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D1 – Lánové rejstříky 

Návody 

Jak pracovat s mapou - porovnávání 
 

Lánový rejstřík obvykle obsahuje zápisy pro několik lokalit. Jednotlivé lánové rejstříky je možné 
zobrazit na mapě (mapy.cz).  

 

Pro zobrazení je standardně použita turistická mapa, která obsahuje nejvíce lokálních názvů, včetně 
např. názvů zaniklých obcí v pohraničí nebo ve vojenských prostorech. 
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V prohlížeči digitalizovaných lánových rejstříků vyvoláme zobrazení polohy lánového rejstříku na 
mapy.cz pomocí tlačítka *M+ v jeho pravém horním rohu. Pro prohlížení mapy můžeme volit různou 
úroveň přiblížení. Lánové rejstříky lze zobrazit nejenom s mapou turistickou, ale i s obecnou, 
leteckými snímky nebo historickou. Právě mapa historická může posloužit k porovnání německých 
názvů lokalit z lánových rejstříků s názvy na této mapě. 

 

 Práci s mapou použitou v tomto příkladu si můžete vyzkoušet zde. 

  

http://www.mza.cz/a8web/a8apps1/d1/docs/D0001-113.htm?ddpn=31
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Jak pracovat s mapou - hledání 
 

Nad zobrazením lánového rejstříku na mapách (mapy.cz)  je nejdříve uveden název hlavní lokality 
(panství) a za ním pak seznam podlokalit, které jsou v lánovém rejstříku popsány. Následující postup 
se týká pouze těchto podlokalit. Můžeme zde kliknout na libovolnou podlokalitu (viz. červená šipka) a 
značka na mapě změní barvu z červené na modrou (viz. červeně zakroužkováno). Toto můžeme využít 
zvláště u velkých panství s mnoha podlokalitami. 

 

Pokud je v textu příliš mnoho podlokalit, můžeme k nalezení požadované použít prohledávání 
webové stránky ve webovém prohlížeči, které aktivujeme stiskem kombinace kláves CTRL+F. 

Práci s mapou použitou v tomto příkladu si můžete vyzkoušet zde. 

  

http://www.mza.cz/a8web/a8apps1/d1/docs/D0001-237.htm?ddpn=21
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Jak pracovat s mapou - přiblížení 
 

Pomocí dvojitého kliku (doubleclick) na podlokalitě značka na mapě změní barvu z červené na 
modrou a navíc se provede přiblížení na úroveň 14 (obce). 

 

Původní úroveň přiblížení můžeme kdykoliv obnovit pomocí tlačítka *Vše+ dole pod mapou. 

Práci s mapou použitou v tomto příkladu si můžete vyzkoušet zde. 

 

 

  

http://www.mza.cz/a8web/a8apps1/d1/docs/D0001-237.htm?ddpn=21
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Jak pracovat s mapou - záložky 
 

Pokud kliknutím na značku ukazující polohu lokality na mapy.cz zobrazíme informační panel, získáme 
odkazy na strany digitalizovaného lánového rejstříku odpovídající dané lokalitě. Vlastní název lokality 
odkazuje na zobrazení v SL prohlížeči v okně DZ Viewer, písmeno H v závorce pak na zobrazení v 
HTML prohlížeči. Záložky z názvu panství vedou vždy na první stranu lánového rejstříku, záložky 
z jednotlivých podlokalit na stranu, kde začíná popis dané podlokality. 

 

Práci s mapou použitou v tomto příkladu si můžete vyzkoušet zde. 

 

http://www.mza.cz/a8web/a8apps1/d1/docs/D0001-261.htm?ddpn=1

	Návody
	Jak pracovat s mapou - porovnávání
	Jak pracovat s mapou - hledání
	Jak pracovat s mapou - přiblížení
	Jak pracovat s mapou - záložky


