
zakrestení sítě pro fáUnistické a f]orisIické háoovánÍ do náÓvč'8 - Jihozáp€dnÍ Čechy z edrce Poznáváne českos1ovenskÓ

_ PřiÍárení cÍsla nápového pole k ]okdtité lze prové5t dvéhá

]. Vyhledán1m nejb1lréÍ obce či části obce v seznanu loksll! na
ú2emí csfl' cá5t I - 0bce a části obcÍ /PqUNER'!ÍkA,Ý.UkopisU/'jehož vydánÍ se ptedpokIádá v r.l9B9 .2. VyhtedánÍn loka]]ty na napé se zakres'lenoU sÍtÍ.
'' 0d r.lc8] vydává 6eodetický s kartogralický podnlk v Prá1eedici náp Poznáváoe Českosloven5ko. Ty!o naoy v'ÍéÍÍtku l:700 ooojsou podrobnějšÍ než dosUd vvdáváné tifisticl:é '"o" " '.o' t.a'

vhodné pro Íauni5ticté a floiistické napovrnt' ta írapačn isou Áatistěny hranice /Č'erýené čáty/ Beli o.ie.táčníni rěd;nr A: B ca 0 a sloupci 'l' 2, 1' 4 s 5 /dále jen hranice A/B éí 
'/l!'a1od'/.0o n.py č.8 - Jiho/ápadnÍ čechy rre sÍi' zakres] lt takto:

.,-Na hránici A,/B vynesene v1evo od bodÚ' Lde 5e kťÍ)í hraniceÁ/B á !{2' vzdáIenostl I7 a 2E hn' Ypravo od téhoŽ boou v/oá1e-nosti 17, t4, l5l. 208, ?6t. ,ZZ. )1i a ar6 nn.
_,-N. hranicj c/0 vyneseme vlevo od bodU, kde se lřížÍ hranicec/D a l/2' ýzdálenÉLi 81 a 29'> mr' Vo.ávo od téhož bodu 28d,,>, r4l, 200,5,25A,31>,r, l7t a atO,5 nm.

Rovnýňt čarani spojíne jednotlivé body na hranicÍ.h A/B a c/D'a to zlev6 prvnÍ s PrVnÍn, drUňý s d.Uhýň átd. vznikIé srouoce ná-povacÍ sítě očÍ3I'jjene zleva dopreva ceiýnl čÍsrv !o aŽ a9'lreso.)U - ú2ký proUžek vpravo, dolů se Iozéi řúl íc l / '
..^ a hranici L/2 vyneseie nahorU od bodu; lde 5e kaíŽÍ hr€niceA/B á l/2l vzdáIeno5ti 86 a']0 mm. dol0 od téhoŽ bodU 2'' 76, L29,182, 215,288 a J4l mn.
.,-Na hr.ni.i a/5 Ýyneseme naho.u od bodU' kde 5e křÍ2Í hraniceA/U € ó/5. vzdáleností 16,5 a 24 nn, doll] od t'éňož bodu 28''' 8] 

'rJJ,)! 186, 218.5.291 a )!7-5 nn-
Rovnými čárani spoJÍne jednotliVé bodv na hránicích l/2 á o/5a to shora prvnÍ s prvnín, drUhÝ s drUhýň atd. v2niklé řadv mano]vacÍ 5Ítě očÍsluJeme shora dol'] cetými aÍslv 62 eŽ 7t 

''Kont.olá očÍ5lovánÍ | ?lzeň 1'eŽí ve čtverci 62-46
oomažIice leží ve čtvercl 65-4]

P!o lakreslovánÍ loLa]1t do mspy
notlivých d!Uhů 2ivočichú a ro5tIin 5c
vé členénÍ Československa /5l AvÍK.]97I
198Jl. 5Ítové člPněnÍ ie orovedenó Doá 6 minutách zeměpisné šírky.

a sledovánÍ rozšÍfenÍ ied-
iiŽ řadU 1et oou'1ýá;íio_

, zELENÝ,Ia72, ANoNYMUs,
l0 ninUtách zenépi sné délky

:200 000, 1985,
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Jihoiépadní Čechy /8/' PoznávóŤe če5hosloven5Lo I

Zprav.zpč.pob.čsE v P1zni l'86-1987:1'-t6 It



ceooetický á ldltogrdtJclý podnil' Pfaha'-
PrJnel 'l '. MÍlá'P' ' v r lkopi5UI sP2náŤ lokáli1 na UzPmí c5R'

cá5t l - ob.e á /ásti obcí.
sldvik'B'.la7l' Me+odjka síioveho laooÝánÍ ve vzÝěhJ L připravo-

ýanémU fylo9eogldtickéfu át]asu c5R. Rzp.čs.bot.
s9ol. , 6:55-6) .

5oUboI gene.á1oí;h a speciálnÍch máP RepUbliky če5kos1oven5ké.
Vojen5ký zeměpi9ný Ústav' Práha 

'919'),938./eleaÝ.J' '197?. Na!rh c ] e n é n í . c e s l o s l o v e n 5 l. á oro ÍaU.i5tický výz-
kUŤ. 7plá!y c5L Dři c5A!. 8/l':J-Ib.

Luboš Prune!' ]0l 5] P1zeň' nám.0dborářů l7

4) Příspěvky zasírejte na adre5u:

;í:"9: '''"., 
nebo ing. Vé.lav

Redakce /2ravodél- 7pa'poooČ{v Čc.spÓLérnostl entomoloor.kéorl csAV v P1?-1 2ádá aJ(ory' abv iríspF!ky k otlsténÍ ve lěravodáji by1y zasÍlány podle nástedUjících pokynů:
] ) Počet Úho2ú v jednom řádkU naximálně 65 '
2) Počet řádkŮ ná Jedňé stráně rukop15U naximálně 5o.
]) Úprava IUkopisU:

V rUlool5U nUsí oýt po5!Lpně Uvedeno: náŽev prdLe v ťF5kén Jaly_ce' raze! pr.jLe v Jázvc€ nFÍecl.én přÍp'ang]j;|én, 1nrno auróra'v1astní p!éce ' cizÓjazyčné Ie5umé rovněž v '1azycě ňeneclem neoó
anglickém (Eesuné se nevyžadUje v přÍpadě, ie 6e jedná o přís-
pěVek o!geoizačního nebo technického chaŤákte.u' u něhoŽ ;e ne-
pŤedpokIádá vy!Žití v 2ahIaničí), adresa aUtora přÍp.adresap!ácoviště autora á seznan poUžité 1i1e!atU!y '

Josef suchý ' tř't.máje 10],
Benedikt' 5t.Vodičky 2)' 7a| 51


