferencí, jež
se vyskytují při výpočtu to . Vzorec (30) lze psáti též

log tg ~ = ~ (log m + log n) ,

jehož diferencováním obdržíme
dt _ d log m + d log'n
dif- t

2 d logtg:f

Rozborem lze dokázati, že v našich šiřUch úhly r + ~' {/-;-; , (/- ~ leží

v 1. kvadrantu, kdežto úhel r - ; jest v kvadrantu IV. Označíme-li proto z ta-

bulek vyjmuté absolutní hodnoty logaritmick.ých di1'erencí pro 1"

.. o o
dl=dlogsin(r+2), d2=dlogcos ({/i2) I
ds = d log sin (.8 - ~) , d~= d log cos (r - :) I

d5 = d log tg ~ '

platí pro derivaci, vyjádřenou v časové míře, vztah

h _ ~ _ dl + d2 - ds + d4
- do - 30d

5
•

Práce, nutná pro zpracování měření o několika pozorovacích řadách, se tímto způ-
sobem výpočtu pod3tatně zkrátí. Azimuty, vypočtené s přesností ľ z hodnot 00, lze
ponechati pro všechny pozorovací dny beze změny.

d) Ji n é z p ů sobyv Ý poč t u.
Kromě uvedených dvou metod existuje ještě řada jiných, jež se však zdají

.pro zpracování měření, vykonanýeh na dočasném stanovisku, méně vhodné. Způsob,
používající přesnýeh, předem vypočtenýeh tabulek, je výhodný jen na pevné observa-
toři, kdežto metoda absolutní výšky by se v našem případě též neosvědčila. Co se
pak týká grafického způsobu zpraeování měření, nelze tento považovati za dosta-
tečně přesný.

5. V Ý poč e t zem ěp i s n é p oIoh Y vy r ov n á ním p oz or ov á ni.
a) 'l'var podmínečných rovnic a jejich řešení.
Každý průehod hvězdy poskytuje nám pro opravy dV, dp a dK při způsobu

hodinového úhlu jednu podmínečnou rovniei tvaru

adV + bdp + cdK" + u = O , (37)
v niž význam jednotlivých koeficientů z porovnání s výrazem (32) jest

a= 1, b = cosA, c=eos p sin .A, u = 15 cos p sin AI - or. (37')
Při tom byla vzata do absolutního členu oprava vůči refrakei; pozorovaný okamžik
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oprostíme totiž od vlivu změny refrakce připojením opravy

oT~- or
- 15 cos p sin A .

Absolutní člen rovnice (32) změní se tím o hodnotu
15 oj cos p sin A = 15 o T cos p sin A = - or ,

při čemž or vypočteme ze, vzorce (22) za předpokladu, že se refrakce mění lineárně.
Oprava korekce hodin dK" je vyjádřena v obloukových vteřinách, aby všechny
koeficienty byly přibližně stejného řádu. Neznámá dK, vyjádřená v míře časové,
je potom

dK"
dK=-l~ .

D

Pro n hvězd máme pak n rovnic, jimiž je úloha vlastně přeurčena. Proto při jejich
řešení použijeme metody nejmenších čtverců, v našem případě vyrovnání pozoro-
vání zprostředkujících. Přisoudíme-li všem pozorováním stejnou váhu, obdržíme
pro 3 neznámé následující normální rovnice v redukovaném tvaru

[aa] dV + [abJ dp + [ac] dK" + [aul = O \
[bb. 1] dp + [bc. 1] dK': -r [bu. 1]= O '"

[cc. 2j dK' + [cu . 2]= O,
jichž koeficienty jsou vyjádřeny podle známého Gaussova způsobu obecně

_ 11 _ [ap]
[pq]-7'p;q;,[pq.ll-[pq] -[aa] [aqj

[pq.2] =[pq.l]- i~:~1[bq.lj
[cp.2j[pq.3] = [pq.2]--[" -"j [cq.2]. cc.~

[bb.l] = [bbJ - f::~[ab]
[bc.l] = [bc] - [abj

J
[ac]

laa
fabl[bu.l] = [buJ - [aaj [aul
[acl [bc.l J

[cc.2]=[cc] - [aaJ [acj-- [bb.lj [bc.lJ
_ . [ac] [bc.l]

[cu.2J- [cul- laa] [aul - [bb.lJ [00.1]

[ [aul [bu.lj [" [cu.2] [ 2]
uu.3] = [uu] - [aa] [aul - [bb.l] bu.lJ - Icc.2j cu. .

Při výpočtu koeficientů normálnich rovnic použijeme obvyklých kontrol tvaru

[aa] + [ab]+ [ac] + [aul + ras]= O,

-s=a+b+c+u.
Mimo tuto kontrolní rovnici je jich ještě 12 tvaru obdobného. Správnost rozřešeni
normálních rovnic je ověřena zkouškou sigmovou. Označíme-li

21= [aul dV T [bul dp + [cul dK"
~=_ [aul [ 1- [bu.l] [b 1]- [cu.2] [0 2J
"'2 laaj au [bb.l] u. [cc.2] cu.
23= [00] - [uu] ,
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je při správném výpočtu" splněnapodminka

.!:l = .!:;j= .!:3 •

Pro n> 3 podminečné rovnice- (37) nemohou být nikdy přesně splněny, protože
absolutni členy u jsou ovlivněny-pozorovacími chybami. Po dosazení nalezených
neznámých do podmínečných roynie dóstaneme proto odchylky

.. 17= ad V + bdp + cdK" + u •
Met~da nejmenších čtverci'J. spočí vá v tom, že součet čtvercutěchto odchylek je
mimmální, čm že

[vv]=min.

Hodnotu [vv ] je nutno stanoviti zpětným dosazenim nalezených neznámj'ch; lze
ji přibližně kontrolovati též ze dřív~ jit uvedeného vztahu

[vvJ~luu.31 . (40)..
Měřítkem přesnosti mMeni je průměrná chyba: jednoho pozorování (správněji ře-
čeno jednoho určeni u)

# =t -II.IVV] ,
L .. 'Vn-i:>

Průměrné chyby j&dnatlivých neznámýcn vyplývají pak ze vzorců

mv =,+ P, JI <J11 ,mf!) = + P, JI Q22, mJr" = _± p, j!Q33 ,
,...: • -J- , .,

v nichž pomocné součinitele, o kterých platí identity

Q;.,= Qki'
určíme rozřešením v,á~ovJ\-ch rovnic

[ aJ J Qll + [ab J Q12 + [ac] Q13 c= 1
[aaJ Q21 + [abJ Q22 + [ad] Q23=0

[bb. 1] Qu + [bc. 1J Q23 c= 1
[aaJ Qu + [abJ Q32 +[acJ Q33 = O

[bb.l] Q3'j + [bc.1] QS3 =:,0
[cc.2J Q33· 1.

dostali- z prů:měrnJ'ch násobením známy-m číslemChyby pravděpodobné bychom
0'67449.

Z vyrovnání opravené hodnoty jsou na konec

Vo + dV + mv, po T dp,±_ mf!)' Ko + dK + T'5 mK'" (44)
. ' (Pokra.č. - A .nivr6.)

Statistika v ovocnářství a taxace zahrada ovocných str9mů.
Ing. Aug. W e i s.

I. Rozvoj ovocnářství.
Rozvoj ovocnářstvi je odvislý od možností' odbytových a od v)'še konsumu ovoce.

Porovná~e-Jiš~tření státníh" úřadu statistického (Stejskal: "Čsl. ovocnictví ve světle sta-
tistiky"), vidíme, že spotřeba ,ovoce v čSR: je odstupňována 'podle - sociálního postavení
obyvatelů. Čím větší kupní síla spotřebitelů, po příp. nižší cena ovoce, tím větší jeho spo"
třeba. V letech 1920-1928 připadalo průměrně .na jednoho obyvatele ročně 65 kg, v letech
1929-1933 ročně pouze 39 kg ovoce;

Mrazová katastrofa v roce 1929 zničila -všechno neduživé a nemocné ovocné stro-
moví. Místo vyhynulých ov,Ocných stromů bylo vysazeno 7'9 mil. kusů stromů nových. Bu-
de-li pokračováno v další výsadbě, vzroste tím kapacita ovocné sklizně, Nezvýší-li se sou-
časně kapacita spotřeby, vznikne krise odbytová. Totéž plati pro- léta mimořádně úrodná,
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v kterých sklizeň ovoce přesáhne limitu spotřeby. Zákon nabídky a poptávky má vliv na
dalši rozvoj ovocnářství a jeho prosperitu. l~ ••

II. Statistika v ovocnářství.
V .každé knize o ovocnářství, odhadu ovocných stromů a pod. najdeme výtky o ne-

dostatku statistiky ovocných stromů. Tato Okolnost je též pramenem mnohých hrubých
omyh'l. a nedorozumění při zjišťování rentability a cen ovocných stromů a zahrad. Záslužné
dílo v tomto oboru vykonal státní úřad statistický, jenž provedl sčítání ovocných stromů.
Podle jeho údajů za léta 1920--1934, zpracovaných Dr. Stejskalem, propočítáváme v při-
pojené tabulce střední průměrnou hodnotu hrubého výnosu jednoho ovocného stromu.

Druh
ovoc. stromů

Sklizeň ovoce I
ročně v kg I

min. I střed, I max,
I II

7-8 20'0 37'1
6'6 20'S 33'8
5'0 16'4 29'0
3'1 12'3 27'0
5'2 15'7 I 26'6
5'1 13'1 25'S
0'9 10'3 35'5
1'1 6'7 10'6
1'0 13'0 27'2

I

Jabloň.
Hruška
Třešně.
Višně
Švestka
Slíva
Meruňka.
Broskvoň
Vlašský ořech

Cena 1kg ovoce
v hal.

min. I střed./
70 140 I
70 130 I
173 20S
2UO 241
47 I 125 I
63 147 I
300 425
375 463
295 3S4

Hrubý výnos 1ovoc.
stromu ročně v Kč

min. I střed. I max,
t

14'6 24'9 29'4
12'2 22'6 30'S
11'9 32'9 56'9
9'9 31'5 54'0
9'2 15'S 22"4
S'U 16'3 20'2
4'7 45'6 82'6
5'9 28'4 47'7
5'3 45'2 SO'2

max·1

II
269
261
284
339
260 I.

265
544
715
535

Podle statistických údajů čítáme prumernou úrodu 1 ovocného stromu bez ohledu
na druh 17'5 kg ročně .. Podle zpráv odborných časopísů odhaduje se ale roční výnos jen
na 10 kg.Vidime tedy, že výše úrod bude pravidelně nižší než v tabulce uvedeno. Pi'i
těohto výpočtech uvažovali jsme, že všechno ovoce je schopné trhu za stejnou cenu. Tomu
ale tak nebývá. Čteme-li v ovocnářských časopisech, že na př. přes 50% celé úrody jablek
je červivých a rezivých, musíme si uvědomit, že zpeněžení tohoto špatného ovoce bude
těžko možným.

III. Dosavadní metody taxace ovocného stromoví.
Dosavadní metody ocenění ovocných stromů rozdělujeme do skupín:
A. Skupina: Od had y bez v Ý poč tu:
Na podkladě zkušenosti se oceňují ovocné stromy přímým odhadem na místě samém,

Je to způsob přibližný, závislý Od subjektivních činitelů. Je často pramenem mnohých
omylů. '

B. Skupina: Met o dym ech a nic k éh o v Ý poč tu:
1. Met o dli. ,D o h n a 1- Fr. L u k a s e, Dohnal rozdělil ovocné stromoví na 3 třídv

a oceňuje je podle cm obvodu, měřeného ve středn(výši stromu. Fr. :Lukas rozšířil počet
tříd na 9. Do 1. až 5. třídy zařazuje ovocné stromy o stoupající nebo plné nosností; do li.
až 9. třídy stromy s nosností klesající.

2. Bod o v á s o u s t a vaD r; E. L u k 'a s e béře za základ soustavy 10 bonítačních
činitelů (klimatické poměry, polohu, půdu, stanoviště, všeobecný stav stromu, stáří. druh,
plodnost; trhovou cenu, průměrný výnos), Každý činitel má 5 klasifikačních bodů. Součet
jednotlivých bodů násobí se určítým bodovým číslem.

3. :MJ e t o d a Jan s o n o v a. (Podrobnosti srov. článek Ing. D o lež a I a v Zem,
věstníku, rok 1926, str. S0--85.) Janson dělí stromy na a) stromy mladé, které nenesou, a
b) stromy plodné, a cenu stromu počítá:

ad a) H1= 2a1 + k, kde ~ je stáří stáří stromu, k náklad kulturní.

ad b) H2 = (li .~ s. - v) a2, kde b je součet bodů podle půdy, spodiny, vlhkosti, po-

lohy a podnebí, z je průměr ze součtů bodů podle nosnosti, zdravotního stavu a škůdcu,
s je velkoobchodní cena ovoce za 100 kg, X je Jansonem libovolně volené poměrné číslo
pro každý- druh a .třídu, v jsou roční výlohy a ~ je počet let od doby odhadu do konce
nosnosti.

4. Met o d a Fo h I i s c h o v a zjišťuje v několika třídách velikost a počet očekáYa-
ných průměrných výnosů a podává průměrné hodnoty ovocných stromů různých druhů.
Čísla jsou libovolné hodnoty subjektivní. Rozděluje ovocné stromy do několika tříd.
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5. Čes k á m e t o daR á d lov a neváže se na žádné výpočty. Jabloně a hrušky
rozděluje na třídy: kabinetní, stolní a hospodářské. V každé třídě a druhu rozeznává šest
'Stupňů. Pro každý druh ovoce, třídu a skupínu sestavil tabulky, z níchž se pro každé
stáří stromu dá příslušná hodnota přímovyjmoutL Tyto hodnoty tabulkové zjistil u kaž-
dého druhu a vypočetl (způsob neudává) hodnotu normálního stromu v době vzrůstající
nostnosti (u hlavních druhů obyčejně 25 let) Z této hodnoty vypočte se roční přírůstek
odečtením výloh zařizovacích (vždy 8 Kč) od hodnoty normálního stromu a zbytek se
dělí počtem let od vysazení do stáří stromu. Roční přírůstek odečítá,vá se od normální
hodnoty· při stáří sestupném. Při stáří vzestupném připočítává se přírůstek až do doby
největší nosnosti; dále se připočítává v Y2 hodnotě a při době klesající nosnosti se odečí-
t&vá až do konce nosnosti Y2 hodnotou. Podle RádIa dosahují jabloně a hrušky stáří 100
let, třešně 110, višně 70, švestky a, slívy 50 let, ořechy až 110 let a vyka.zují u konce nos-
nosti velmi značné hodnoty.

C. Met o d y s e stá v a j í c í z o cen ě n í a v Ý poč t ů :
1. Met o d a Dr. H e y e r a je jedním z nejstarších pokusů zavésti počet rentový a

diskontování, použití složitého úrokování jako při odhadu lesních stromů.
2. Met o daG a e r dto v a je metodou kapitalisování čistého výtěžku jako věčné

renty při 4% úrokové míře. Tento způsob vedl k tomu, že někdy na podkladě znaleckých
posudků byly soudně stanoveny a placeny za ovocné stromy obnosy nepochopitelně
vysoké.

3. Met o d a S t e d m a n n o v a. Hodnota mladých stromů se určuje podle nákladů
výrobních. Hodnota nesoucích stromů vypočte se diskontováním při jednoduchém úroko-

n(n+l)
t.r.r.O.o·p--2-

vání. Hodnota nesoucího ovocného stromu li = 100 + p . n. kde r je roční výnos,
n počet let do konce nosnosti.

4. Met o daG a r k e o v a vypočítává hodnotu 25letého ovocného stromu podle hod-
noty nákladové při jednoduchém úrokování; od toho odečitá výnos ovoce. Stromy starší
25 let oceňuje tak, že odečítává 20% výnosu na risiko a zbytek kapitalisuje jako věč-
nou rentu.

5. Met o d aCh r i s t - Jun g e o v a ie způsob při oceňování nejvíce rozšířený, po-
užívající metody přípočtu a kapitalisace z lesního hospodářstvi. Při tom počítá s parclel-
ními rentami v intervalech 5-10 letých. Ovocné stromy oceňuje podle 3 skupin:

a) M I a d é str o m y, které nenesou, oceňuje tak, že od ceny stromu určené při
počátku nosnosti podle b) odečítává kulturní výlohy, zbytek dělí počtem roků od Vy-
sazení do počátku nosnosti a obdrží roční přírůstek. K ceně stromu v době osazení při-
počítává. pak roční přírůstek násobený počtem roků od osazení do doby odhadu.

b) Str o m y nes o u c í, které v době odhadu nedosáhly ještě polovici předpoklá-
• • vy. v v. • • R(qm ,"-1)

daneho neJvysslho veku. Hodnota se vypoCltava ze vzorce H = (i -1) ( 1)' kde Rqm.. . qm_
je čistý výnos, m je časový interval v letech, po které se výnos opakuje, n počet výnosů.

c) Nes o u c í str o m y nad p o lov i c i předpokládaného nejvyššího stá ř í. Do
výpočtu vloží se střední čisté výnosy, které oceňovaný strom pravděpodobně donese do
konce nosnosti. Výpočet se provádí podle předešlého vzorce.

6. Met o daR i e b e lov a. Na podkladě výnosových tabulek Christa a Junga a
údajů GroJ3ových snažil se aplikovati metodu ocenění lesních porostů na taxaci ovocných
stromů. Hodnotu ovocných stromů vypočítává ze vzorce:

H=Rqn-1. qa-l.qn_a+nqa-l+k (1- qa_1).
q - 1 qu - 1 qu- 1 qu- 1

qn-l qn-l qa-1--.----A ----hq -1 qu-1 - . gu-1 -
jsou vypočteny tabulkové hodnoty při 3% a 4%. Rovnice tedy zní: H = RA + Db + k
(l-b). První člen značí výnos ovoce, druhý člen cenu dřeva a poslední výlohy kulturní
(osazení). Riebel sestavil podle prof. GroJ3a tabulku o poměru rent v jednotlivých perio-
dách nosnosti stromu k době jeho plné nosnosti. Za R vkládá roční průměrný výnos v pe-
riodě největší nosnosti; n je počet úrod, a stáří stromu, u dosažitelný věk stromu. Po-
čítá. u každého stromu výnosy až do konce nosnosti a diskontuje k jeho stáří v době
odhadu.

7. Met o daG r o 13o va. Diference mezi výší úrody ovocného stromu, kterou do-
nese strom v době odhadu osazený, až do do by, kdy dosáhne stáří oceňova·ného stromu,
násobí se cenou ovoce zmenšenou o náklady. Výsledek se dělí počtem roků od doby od-

hadu do konce nosnosti stromu; podíl násobi se tabulkovou hodnotou činitele qn 1-!, kte-q-
rým se renta kapitalisuje. Na risiko se odpočítává 2-50% hodnoty stromu. Zajímavým
u této metody je okolnost, že se GroJ3 snažil zjistiti stáří ovocného stromu nezávisle od
problematických údajů vlastníků. Od prof. Steglicha převzal stanovení stáří měřením
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obvodů stromů v 1m nad zemí. Prof. Steglich zjistil merenim, že ročni přirůstek obv)du
ovocného stromu je konstantní. Zjiijťoval tedy stáří stromu tak, že obvod dělil ročnírr pří-
růstkem. Prof. Grotl sestavil tabulky, ve kterých pro každé stáří stromu a pro 1aždý
druh udává přímo hodnotu stromu. Podává též číselný materiál, týkající se bývalého Ra-
kouska.

8. Met o d a S t li hl e I' o va. Ocenění mladých ovocných stromů převzal od Christ-
Junga. Sestavil tabulky, v kterých udává přímo hodnotu stromů, pro jednotlivé jich stáří,
v intervalech 5 let, na podkladě každoročních čistých výnosů, odstupňovaných po 0'50 M
v rozpětí 0'50 M až 10 M. Podle této metody čím mladší strom, tím má vyšší hodnotu.

9. Met o d a K I' a e mel' o v a rozeznává 3 periody nosnosti: vzrůstající, nejvyšší a
klesající. Zjišťuje v 2. periodě nosnosti průměrný výnos, který pro 1. periodu snižuje o %
nebo X, pro 3. periodu zvyšuje o % nebo %. Od celkového výnosu odečítá vydání II

obdrží čistý výnos, z kterého vypočteme hodnotu stromu podle vzorce:

H =~ .q"l-1 +__'1)_ . q''2.=! + ra . q":,- 1+ D ,
q"l (L-l) q"1+n2 (L-l) q"1+n2+n3 (L-l) q"1+n2+nS

který se skládá z parcielních rent tří period a hodnoty dřeva. Na odstranění risika Pfl-
čítá 0'5-2'5% k úrokové míře. Mladé ovocné stromy se oceňují buď podle nákladů nebo
podle výnosů.

10. Met o d a Ke mm e I' - R e in h o I d o va zhodnocuje Kraemerův způsob výpočtu.
Mladé ovocné stromy oceňují se podle nákladů výrobních, nesoucí ovocné stromy oceňují
se podle výnosů. Hodnota ovocných stromů stanoví se násobením čistého výnosu v době
největší nosnosti faktory uvedenými v tabulkách.

IV. Kritika stávajicic~ metod taxačnich.
Jednoduchost taxace lesních porostů (viz na př. názornou kninhu: S c h w ap p ach:

Ertragstafeln der wichtigeren Holzarten), zavedené na podkladě dlouholeté statístiky,
sváděla k použití tohoto způsobu při oceňování ovocných stromů.

Christ a Junge zavedli podle lesní taxace počet rentový na ocenění ovocných stro-
mů a tohoto způsobu se s obměnami přidrželi všíchni jejich epigoni (Grotl, Riebel, Krae-
mel', Stlihler, Kemmer-Reinhold aj.).

Mezi porosty lesnimi a zahradními je veliký rozdíl. Při ocenění lesních stromů jedná
se zpravidla o uzavřené porosty jednoho druhu, stejného stáří, které mají v době obmýtné
největší hodnotu. U lesních porostů můžeme počítati s větší jistotou s jejich pravidelným
budoucím vývinem a hodnotou výnosovou, při čemž se jedná výlučně o hodnotu dřeva.
Jinak je tomu u ovocných stromů, kde ovocné sklizně, které jsou podkladem výpočtů.
jsou ne p I' a v i d e 1n é, ne j i sté a ve většině případů chybí spolehlivý číselný materiál.

Taxace ovocných stromů za použití počtu rentového příliš idealisuje. Dle ní se se-
čítají výnosy ovocných stromů v řadě geometrické a nikoliv aritmetické, odpovídající
přírodním jevům (Malthus). Tím přicházíme k značně vysokým hodnotám.

Dřive uvedené metody oceňují jednotlivé ovocné stromy a sečítáním jich hodnot
přicházejí k hodnotě celého porostu. Kemmer-Reinhold poukazuje na nebezpečnost tohoto
postupu. Jak snadno se mohou udělati hrubé omyly, ukáže se nám jasně, přeneseme-li
hodnoty jednotlivých ovocných stromů, které se nám jinak nemusí zdáti vysokými, na
celkový oceňovaný porostní stav. Proto musíme při oceňování založených ovocných
sadů sáhnouti k dlouholeté zkušenosti a k bezpečně vypočteným průměrným výnosům,
stanoveným dle plochy pozemku.

Uvedené metody oceňování, aby umožnily přechod od jednotlivého stromu na větší
porostní stav, počítají pro každý druh ovocných stromů normální počet stromů na jed-
notku plošné míry (ku př. na 1 ha 100 jabloní, hrušek). V převážné většině případů je'
však hustota ovocných stromů jiná než normální a tuto hustotu žádná metoda, neuvažuje.
Z tóho dilemma nás může vysvoboditi jen obrácený postup, t. j. z porostního stavu vět-
šího celku uvažujeme na hodnotu jednotlivých stromů.

Podle §§ 293--295 o. z. obč. jsou ovocné stromy příslušenstvím pozemku. Oceňu-
jeme-li tedy užitkovou hodnotu ovocného stromu (příslušenství), oceňujeme současně i
hodnotu půdy (věci hla,vní), kterou zaujímá, a to buď v plné hodnotě, jde-li jen o výnos
z ovoce, nebo jen částečně, v případě dalších zdrojů výnosových (z mezikultur, luk, 'past-
vin a pod.). Ocenění ovocných stromů bez pozemku vyskytuje se zřídka ku př. při po-
škození člověkem, zvěří, požárem, při živelních pohromách a pod. Dosavadní taxace vy-
jmula ovocné stromoví z půdy a snažila se provésti jeho ocenění bez ohledu na poze-
mek. Ovocný strom je však živoucí organismus, který bez porušení své substance ne-
může býti od půdy, své živitelky. oddělen. Taxační prak:se přikázala ocenění po-
zemku zvláštnímu odhadci, neuvádí však způsob, jak se má při stanovení výnosové hod-
noty půdy pokračovati, když již celý nebo většina výnosu byla připočtena ovocnému
stromu.

Za předpokladu, že poměry při dobrovolném zcizení jsou analogické, uvazujme
v y v 1a s t n ě n í majetku. Podle § 365 ob. zák. obč. (§ 4 z. čI. 30/1878 a § 23 uh. zák.
čI. XLI/1881 a přísl. judik.) musí vyvlastně ný dostati přiměřené odškodnění (skutečnou
a plnou náhradu) v té výši, aby změnou předmětu majetku z pozemku (příslušenství) na
peníze se jeho hodnota nezměnila. Vyvla.stněný má možnost uložiti si peníze za pozemek
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do peněžního ústavu, kde při složitém úrokování rostou peníze obyčejně rychleji než ka-
pitál, investovaný do hospodářských závodů. To je okolnost, která se při oceňování ne-
uvažuje.

Nejstarší metody (Dohnal-Lukas) poznaly, že největším pramenem omylft je zjiš-
tění stáří a výnosu ovoných stromů. Chtěly nutný podklad zjistiti bezpečně mechanic.-
kou cestou (z cm obvodu). Měla-li býti metoda spolehlivou, musily býti faktory, kterými
se jednotlivé třídy násobí, stanoveny z předem vypočtených hodnot stromů. Zpusob Jan-
sonův přehodnocuje hlavně mladší stromy, neboť násobí průměrnou úrodu počtem let od
doby odhadu do konce nosnosti stromu. Tím jsou některé hodnoty stromů vyšší. U me-
tody Rádlovy jsou dosažitelné stáří a hodnota starších stromů příliš vysoké. Metody,
používající kapitalisované věčné renty (Gaerd, Garcke), jsou nesprávné.

Většina metod, pokud oceňují zvláště nákladovou hodnotu mladých stromů, čini
zásadní chybu. Oceňují totiž strom již od 1. roku věku, pro který počítají výlohy kul-
turní (vysazení) a připočítávají pak každoroční výlohy až do počátku nosnosti. Christ
a Junge pro rok 1920/1921posunuje dokonce proti r. 1913 počátek nosnosti až o 5 let.
Snad jediný RádI uvažoval, že strom se přesazuje ze školky v stáří asi 5letém. Má tedy
býti ku př. počítáno, že jabloň 10letá je udržována od vysazení jen 5 let. Počítáme-li
hodnotu nákladovou, mftžeme uvažovati jen položky, které dovolí rentabilitu ovocných
stromů. Zcizitel mftže hraditi jen investice v mezích budoucích příjmů z ovocných stromů.

ťPokrač. - A suívre.) J!J

Literární novosti.
posuaky.

Mezinárodní geodetickl1 bibliografie. Georges Per r i e r, člen franc. institutu, sekre-
tář mezinárodní asociace pro geodesii a Pierre Ta rdi, sekretář sekce geodet. při národ-
ním komitétu francouzském pro geodesii a geofysiku. Svazek I. (léta 1928 až 1930), Panž,
Secrétariat de l'Association internationale de Géodésie, 19, rue Auber. Cena 185 franků .

. Sekretariát mezinárodní asociace pro geodesii rozhodl se vydati publikaci o mezi-
národní geodetické bibliografii. Právě ;výšel první díl, uveřejňující literaturu z roků 1928,
1929 a 1930. Obsahuje: osmdesátistránkový úvod, vykládající dftvody, motivující tuto
publikaci a. pravidla uspořádání. Bibliografie v užším slova smyslu obsahuje 1433 čísla,
seřazena dle pravidla v úvodu uvedeného a otiskuje seznam autorů dle abecedního pořádku.
Rozdělení bylo provedeno shodně s pravidly desetinné klasifikace, jež schválil "Institut
internationa! de documentation" v Bruselu, dle plánu vypra,covaného sekretariátem geo-
detické asociace. Na str. A. 54 až A. 59 v úvodu jest podáno vysvětlení této klasifikace,
shodné s klasifikací "International Catalogue of Sci{Jntific Literature (RoyaI Society)".

Svazek II. (léta 1931-34) a s,vazek III. (léta 1935-37) této bibliografie jest připra-
vován. Připravuje se vydávání jednoho dílu vždy za tři roky ve shodě s dobou hlavního
shromáždění mezinárodní asociace pro geodesii.

Geodetové a topografové víta,jí vydávání bibliografie geodetické, neboť bude zna-
menitou pomůckou při jejich pracich odborných a ,vědeckých.

Moritz v. Roh r. Ernst Abbe's Apochromate. Zur 50. Wiederkehr ihrer ersten Be-
kanntmachung am 9. Juli 1886. Carl Zeiss, J ena.

Malý spisek, který je vydán k padesátému výročí zprávy, kterou vydal Abbé o no-
vém svém objektivu - apochromatu - pro mikroskopy. Firma. slavila totiž roku
1936 tři jubilea, neboť před 120 lety narodil se Carl Zeiss v r. 1816 ve Výmaru. a před
90 lety - v r. 1846 - založil známou mechanickou a ontickou dílnu v Jeně. V knížečce
shrnul mof. dr. Rohr všecko, co je známo o vzniku apochromatu. -k.

H. R o u s s i I h e : La PhotoJrl'ammétrie et ses applications générales (2 svazky).
Vyšlo ve sbírce "Encyclopédie Industrielle et Commerciale". Vydal: L. Eyrolles, Librairie
de l'Enseignement technique. Paříž 1936.

I. sv.: Principes généraux et restitution des clichés isolés. Brož. kniha rozměru
16 X 25 cm, XXI a 210 stran s 206 obrázky v textu. - Cena 55 trs.

II. sv.: Restitution des couples de clichés et appZications diverses. Stran XVI a 211
s obrázky Č. 207 až 379. - Cena 55 trs.

V úvodu vysvětluje autor, že jeho dílo není učebnicí fotogrametrie. ale rozšířený
obsah přednášek. které proslovil v r. 1935na Conservatoire nationale des Arts, et Métiers
v Paříži. Lehkým a snadno srozumitelným slohem podal v 18 kapitolách - osmnácti svých
přednáškách - přehled o stavu fotogrametrie ve Francii po IV. mezinárodním fotogra-
metrickém kongresu.

První svazek má devět kapitol o r07;sahu 14 -7- 31 stran. Obsahem je: Definice ·foto-
grametrie, její historický vývoj, principy, metody a použití v různých oborech. Brani
snímků pozemních a leteckých a negativní materiál pro fotogrametrii. Fototeodolity a
letecké měřické komory. Určení pevných a kontrolních bodů v pozemní a letecké fotogra-
metrii. Letecká triangula.ce a letecké polygonování. Grafické metody užívané ve fotogra-
metrii pozemní. Grafické metody letecké fotogrametrie a překreslení snímků. Některé
jednoduché metody restituční. Užití překreslených snímkft k revisi map a plánft.

Druhý svazek obsahuje rovněž devět kapitol a pojednává hlavně o stereofotogra-
metrii. čtyři kapitoly (84 stran) jednají o stereofotogrametrii pozemní a letecké, o metodě
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dvojitého promítání a o fotografické restituci leteckých snímků. V dalších čtJ~řechkapi-
tolách (na 112 stranách) podává přehled rozličných aplikací fotogrametrie zvláště
v archeologii, architektuře, kriminalistice a v lékařství, v astronomii a geografii, v zoo-
technice, ptíscelování pozemků a sdělávání upravovacích a zastavovacích plánů a pro
potřeby katastrální, dále v geologii, mechanice, aerodynamice, hydrodynamice a při pro-
váděm různých veřejných prací inženýrských. Tato část knihy, doložená četnými ukáz-
kami provedených praCl, je velmi zajímavá a stála by za samostatné vydání. V poslední
kapitole uvádí. na 14 stranách přehled fotogrametrického průmyslu ve .E'rancii a v cizině.

Na začátku každého svazku (v I. sv. na 7 stranach a ve 11. sv. na 4 stranách) je
podrobný věcný a jmenný rejstřík a uveden seznam vyobrazení; tato úprava činí knihu
přehlednou a způspbilou k rychlému. a praktickému používání.

,Dílo. Ing.H. R o u s s i 1ha, ktérý' ve fotogrametrii pracuje již př\lS' 20 let, jehož
stroje a metody jsou používány v 15 různých zemích, není třeba nikterak zvlášť dopo-
ručovati; pro obsáhlý a velmi zajímavý oosah se doporučuje samo. Naši inženýři a ti,
kdož se zajímají o aplikace fotogrametrie v různých oborech, přečtou si knihu už proto,
že její autor je upřímným přítelem našeho národa. Ve své knize se zmiňuje o fotogra-
metrii v Československu na několika místech (I. sv., str. 25, 123, 152, a II. sv., str. 45,
204).

V knize kromě úplného přehledu přístrojů a fotogrametrických metod francouzských
jsou též uvedeny stroje a metody cizí, zvláště italské, německé a švýcarské, ač o někte-
rých strojích tu zmínka není (př.: Zeissův projekční multiplex). Pozoruhodné je, že vy-
zdvihuje některé přednosti Wildova autografu z r. 1931 (sv. II., str. 42).

Bude nás zajímati, co soudí o výsledku zkušebního měření, provedeného u Beckova
na Slovensku s použitím fotogrametrických přístrojů firmy Zeiss a Wild. Píše, že docílená
přesnost byla prakticky stejná; poněvadž však srovnávací měření bylo provedeno za růz-
ných podmínek (poměr vzdušné základny k výšce letu byl rozdílný: 1/1'3 u stereoplani-
grafu Zeissova a 1/2'9 u autografu Wildova), je možno usuzovati na absolutně vyšší přes-
nost Wildova autografu (sv. 11., str. 45).

V knize je několik menších nedopatření, za,viněných patrně tiskem (sv. 1., str. 51:
fototeodolit C/3 b, několik nesouhla,sů rejstříku s textem). Požadavek vyrobiti emulse cit-
livé pro část spektra od Of1 do 9 f1 (sv. 1., str. 38) je pro účely praktické fotogrametrie
trochu přemrštěný, neboť paprsků kratších vlnových délek než 5000 Á (po př. 6000Á.) se
nepoužije k fotografování, naopak k získání dobrých měřických snímků je třeba filtry tuto
část spektra zachytiti. Není zcela správné (sv. II., str. 40), že stereoplanigrafu Zeissova se
dá použíti pro vyhodnocování měřických snímků pořízených objektivy o ohniskových dál-
kách jen 13'5, 16'5 nebo 21cm. Je škoda, že některé obrázky jsou silně zmenšeny, čímžpopis
se stal leckde těžko čitelnS~.- Těchto několik celkem bezvýznamných námitek však hod-
notu knihy neoslabuje.

Cena knihy je přiměřená a při srovnáni s ostatní odbornou literaturou fotograme-
trickou je nízká. Doporučuji ji nejen zeměměřičům, ale upozorňuji na ni i kruhy vojenské.

Klobouček.
Vyšlé knihy.

Ludovlt P u z á k a Pedor Bel I a v i ni: Zápis vlastnického práva do pozemkovei knihy na základe
skutočnel držby. 3. svazek SbfrkY poučných pflruček. Tiskem Stehrové tiskárny v Prešově.

Ing. Dr. techn. Prant. Ma šek: Hranice správni s bledlska pozemkového katastru. Zvláštní otisk
z časopisu »Zprávv vefejné službY technlcké«. Str. S. Praha 1937.

Per r i e r· T a rdi. Blbllographle géodéslque Internatlonale. Tome 1. Année 1928·1929-1930. Secrétaria
de I'Association internation.le de Géodesie. 19. ru" Auber Paris 9'. Cena 70'-- fr. fr.

Ra y mo n d Dan lte r. Organlsatlon et remunératlon des Travaux du Oéometre-Expert. Librairie de
ľEnselgnement techniaue. 63. Boulevard ~"int-Germain. Paris.

S a n g u e t. Tables trlgonometriques centéslmales. Gauthiers & Villars. Quai des Grands Augustins.
Paris. 25 fr. fr.

B o uc h ar d. Tallles centéslmales des valeurs naturelles. O.uthier-Villars, Paris. 23 fr. fr.
C a&S i n I s G. Topografla e Oeodesla. Editore Ravezzani e Paranimfo. Milano 1933.
Giuseppe' Tassinari. Framentazlone e rlcomposlzlone del fondl rurall. Rirenze 1922.
E. C a rd e a. Corso dl topografla per gli Istituti tecnici. Editrice Dante Alighieri. Milano 1937. 1. II. III.

IV. = 52'53 L.
"ssociazlone oUlca Ital\ana. Seconda Riunione della Associazione ottica Ital. 1936. Firenze, Tip. Carlo

Mori. 1936 (stran 282).
rJlaBROe TnpaBJl6HUe rOCTp;apCT8eHIIOHCLeMKHH KapTorpa<f>HH vydalo:
HHCTpYKIJ;UlI lIO nOJleBLlM <f>oTorpaMMeTpHQeCKDMpa60TaM npH KOHTypROH aapo<f>oro-

CLeMKe.Moskva 1936, str. 47, rozměr 15122'5cm, cena brož. výtisku 1'80 r. lliD
Ji[sBecTHlI roCyp;apCTBeHHOrO COlO3Horo TpecTa OCH08HLlX reOp;e3HQeOKHXpa60T U aapo-

CLeMKlI; svazek V.: polvgonometrie. Moskva 1936, str. 66, rozměr 19125'5cm. cena brož. výtisku 2 r. Sepsali
prof. V. V. Popova Ing. D. S. Š,erma;n. Pojednáni se vztahuje na traversu I. ř. Kazaň-Agryz.

Odborná pojednání v časopisech.
Zprávy veřeiné služby technické. Cls. 9. Ing. Dr. J. 'v r ba: Vysoká škola technická Dra Ed. Be-

neše. Smysl a význam modernl techniky. (Z projevu P. presidenta republiky při slavnostnl promoci na Ces.
vys. škole technické v Brně.) Ing. A. Pec h á n e k : Státnl vodohospodářský fond při min. veř. pracl. Cin-
nost v r. 1936 a staveb ni program na r. 1937. Cls. 10. Ing. Dr. C. Vor e I : Sucbo na územi CSR. v posled-
ních desftiletích. Cls. 11. Ing. J. Bar t o v s k ý: Stav vodnlch cest spojujících zemi Ceskou. Moravsko-
slezskou a Slovenskou se Severnlm. Baltickým a Cerným mořem. Ing. K. S r ba: Letecká iotogrammetrie a
inženýrské práce. Dr. N u s s ber g e r: Relativní měření koncových měřltek.

Lesnická práce. Cls. 3. Ing. Dr. K. Mat ě j ú : O významu prostorové polohy kmenú pro měření den-
drometrická.
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Sborník čsk. Společnosti zeměpisné. Škpt. Dr. K. ti I á v k a: Přlspěvek k děiinám voienské geolo-
gické kartografie.

Věstnik CesUho zemského ústředl obci. měst a okresů v Praze: Roč. VII. čls. 12. Ed. C h u dob a :
Naše obce a spolehlivost map katastr. s parcelnlmi protokoly.

Věstnik pro vodni hospodárstvi čís. 2-3. Ing. K. Pap o uš e k: Památce Ing. Karla Vosyky. prof.
české vysoké školY technické v Praze. Sen. Fr. U drž a I: Meliorace, základ výroby rostlinné í živočišn6,
Ing. Jos. Kr a.č m e r : Perioda sucha v období 1932--34 v povodi řeky Moravy. o o o K potřebám výkonného
zemědělstvÍ, vodnlho hospodářství a agrárnlch operaci v zemi Moravskoslezské. Ing. E. K <i n e č n Ý : Zpráva
o činnosti vodního a stokového odděleni měst. staveb. úřadu v Brně za rok 1935.

Zem. čls. 2 z 15. I. 1937. Ing. J. M i k u š a : Nedostatok Slovákov technikovo (Autor poukazuje na
velké úkoly měřické služby na Slovensku a dokazuje nutnost. aby na připravované vysoké škole technické
byl zřizen odbor zeměměřičského inženýrstvi se studiiní dobou Čtyřletou.)

Prúdy. roč. XX.• čfs. 9- 10. Ing. Boh. P o u r : Zřízenf vysoké školy technické na Slovensku.
Jouma. "es géometres experts et lopographes fran~als. Č. 3. E. Míchel: Le CrMit Hypothécalre.

H e i nes: Le Cadastre des Pays-bas. t<. D a "11er; I.:irculation, Circulaires et Courbes. M au in: t'hotogram-
metrie. 1(. et J. L e f e b li r e: Urosses réparations et revenus. Consultations.

Rivlsta del catasto e del ·servlzi tecnlcl eraríaIl. Ročnlk III.. čís. 5. Postup a stav pracl na založeni
nového italského katastru (statistická data z vÝroční zprávy generál. ředitelstvl katastru a technické služby
s přehlednou mapou). Prof. dr. Giuseppe Nic o los I. K v~'početnlm vzorcům Legendrovým a Pouceletovým
(návrh náhradních vzorců nového. přesněj'šího a racionálnějšího výpOčtu). Giorgio M a n i ni: Grafické určení
bodu a výšky letu prolínáním zpět v prostoru. Rešenl problému na podkladě projekce podle von Monge s po-
užitím výsledků pracl paní P a i z z o I a - Belo c ho\' é. Ing. Oiovanni A b a t e Dag a, ing. Aldo G i u n-
t i ni: Dočasné daňové úlevy u staveb. Clslo uveřejňuje tyto výtahY z článků Z. V.: M. M o I d a u č u k :
(TrIgonometrická triangulace v Maďarsku) a J. V I t e k (tachymetr-teodolit IV) z pera prof. Boagy.

Ročnlk III. čís. 6. Propagace fotogrammetrie. Redakce ohlašuje serii článků prof. C a s s i n i h o a
dr. ing. S o I a i n i h o týkailci se přehledu. zásad. metod, přlstrojů. jejich použití pro účely zaměřování. Je
to propagační přlprava pro sjezd ital. společnosti fotogrammetrické .Ignáce Porra«. který bude v Rlmě
v r. 1938. Ing. dr. Francesco S i m o n a t ti: Padesát let nového ital. katastru (s fotografií autora parlam.
osnovy katastr. zákona Me s sed a g I i a). Ing. dr. Giuseppe C a I ap it : Určeni bodu pomoci zenitnlcll
vzdálenosti v rovině i v prostoru ve fotogrammetrii metodou nejmenších čtverců. Dr. Alfredo Par o I í :
Problém pravděpodobnosti a jeho použiti při kvantitativním zjišfovánl střednlch chyb. Ze Z. V. jsou zde
recense článkJů prof. dra J. Ji r u b a na: Jak možno z normálnlch rovnic současně a nejúsporněji vypočfsti
neznámé libovolné junkce a váhové součinitele.

Ročník IV.• čís. 1. Postup a stav prací na založeni nového ital. katastru (stav k 30. červnu 1936).
Dr. Gino C a s s i n i a dr. Luigi S o I a i ni: Zprávy fotogrammetrické. Viz ročnfk III.. čís. 6. Úvod a
první 2 kapitolY pojednávaH o perspektivě a fotografii, fotografick';-ch přístrojích (objektivy, jeiich vlastnosti
a vady. aberace. distorse. astigmatism. uzávěry. desky, filmy). V člsle se reprodukuje článek o, zeměděl-
ském ústavu CSR.. který přinesl časopis Osservatorio di Economia agraria a doporučuje organisovati týž
ústav v Halil. . Ing. Falta.

·SchwelJ;erísche Zeltschrlft fůr Vermessungswesen und Kulturtechnlk. 1937, č. J. Z ij 11Y Les bues
géodésique. de. mensurations 8[ de la cartQgraphie dans le Canton de Vaud (pokrač. z č. 121193tl,pokrač. v ~. 2.).
C 3. S c hne i der: Der Ausfuhrungspfan lUr I:rstellung neuer Landeskarten. S c h w a r z e n b ach :
Ein weiterer Beitrag zur Behandlung der Walder bei der Durchfiihrung der Grundbuchvermesstlng. - Výroč-.
ni spolkové zprávy. C. 4. Z li 11 y: Les bases géodésiques des mensurations et de la cartographie dans le
Canton de Vand (pokračovánO. S c h w a r·z e n b ach: Ein weiterer Beitrag zur Behandlung der Wlilder bei
der DurchlUhrung der Grundbuchvermessung (konec).

Geodezist č. 2/1937: T a i č: O jednom kompensačním mnohokuželovém zobrazeni s ekvidistantnfmi
rovnoběžkami; V. P a v lov: O zjednodušeném způsobu vyrovnáni triangulace 5. ř.: F. P a v lov: Po-
čet podmfnkových rovnic ve vkládaných sltlch: F i Ion ě n k o : Teorie a prakse použiti zvláštnl konstrukce
paralaktického obrazce se základnovou sftl; S tep pe: K standardisaci topografickÝch m<lp; I van i š č ev:
Obsah. forma a vydání topografických map s hledi~ka standardisace: L í z u n o v: Sovětské 5" universáln!
stroje: Dan i lov: Předpisy mezinárodn! geodetické a geofysikálnl unie pro triangulacc I. ř.; G r in ě n-
k O : Geodetické práce v průmyslu. A. Š.

Zprávy spolkové.
Ze spolku čsl. inženýrů státní měřické služb~r; Až do svolání výroční valné schůze

byly konány v době od 1. ledna 1937 dvě s c h ů z e pře d sed nic t v a a j e dna s c h ů-
z e v Ý bor u. Kromě běžných záležitostí spolkových projednáváno bylo zejména o pro-
vedené intervenci v ministerstvu veřejných prací ve věci užívání stavov8kého ozna,čení
(titulu) "Ing-.". Intervenujícímu koL Mikulovi bylo sděleno, že žádostem oněch kolegou,
kteří o to podle naší dřívější výzvy žádali, nemuže býti prozatim vyhověno. Dále projed-
návány byly připomínky k vydanému pamětnímu spisu, jehož konečný název byl z du-
vodu organiasačních změněn; stanoveny adresy a sesta,veny pruvodní dopisy k rozesíla-
nému spisu. Předsednictvu spolku čsL inženýru (SIA) v Pmze bylo zasláno ohmzení proti
memorandu Ústředí zájmových skupin inženýru vodohospodářských a kulturních. Koleje
brannosti, pořádané Ústředím správních inženýrů (USI) ve dnech 13. a 14. března 1937, se
zúčastnil slušný počet kolegoů.

Na návrh moravské odbočky bylo jednáno o novém vydání celostátního pořadníku
zeměměříčských inženýrů a usneseno prozatí m s vydáním posečkati. poněvadž se očeká-
vají v dohledné době větší změny.

Schválen návrh koleg-y Noska. aby by 10 uvažováno o nové org-anisaci spolku; usne-
seno, aby k vypracování osnovy nových sta nov byli určeni jak z ústředí tak i z každé
odbočky dva členové.

Výroční valná schůze v pořadí XVIII byla konána dne 14. března 1937 za přítom-
nosti 83 členů. Schůzi zahájil kolega předs sda Ing. Oermák, uvítavpřítomné zástupc~
Vysokoškolského svazu mistopředsedu Ing'. Petrlíka a jednatele prof. Bradáče a pří-
tomné členy.

Následoval pak projev Ing. Petrlíka za Vysokoškolský svaz a velmi poutavá před-
náška prof. Bradáče na téma "Stavovské o tázky státních zaměstnancu". Přednáška tý-
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kala se hlavně reformy státní správy, otázky aspírantské, započítání vojenské služby,
úprava cestovních požitků a j., trvala téměř hodinu a byla odměněna hlučným potles-
kem. Přednášejícímu bylo kol. předsedou vře le poděkováno. Pak přikročeno k projedná-
vání běžných záležitostí valné schůze.

Od čteni zápisu z posledni valné schUze bylo podle učiněného návrhu upuštěno,
protože byl uveřejněn v Zeměměřičském Věstníku i ve Věstníku Vysokoškolského svazu.
Kol. In~. P o u r přednesl obsáhlou jedna,telskou zprávu, jež bude uveřejněna v příštím
čís. Zeměměřičského Věstníku.

Po zprávě jednatele podána zpráva pokladní kol. In~. P l' a Ž a n e m. Z ní uvá-
díme, že spolek má ke dni valné schůze čistého jmění Kč 7258'69 a jmění fondového Kč
7579'69. Jmění spolku bude však velmi ztenčeno zaplacenim účtů za vydání pamětního
spisu v částce asi kolem 3000 Kč. Na návrh pokladníka bylo schváleno ponechati členský
příspěvek na rok 1937 v nezměněné výši Kč 50'-. Vydání za věstníky a příspěvky orga-
nisacím činily za každého člena v roce 1936 částku Kč 43'85, která, ani v příštím roce
nebude příliš změněna.

Zpráva revisorů účtů byla schválena a pokladníkovi i výboru bylo uděleno ab-
solutorium.

Poté podali referáty o činnosti odboček: Moravskoslezské kol. F e j 1e k a Slo-
venské kol. M i k u š a. O schůzi členů západ očeského okrsku přednesl zprávu kol. Hej].

Před provedením volby funkcionářů TI a rok 1937 oznámil předseda, že kol. Raj t l'

z důvodů zdravotních a kol. P o u r pro nově přijatou funkci redaktorskou vzdali se svých
funkcí. Poděkoval pak Ing. P o u r o v i za jeho obětavou činnost jednatelskou a sdělil,
že nepřítomnému In~. Raj t r o v i poděkvje předsednictvo spolku písemně.

Ve volbách zvoleni byli aklamací tito kolegové: Předsedou Fr. Oer mák, místo-
předsedou M i k u 1a, F e j I e k a N o s e k (p ředsedové odboček), I. jednatelem šil h á-
ne k, II. jednat. V I k, pokladníkem P r a ž a n, zapisovatelem Ha r t 1, členy výboru P o u r
a Pat e r a za ústředí, V i 1 í m e c a Po c h y 1Ý za Moravu, M i k u š a a V I t a v s k Ý za
Slovensko, náhradníky Dr. Mašek a Hora, revisory účtů Vaca a Hlaváček, matrikářem
Klepáček; do smírčího soudu: J. Novák, Škoda, Valta (z Oech), Pe,chr a Moc (z Moravy),
Pejchota a Lhota (ze Slovenska); za delegáty: Vysokoškolského svazu AUg'st; US1. Dr.
eísai, Klepáček, Dr. Mašek, Pour, Skopec, Vlk; exekutivy: Augst, Patera, Pour, šilhá-
nek, Říha.; Svazu spolku zeměměřičů: Oermák, Kavalír, Hlaváček, Klepáček, Mikula., Dr. Po-
tužák, Pour; důvěrníky pro Oechy: východní S. Suchánek, jižní J. Oemus, západní Z. Hejl,
severni L. Kučera; do redakční rady Z. V. Dr. Pokorný, Dr. Potužák, Fejlek, Štván,
Musil, Farka a Wiesner.

Dále byly projednávány volné návrhy a podněty, z nichž sluší uvésti zejména:
1. Návrh slovenské odbočky, aby kolegům, kteří ze služebních důvodů jsou až 6

měsíců vzdáleni od svých rodin. byla udělo vána k a ž dým ě s í c d vou den n í d o-
vol e n á k n á vš t ě věr o d i n y, s nárok em na diety a cestovné. Usneseno, aby mini-
sterstvu financí byla předložena odůvodněná žádost. ,

2. Návrh kol. Hejla na uspořádání ma ni f e s t a čni h o s jez d u zem ě m e r I c-
s k Ý c h in žen Ý r ů v e věc i pro h I o u b e n í a l' o z š í ř e n í s t u d i a byl svěřen
k projednání výboru.

Po projevu Ing. Fe,ilka, který ocenil obětavou stavovskou práci předsedy In~. Oer-
máka a jednatele Ing. Poura, byla výroční valná schůze skončena. K-k.

Slyšení zástupců Vysokoškolského svazu u p. ministra Dr. Franke. Zástupci Vysoko-
školského svazu, vedení předsedou Ing. Pař í k e m a jednatelem prof. J. Bradáčem byli
příjati dne 15. dubna t. r. p. minístrem školství Dr. E. Frankem jako úřadujícím místopřed-
sedou personální komise ministerské, aby s ním projednali některé všeobecné i speciální
otázky vysokoškoláků ve státní službě. Ze všeobecných otázek bylo to zejména rozdělení
částky 1M mil. Kč určené pro snížení srážek, pož,adavek dalšího odbourání platových srá-
žek, resystemisace, otázka pensí a j. Ze speciálních otázek byly panu minístrovi předne-
seny požadavky úředních léka.řů a zem ě měř i č k Ý c h a komerčních in žen Ý r ů. Z a
zem ě měř i č 8 k é i n žen Ý r y ve státní službě promluvil kol. Ing-. Boh. P o u r, jenž p.
minístrovi podrobně vysvětlil postavení měř. inženýrů ve všech oborech státní služby a
požádal ho o podporu snah obsaž,ených v "Návrhu na or~anisaci a na zhospodárnění měř.
služby", jehož 1 exemplář p. minístrovi předložil. Současně požádal ho jménem čsk. země-
měřičských inženýrů o urychlení provedení reformy studia zeměměř. ínženýrství, aby zvý-
šené úkoly kladené na měř. ínženýra státního i civilního mohly býti úspěšně vykonány
a předloží! mu memorandum zeměměř. inženýrů země Moravskoslezské ve věci rozšíření
studia.. -T.

~ůzné.
Brig. generál Ph. Dr. Antonín Rasl zemřel. Dne 4. dubna zemřel velitel voj. země-

pisného ústavu brig. gen. Ph. Dr. A. B a s I. Narodí! se r. 1889 v Praze jako syn českého
zeměpisce J. B a s I a a vystudoval vinohradské gymnasíum a filosofickou fakultu pražské
university, kde byl r. 1912 promován na doktora. Jeho vědeckou dráhu, kterou započal
u prof. Š v a m ber y, změnila světová válka. V r. 1914 odchází na srbské bojiště, je za-
jat, prodělává "pochod hladu" Albánií, hlásí se do italské armády a bojuje v řadách le-

1937/79



gionářského pluku 39. Po převratu účastní se bojů naSlovell8ku a,vyžmamenává se jako
udatný a neohrožený voják zvlMtě v bojích u Komárna. Později abSolvuje vysokou váleč-
nou školu, stává se přednostou výchovného odboru hlav. štábu,. pak velitelem p. pl. 24
a v březnu 1934 velitelem vojenského zeměpisného ústavu.

V této funkci energicky pokračoval Y díle započatém býv. velitelem gen. K. R a u-
s c h e m - v úpravě map převzatých po býv. zeměpisném ústavu ve Vídni a v organi-
saci a vyhotovení nových map našeho státu. V době jeho vedení ústavu .byly již všechny
listy speciální mapy 1: 75.000 nahrazeny mapami vydání vlastního, bylo pokračováno
v novém mapování 1 : 20.000tak, že koncem 1'.1936 bylo dohotoveno 10.0000km2, bylo za-
počato s kresbou 9 listů nové speciálni mapy'1 : 50.000a, vydán první list nové přehledné
mapy střední Evropy 1: 500.000.Vedle těchto význačných úkolu věnoval se dlouhé řadě
jiných prací, zejména spolupráci s výzkumnými. ústavy, vysokými školami, s vědeckými
korporacemi občanskými a se státním i mezinárodními geografickými kongresy. V jeho
osobě ztrácí čs. armáda. energického a poctivého pracovnika. . Bk.

ln memoriam Ing. Ant•.Marka. Nemohli jsme zprvu ani uvěřiti překvapující zprávě,
která se ve středu dne 7. dubna. t. r. rozšířila po všech kancelářích ředitelství státních
drah v Olomouci, že nelítostný osud vyrval tak neočekávaně z našichjad vrch. měřic-
kého komisaře Ing. Ant. Ma l' k a. Zpráva tato pusobila zdrcujícím dojmem, neboť zesnulý
ještě v úterý dne 6. dubna vykonával zdánlivě zdráv a vesel své úřední povinnosti, za-
tím co zákeřná choroba dokončovala své zhoubné dílo. Odešel náhle, odvolán neúprosnou
smrtí ve chvíli, kdy po celodenní práci v úřadě toužil po odpočinku v kruhu své milo-
vané rodiny. .

Narozen 4. června 1892 v Předměstí u Uherského Ostrohu, studoval českou státní
reálku v Olomouci a, českou vysokou školu technickou v Brně, kde v prosinci 1911 do-
končil zeměměřické studium. Přechodně byl pak zaměstnán v civilní službě v Olomouci,
načež v roce 1913 nastoupil činnou vojensko u službu u býv. železničního pluku v Kor-
neuburku. Ještě v činné službě zastihla ho světová válka, kterou u železničního pluku
prodělal až do státního převratu, kdy se vrátil zpět do Olomouce. V lednu 1919 nastoupil
službu u ředitelství státních drah v Olomouci, kde nepřetržitě působil až do své smrti.

Ing. Ant. :M a I' e k byl vzorem pilného a svědomitého úředníka, který jednal vždy
upřímně a otevřeně. Jeho vrozen~, upřímnost získala mu mnoho přátel. kteří ho měli
opravdu rádi. Želíme proto ze srdce ztráty tohoto schopného žel. měř. úředníka" jehož
cílem a snahou bylo pracovati pro lepší budoucnost měřických úředníku železničních, je-
jichž namáhavá a odpovědná práce nenalezla doposud takového ocenění, jakého by si
zasluhovala.

Pohřeb konal se dne 10. dubna z kaple ústředního hřbitova v Olomouci. VelKá
účast nejlépe svědčila o oblibě, které se Ing. Ma I' e k ,těšil nejen mezi kolegy inženýry,
nýbrž i v širokých řadách železničních zaměstnanců. U hrobu rozloučil se se zesnulým za
spolek inženýrů a a.rchit., jakož i za spolek úředníků železničních Ing. Z i m a, technický
rada, a jménem ředitelství státních drah v Olomouci a, jeho spolupracovníků náměstek
přednosty odd. pro stavbu a udržování dráhy vrch. techn. rada. Ing. Stá l' a.

Svého milého kolegy budeme vždy rádi vzpomínati. Čest jeho památce!
Ing. Emil Procházka.

Vyznamenáni členů profesorského sboru Vysoké školy speciálních nauk v Praze. J.l\f.
prorektor Čes. vys. učení technického v Praze prof. PhDr. Jindřich S v o bod a jmenován
byl za zásluhy o styky francouzsko-československé officier de la légion ďhoneur, a J. S.
proděkan Vys. školy speciálních nauk prof. Dr. techn. Karel D u s I chevalier de la légiQn
d'honneur.

Reorganisace měřické služby v ministerstvu veřejných 'prací. Dnem 15. března
t. r. provedena byla v rámci reorganisace ministerstva veřejných praci i změna v orga-
nisaci měřické služby. Dosavadní oddělení "G", v němž byla zmístněna služba měřická
(nivelace, foto{n'ametrie),bylo zrušeno a místo něj zřízeno v rámci p l' e s i d i á I ni h o
o db o l' u (přednosta min. r. Ing. Schwing) odd. 9. p l' o věc i měř i c k é. Přednostou
tohoto oddělení jmenován měř. rada Ing. Ondřej Krčmář. Dosavadní přednosta odděl.
"G", odb. rada Ing. Srba, jmenován přednostou oddělení pro leteckou fotogrametrii
v nově zřízeném odboru leteckém. Zaznamenáváme tyto změny s pocitem zadostiučinění,
že min. veř. prací konečně uznalo oprávněnost požadavku stavu měř. inženýrů a po-
stavilo v čelo měřického oddělení zeměměřičského inženýra, nepřestávajíce při tom
tvrdit, že i fotogrametrie jako speciální část měřické služby může být nejlépe vykoná-
vána i vedena zeměměřičskými inženýry.

Přípravy k novelisaci nařízení o civilních inženýrech. V ministerstvu veř. prací pra-
covalo se již delší dobu na osnově zákona o civilních inženýrech. Důvodem k tomu byla
sM,ha unifikovati dosud platné předpisy rakouské a uherské. Původní návrh setkal se
s mnoha námitkami a proto ministerstvo veře,lných praci vypracovalo v poslední době
návrh nový, jenž v podsta.tě rozšiřuje na· Slovensku a Podk.. Rusi předpisy, platné v ze-
mích českých. Návrh, na němž mají zeměměřičští inženýři mimořádný zájem, prošel
mezimiiJ.isterskýmpřípomínkovým řízením a má být.v době co nejkratší předložen Národ-
nímu shromáždění k projednání.
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