
/áLre9lení 91t" pro teÚnisticlp á llori.trLké napo!lnÍ do mapv č'J
- /ápaoÓČFslé lál1ě 2 edic" PolnáváÍe cPskoslovens!o

0d rolu I98'1 \\oévá ceode1iclÝ a kartogldÍJLlý podnlL1 v P.a-
/e eoici nap PoZná!áne cesko.lovenslo Nc TapáLh j5ÓU ratišLény
hránice /čerVené čáryl nezi o.ientačníni řadani A' B' c a 0
a slolpci 1' 2' J' 4 a 5 /dále jen h.anice 

^/B 
eL )/4 apad./.

Do mapy č'] _ západočeské ráŽně rze sÍt zakreslit takto:
Na hranici A/B vynesene V1evo od bodU, kde se kříží hránice

A/B a 7/2, ýzdálenosti a2 a 25'5 nnj vpráVo od téhoŽ bodU vzdé1e'
nosti 10,5, 46,5, r4i, r99,255,5, rtl,5,l68 a 424 mm.

Na hranici c/0 Ýyneseme vlevo Ód bod0, kde se křlží hIanice
clD a 7/2' ý2óáIenÓs11 9i,5 a JJ'5 nm' vpravo od téhož bodu vzdá_
lenosii 21, 80, 116,5, 191,5, 25O, )01, )61,5 a 420,5 mn,

PřÍmk3mi spÓjÍme jednotrivé bÓdy na hránicÍch A/B a c/D, a to
z1eVa první s p!vnín' drÚhý s,druhýň atd' V2nik1é s1oupce mapova-
cí sítě očíslU.jene 21eva do práVa ce1ými čís1y ]0 až 48'

Ná hIaníci l/2 vyn€5eme nahoru od bodU, kde se křÍŽÍ hranice
A/B a 1/2, v2dárenosti 90 a ]7 nn, do1Ó od téhož bodo l6,68'5,
I2I,5, L14,5, ??1, zao a 3J-) ňfr'

N€ b!anicÍ 4/5 vyne5ene naho.u od bodU ' kde se kŤíŽ1 hránice

^/B 
a 4/5, ýzóáLÉnosti 82'5 a ]0-0n' dolŮ od téhož bodu 22,5, 15,

127,5, 180,5, 21J, 245,5 a tlA nh.
PřímkamÍ spojíme jednot1ivé body na hránicÍch I/2 a 4/5, a to

shoIa pIvnÍ s p!vnÍfl'' d!Úhý 5 drUhým átd. Vzniklé řady mapovecÍ
sítě očíslujene sho.a dolů celýni čÍs1y 54 ež 6r'

(ont!ola očÍstovánÍ : cheb leží v mapovém poli č ' 5940
ZJteí ieŽ( ! ndpovén poli ě'56l'7

Takto zakrestené sÍt nenÍ zcerá přesná, na fiapě ji tvoří
Ve skÚtečnosti nepravidelné křivky; chyba je však nenší než ] nm'
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