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ÚVOD 
 

Archívne dokumenty tvoriace archívny fond Rozhraničovacia komisia 

československo-poľská 1921 – 1926 vznikli z činnosti Rozhraničovacej komisie poľsko-

československej (Commission de délimitation Polono-Tchécoslovaque).  

Štátna hranica medzi ČSR a Poľskom bola určená v Sèvreskej mierovej zmluve. 

Hranicu tvorila bývalá hraničná čiara medzi Haličou a Uhorskom, bývalá zemská hranica 

medzi Sliezskom a Uhorskom a napokon bývalá hranica medzi Rakúskom a Nemeckom. 

Výnimku predstavovali iba časti územia Tešínska a územia na Orave a na Spiši. Na týchto 

miestach delegácia ČSR žiadala ponechať historickú hranicu Uhorska, no delegácia Poľska 

trvala na uplatnení etnického princípu. V júli 1919 predložili na rokovaniach v Krakove 

predstavitelia Poľska návrh na vykonanie plebiscitu na sporných územiach. Túto požiadavku 

27. septembra 1919 akceptovala Parížska mierová konferencia, vymenovala komisiu pre 

prípravu plebiscitu  a stanovila dátum plebiscitu na 24. júla 1920. Napriek tomu ale delegácia 

ČSR začala separátne rokovania s poľskou delegáciou a tie vyústili do dohody podpísanej 

v meste Spaa 28. júla 1920. Obe strany sa rozhodli vzdať sa požiadavky na plebiscit 

a podriadiť sa rozhodnutiu Najvyššej rady. Definitívna hranica na Orave bola určená na 

zasadnutí rozhraničovacej komisie v Ostrave 2. júna 1921. Určenie hranice na Spiši sa 

natiahlo až do roku 1924 a spor musel na základe podnetu Rady Spoločnosti národov riešiť 

Medzinárodný súdny dvor v Haagu. Spor bol ukončený podpísaním tzv. Krakovského 

protokolu 6. mája 1924.  

Pre definitívne stanovenie hraničnej čiary medzi ČSR a susednými štátmi ustanovila 

Rada veľvyslancov Medzinárodnú komisiu pre stanovenie hraníc. Jej členmi boli zástupcovia 

Veľkej Británie, Francúzska, Talianska a Japonska a zástupcovia zainteresovaných štátov 

(ČSR, Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko). Konferencia veľvyslancov ustanovila aj päť 

rozhraničovacích komisií – československo-rakúsku (od roku 1920), československo-poľskú 

(1920), československo-maďarskú (1921), československo-nemeckú pre určenie hranice na 

Hlučínsku (1922) a československo-rumunskú (1923). Každý zainteresovaný štát vyslal ku 

každej komisii svoju delegáciu. 

Rozhraničovacia komisia československo-poľská bola vymenovaná 28. júla 1920, 

prvýkrát zasadala 28. augusta 1920 a po 28 schôdzach bola rozpustená 16. októbra 1927. Jej 

úlohou bolo priamo na mieste určiť priebeh hraničnej čiary medzi ČSR a Poľskom. 
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Keďže činnosť československej delegácie pri rozhraničovacej komisii riadilo 

Ministerstvo verejných prác ČSR (MVP), boli po skončení jej činnosti všetky zápisníky, 

výpočty, zoznamy, skice, spolu s triangulačným operátom a rezervnými reprodukciami 

konečnej hraničnej dokumentácie uložené v registratúre uvedeného ministerstva.  

Archívny fond MVP bol v roku 1965 odovzdaný Štátnemu ústrednému archívu 

v Prahe, kde boli dokumenty čs. delegácií pri rozhraničovacích komisiách vytriedené ako 

samostatný archívny fond a boli sprístupnené inventárom Československé delegace při 

mezinárodních rozhraničovacích komisích (1975, autorka Jaroslava Havlíčková). Súčasťou 

archívneho fondu je aj 16 škatúľ (č. 20-35), ktoré obsahujú materiál z činnosti 

československej delegácie pri rozhraničovacej komisii československo-poľskej. Ide 

o všeobecný opis hraničných úsekov, hraničné meračské operáty, triangulačné operáty, 

hraničné mapy a rôzne administratívne písomnosti. Dokumenty sa v prevažnej miere týkajú 

hraničných úsekov č. I až X, len výnimočne aj úsekov XI až XXVII. Dokumentácia týkajúca 

sa hraničných úsekov XI až XXVII bola v neznámom období odovzdaná na Slovensko 

a využívala sa v úradnej praxi. K odovzdaniu mohlo dôjsť v roku 1927, pretože na obale inv. 

č. 90 (definitívna piketáž úseku XI) je napísaná poznámka Del(imitované?) 1927 a na 

viacerých obaloch poľných náčrtov je ceruzou pripísané Krajinský úrad Bratislava.  

Slovenskému národnému archívu bola dokumentácia hraničných úsekov XI až XXVII  

odovzdaná odborom správy štátnych hraníc Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR 

v roku 2011. V archíve bola zaevidovaná pod prírastkovým číslom 2163 a označená ako 

archívny fond Rozhraničovacia komisia československo-poľská 1928 – 1929. 

 

  Archívne dokumenty vzniknuté z činnosti Rozhraničovacej komisie československo – 

poľskej môžu slúžiť ako podklad pre výskum vývoja štátnych hraníc Slovenskej republiky 

a jej predchodcov. 

  Jazykom technickej dokumentácie je čeština a slovenčina, v mapových podkladoch sú  

miestne názvy uvádzané v poľskom a slovenskom jazyku. Z diplomatického hľadiska je 

možné archívne dokumenty charakterizovať ako technickú dokumentáciu a mapy.  

  

  Pri usporiadaní archívneho fondu bola vytvorená umelá vnútorná štruktúra 

zohľadňujúca typy zachovanej dokumentácie. Dokumenty sú rozdelené do piatich vecných 

skupín: 
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I. Hraničný operát 

II. Poľné náčrty 

a) mierka 1:2880 

b) väčšie mierky 

III. Odtlačky poľných náčrtov 

IV. Podrobný opis hranice 

V. Definitívna piketáž. 

 Zachovanie jednotlivých typov dokumentácie vo fonde a počet zachovaných 

exemplárov pre jednotlivé hraničné úseky udáva nasledujúc tabuľka: 

 

Úsek Vecná skupina 

I. II.  

a) 

II. 

b) 

III. IV. V. 

XI 1 2  1 1 1 

XII 1 2  2 2 1 

XIII 1    2 1 

XIV 1 2  2 2 1 

XV 1 2  2 2 1 

XVI 1 2  2 2 1 

XVII 1 2  2 1 1 

XVIII 1 2  2 1 1 

XIX 1 2  2 1 1 

XX 1 2  2 1 1 

XXI 1 2  2 1 1 

XXII 1 2  2 1 1 

XXIII 1 2 1 2 1 1 

XXIV 1 2 1  1 1 

XXV 1 2 1  1 1 

XXVI 1 2 1  1 1 

XXVII 1 2 1 3 1 1 

 

  Názov archívneho fondu bol po spracovaní určený v podobe Rozhraničovacia komisia 

československo-poľská napriek tomu, že dokumenty sú označené hlavičkou Commission de 

délimitation Polono -Tchécoslovaque. Vychádzalo sa pri tom zo skutočnosti, že 
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československá delegácia pri komisii používala na svojej pečiatke označenie Československá 

delegace – Rozhraničovací komise československo-polská.   

  Po spracovaní archívneho fondu bolo upravené jeho časové ohraničenie z 1928 – 1929 

na 1921 – 1926. 

  Inventárna jednotka je tvorená vždy jedným súborom technickej dokumentácie alebo 

máp, ktorý sa týka jedného hraničného úseku. V inventárnom zázname je uvedená aj pôvodná 

signatúra, ak sa zachovala na pôvodnom obale dokumentov. 

  Viaceré mapy, ktoré sú súčasťou archívneho fondu, boli v minulosti využívané 

v úradnej praxi. Táto skutočnosť sa do nich premietla najmä častými druhotnými zásahmi – 

vpísaním alebo vkreslením rôznych technických značiek alebo farebným zvýrazním hraničnej 

čiary. Takéto zásahy sú v opise inventárnej jednotky uvedené označením s doplnkami (napr. 

„čiernobiela tlač s farebnými doplnkami“). 

 

Pri požiadavke na štúdium je potrebné uviesť značku fondu (RKČsP), číslo 

inventárnej jednotky (číslo uvedené v ľavom stĺpci) a číslo ukladacej jednotky (číslo uvedené 

v pravom stĺpci).  

 

  Inventár k archívnemu fondu Rozhraničovacia komisia československo-poľská 1921 – 

1926 vypracoval Mgr. Rastislav Luz v roku 2017. Rozsah archívneho fondu je po spracovaní 

3,2 bm, uložený je v pätnástich archívnych škatuliach (č. 1-15) a štrnástich mapových obaloch 

(doskách, č. 16-29). Inventár obsahuje 106 inventárnych jednotiek. K inventáru neboli z dôvodu 

jeho malého rozsahu vypracované registre. 
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Inv. č.  Pôv. signatúra Č. ukladacej 

jednotky 
 

I. Hraničný operát 
 

1 Hraničný operát - Úsek XI II 1 Aa 1  1 
Obsahuje: zápisník meraných vodorovných uhlov (2 zv.), zápisník 
meraných dĺžok, súpis hraničných kameňov a znakov, topografia 
polygónových bodov, zoznam pravouhlých súradníc a výpočet meridiánovej 
konvergencie, výpočet polygónových ťahov a meračských bodov, zápisník 
meraných zenitných vzdialeností, prehľadný náčrt polygónovej siete, opis 
hranice, rôzne doklady 
11 viazaných zošitov v spoločnom obale, 22 x 35 cm 
 

2 Hraničný operát - Úsek XII II 1 Aa 2 2 
Obsahuje: zápisník meraných vodorovných uhlov, zápisník meraných dĺžok, 
súpis hraničných kameňov a znakov, topografia polygónových bodov, 
zoznam pravouhlých súradníc a výpočet meridiánovej konvergencie, 
výpočet polygónových ťahov a meračských bodov, zápisník meraných 
zenitných vzdialeností, prehľadný náčrt polygónovej siete, opis hranice, 
rôzne doklady 
10 viazaných zošitov v spoločnom obale, 22 x 35 cm 
 

3 Hraničný operát - Úsek XIII II 1 Aa 3 3 
Obsahuje: zápisník meraných vodorovných uhlov, zápisník meraných dĺžok, 
súpis hraničných kameňov a znakov, topografia polygónových bodov, 
zoznam pravouhlých súradníc a výpočet meridiánovej konvergencie, 
výpočet polygónových ťahov a meračských bodov, zápisník meraných 
zenitných vzdialeností, prehľadný náčrt polygónovej siete, opis hranice, 
rôzne doklady 
10 viazaných zošitov v spoločnom obale, 22 x 35 cm 
 

4 Hraničný operát - Úsek XIV II 1 Aa 4 3 
Obsahuje: zápisník meraných vodorovných uhlov, zápisník meraných dĺžok, 
súpis hraničných kameňov a znakov, topografia polygónových bodov, 
zoznam pravouhlých súradníc a výpočet meridiánovej konvergencie, 
výpočet polygónových ťahov a meračských bodov, zápisník meraných 
zenitných vzdialeností, prehľadný náčrt polygónovej siete, opis hranice, 
rôzne doklady 
10 viazaných zošitov v spoločnom obale, 22 x 35 cm 
 

5 Hraničný operát - Úsek XV II 1 Aa 5 4 
Obsahuje: zápisník meraných vodorovných uhlov, zápisník meraných dĺžok, 
súpis hraničných kameňov a znakov, topografia polygónových bodov, 
zoznam pravouhlých súradníc a výpočet meridiánovej konvergencie, 
výpočet polygónových ťahov a meračských bodov, zápisník meraných 
zenitných vzdialeností, prehľadný náčrt polygónovej siete, podrobný opis 
hraničnej čiary, rôzne doklady 
10 viazaných zošitov v spoločnom obale, 22 x 35 cm 
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6 Hraničný operát - Úsek XVI II 1 Aa 6 5 
Obsahuje: zápisník meraných vodorovných uhlov (2 zv.), zápisník 
meraných dĺžok, súpis hraničných kameňov a znakov, topografia 
polygónových bodov, zoznam pravouhlých súradníc a výpočet meridiánovej 
konvergencie, výpočet polygónových ťahov a meračských bodov, zápisník 
meraných zenitných vzdialeností, prehľadný náčrt polygónovej siete, opis 
hranice, rôzne doklady 
11 viazaných zošitov v spoločnom obale, 22 x 35 cm 
 

7 Hraničný operát - Úsek XVII II 1 Aa 7 6 
Obsahuje: zápisník meraných vodorovných uhlov, zápisník meraných dĺžok, 
súpis hraničných kameňov a znakov, topografia polygónových bodov, 
zoznam pravouhlých súradníc a výpočet meridiánovej konvergencie, 
výpočet polygónových ťahov a meračských bodov, zápisník meraných 
zenitných vzdialeností, prehľadný náčrt polygónovej siete, podrobný opis 
hraničnej čiary, rôzne doklady 
10 viazaných zošitov v spoločnom obale, 22 x 35 cm 
 

8 Hraničný operát - Úsek XVIII II 1 Aa 8 7 
Obsahuje: zápisník meraných vodorovných uhlov (2 zv.), zápisník 
meraných dĺžok, súpis hraničných kameňov a znakov, topografia 
polygónových bodov, zoznam pravouhlých súradníc a výpočet meridiánovej 
konvergencie, výpočet polygónových ťahov a meračských bodov, zápisník 
meraných zenitných vzdialeností, výpočet trojuholníkov, prehľadný náčrt 
polygónovej siete, rôzne doklady 
11  viazaných zošitov v spoločnom obale, 22 x 35 cm 
 

9 Hraničný operát - Úsek XIX II 1 Aa 9 8 
Obsahuje: zápisník meraných vodorovných uhlov, zápisník meraných dĺžok, 
súpis hraničných kameňov a znakov, topografia polygónových bodov, 
zoznam pravouhlých súradníc a výpočet meridiánovej konvergencie, 
výpočet polygónových ťahov a meračských bodov, zápisník meraných 
zenitných vzdialeností, prehľadný náčrt polygónovej siete, podrobný opis 
hraničnej čiary, rôzne doklady 
10 viazaných zošitov v spoločnom obale, 22 x 35 cm 
 

10 Hraničný operát - Úsek XX II 1 Aa 10 9 
Obsahuje: zápisník meraných vodorovných uhlov (2 zv.), zápisník 
meraných dĺžok, súpis hraničných kameňov a znakov, topografia 
polygónových bodov, zoznam pravouhlých súradníc a výpočet meridiánovej 
konvergencie, výpočet polygónových ťahov a meračských bodov, zápisník 
meraných zenitných vzdialeností, výpočet trojuholníkov, prehľadný náčrt 
polygónovej siete, podrobný opis hraničnej čiary, rôzne doklady 
12 viazaných zošitov v spoločnom obale, 22 x 35 cm 
 

11 Hraničný operát - Úsek XXI II 1 Aa 11 10 
Obsahuje: zápisník meraných vodorovných uhlov (2 zv.), zápisník 
meraných dĺžok, súpis hraničných kameňov a znakov, topografia 
polygónových bodov, zoznam pravouhlých súradníc a výpočet meridiánovej 
konvergencie, výpočet polygónových ťahov a meračských bodov, zápisník 
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meraných zenitných vzdialeností, prehľadný náčrt polygónovej siete, 
podrobný opis hraničnej čiary, rôzne doklady 
11 viazaných zošitov v spoločnom obale, 22 x 35 cm 
 

12 Hraničný operát - Úsek XXII II 1 Aa 12 11 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

Obsahuje: zápisník meraných vodorovných uhlov, zápisník meraných uhlov 
bodov zistených trigonometricky, zápisník meraných dĺžok, zápisník 
opticky meraných vzdialeností, súpis hraničných kameňov a znakov, 
topografia polygónových bodov, zoznam pravouhlých súradníc a výpočet 
meridiánovej konvergencie, výpočet polygónových ťahov a meračských 
bodov, zápisník meraných zenitných vzdialeností, výpočet trojuholníkov, 
prehľadný náčrt polygónovej siete, podrobný opis hraničnej čiary, rôzne 
doklady,  
smerníky, približné súradnice, grafické vyrovnanie, orientované smery 
17 viazaných zošitov v spoločnom obale, 22 x 35 cm 
 

13 Hraničný operát - Úsek XXIII II 1 Aa 13 12 
Obsahuje: zápisník meraných vodorovných uhlov (2 zv.), zápisník 
meraných dĺžok, súpis hraničných kameňov a znakov, topografia 
polygónových bodov, zoznam pravouhlých súradníc, výpočet polygónových 
ťahov a meračských bodov, zápisník meraných zenitných vzdialeností, 
prehľadný náčrt polygónovej siete, podrobný opis hraničnej čiary, rôzne 
doklady 
11 viazaných zošitov v spoločnom obale, 22 x 35 cm 
 

14 Hraničný operát - Úsek XXIV II 1 Aa 14 13  
Obsahuje: zápisník meraných vodorovných uhlov (2 zv.), zápisník 
meraných dĺžok, súpis hraničných kameňov a znakov, topografia 
polygónových bodov, zoznam pravouhlých súradníc a výpočet meridiánovej 
konvergencie, výpočet polygónových ťahov a meračských bodov, zápisník 
meraných zenitných vzdialeností, prehľadný náčrt polygónovej siete, 
podrobný opis hraničnej čiary, rôzne doklady 
11 viazaných zošitov v spoločnom obale, 22 x 35 cm 
 

15 Hraničný operát - Úsek XXV II 1 Aa 15 14 
Obsahuje: zápisník meraných vodorovných uhlov (2 zv.), zápisník 
meraných dĺžok, súpis hraničných kameňov a znakov, topografia 
polygónových bodov, zoznam pravouhlých súradníc a výpočet meridiánovej 
konvergencie, výpočet polygónových ťahov a meračských bodov, zápisník 
meraných zenitných vzdialeností, prehľadný náčrt polygónovej siete, 
podrobný opis hraničnej čiary, rôzne doklady 
11  viazaných zošitov v spoločnom obale, 22 x 35 cm 
 

16 Hraničný operát - Úsek XXVI II 1 Aa 16 14 
Obsahuje: zápisník meraných vodorovných uhlov, zápisník meraných dĺžok, 
súpis hraničných kameňov a znakov, topografia polygónových bodov, 
zoznam pravouhlých súradníc a výpočet meridiánovej konvergencie, 
výpočet polygónových ťahov a meračských bodov, zápisník meraných 
zenitných vzdialeností, prehľadný náčrt polygónovej siete, podrobný opis 
hraničnej čiary, rôzne doklady 
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10  viazaných zošitov v spoločnom obale, 22 x 35 cm 
 

17 Hraničný operát - Úsek XXVII II 1 Aa 17 15 
Obsahuje: zápisník meraných vodorovných uhlov (2 zv.), zápisník 
meraných dĺžok, súpis hraničných kameňov a znakov, topografia 
polygónových bodov, zoznam pravouhlých súradníc a výpočet meridiánovej 
konvergencie, výpočet polygónových ťahov a meračských bodov, zápisník 
meraných zenitných vzdialeností, prehľadný náčrt polygónovej siete, 
podrobný opis hraničnej čiary, rôzne doklady 
11  viazaných zošitov v spoločnom obale, 22 x 35 cm 

 
II. Poľné náčrty  
a) mierka 1:2880 

 
18 Poľný náčrt – úsek XI – súbor 1  16 

- 30 listov (titulný list, mapy XI/1 - XI/29), 34 x 52 cm, mierka 1:2880, 
farebná tlač 
 

19 Poľný náčrt – úsek XI – súbor 2  16 
- 17 listov (titulný list, mapy XI/14 - XI/29), 34 x 52 cm, mierka 1:2880, 

farebná tlač 
 

20 Poľný náčrt – úsek XII – súbor 1  16 
- 30 listov (titulný list, mapy XII/1 - XII/29), 34 x 52 cm, mierka 1:2880, 

farebná tlač 
 

21 Poľný náčrt – úsek XII – súbor 2  16 
- 4 listy (mapy XII/26 - XII/29), 34 x 52 cm, mierka 1:2880, farebná tlač 

 
22 Poľný náčrt – úsek XIV – súbor 1  16 

- 10 listov (titulný list, mapy XIV/1 - XIV/9), 34 x 52 cm, mierka 1:2880, 
farebná tlač 
 

23 Poľný náčrt – úsek XIV – súbor 2  16 
- 10 listov (titulný list, mapy XIV/1 - XIV/9), 34 x 52 cm, mierka 1:2880, 

tlač, farebná 
 

24 Poľný náčrt – úsek XV – súbor 1  16 
- 24 listov (titulný list, mapy XV/1 - XV/23), 34 x 52 cm, mierka 1:2880, 

farebná tlač 
 

25 Poľný náčrt – úsek XV – súbor 2  16 
- 24 listov (titulný list, mapy XV/1 - XIV/23), 34 x 52 cm, mierka 1:2880, 

farebná tlač 
 

26 Poľný náčrt – úsek XVI – súbor 1  17 
- 39 listov (titulný list, mapy XVI/1 - XVI/38), 34 x 52 cm, mierka 1:2880, 

farebná tlač 
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27 Poľný náčrt – úsek XVI – súbor 2  17 
- 39 listov (titulný list, mapy XVI/1 - XVI/38), 34 x 52 cm, mierka 1:2880, 

farebná tlač 
 

28 Poľný náčrt – úsek XVII – súbor 1  17 
- 29 listov (titulný list, mapy XVII/1 - XVII/18), 34 x 52 cm, mierka 

1:2880, farebná tlač 
 

29 Poľný náčrt – úsek XVII – súbor 2  17 
- 29 listov (titulný list, mapy XVII/1 - XVII/18), 34 x 52 cm, mierka 

1:2880, farebná tlač  
 

30 Poľný náčrt – úsek XVIII – súbor 1  17 
- 34 listov (titulný list, mapy XVIII/1 - XVIII/33), 34 x 52 cm, mierka 

1:2880, farebná tlač 
 

31 Poľný náčrt – úsek XVIII – súbor 2  17 
- 34 listov (titulný list, mapy XVIII/1 - XVIII/33), 34 x 52 cm, mierka 

1:2880, farebná tlač 
 

32 Poľný náčrt – úsek XIX – súbor 1  17 
- 22 listov (titulný list, mapy XIX/1 - XIX/21), 34 x 52 cm, mierka 1:2880, 

farebná tlač 
 

33 Poľný náčrt – úsek XIX – súbor 2  17 
- 22 listov (titulný list, mapy XIX/1 - XIX/21), 34 x 52 cm, mierka 1:2880, 

farebná tlač 
 

34 Poľný náčrt – úsek XX – súbor 1  18 
- 17 listov (titulný list, mapy XX/1 - XX/16), 34 x 52 cm, mierka 1:2880, 

farebná tlač  
 

35 Poľný náčrt – úsek XX – súbor 2  18 
- 17 listov (titulný list, mapy XX/1 - XX/16), 34 x 52 cm, mierka 1:2880, 

farebná tlač 
 

36 Poľný náčrt – úsek XXI – súbor 1  18 
25 listov (titulný list, mapy XXI/1 - XXI/24), 32 x 50 cm, mierka 1:2880, 
farebná tlač  
 

37 Poľný náčrt – úsek XXI – súbor 2  18 
- 25 listov (titulný list, mapy XXI/1 - XXI/24), 32 x 50 cm, mierka 1:2880, 

farebná tlač 
 

38 Poľný náčrt – úsek XXII – súbor 1  18 
- 27 listov (titulný list, mapy XXII/1 - XXII/26), 34 x 52 cm, mierka 

1:2880, farebná tlač 
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39 Poľný náčrt – úsek XXII – súbor 2  18 
- 27 listov (titulný list, mapy XXII/1 - XXII/26), 34 x 52 cm, mierka 

1:2880, farebná tlač 
 

40 Poľný náčrt – úsek XXIII – súbor 1  18 
- 29 listov (titulný list, mapy XXIII/1 - XXIII/25, XXIII/27 - XXIII/30), 34 

x 52 cm, mierka 1:2880, farebná tlač 
- 1 list (mapa XXIII/26), 34 x 52 cm, mierka 1:2880, čiernobiela tlač 

 
41 Poľný náčrt – úsek XXIII – súbor 2  18 

- 28 listov (titulný list, mapy XXIII/1 - XXIII/16, XXIII/18 - XXIII/25, 
XXIII/27 - XXIII/30), 34 x 52 cm, mierka 1:2880, farebná tlač 

- 2 listy (mapy XXIII/17, XXIII/26), 31 x 47 cm, mierka 1:2880, 
čiernobiela tlač 
 

42 Poľný náčrt – úsek XXIV – súbor 1  19 
- 39 listov (titulný list, mapy XXIV/1 - XXIV/11, XXIV/13 - XXIV/18, 

XXIV/20 - XXIV/22, XXIV/24 - XXIV/27, XXIV/29 - XXIV/31, 
XXIV/33, XXIV/35 - XXIV/44), 33 x 50 cm, mierka 1:2880, farebná tlač 

- 6 listov (mapy XXIV/12, XXIV/19, XXIV/23, XXIV/28, XXIV/32, 
XXIV/34), 33 x 50 cm, mierka 1:2880, čiernobiela tlač  
 

43 Poľný náčrt – úsek XXIV – súbor 2  19 
- 44 listov (titulný list, mapy XXIV/1 – XXIV/30, XXIV/32 – XXIV/44), 

45 x 47 cm, mierka 1:2880, čiernobiela tlač 
 

44 Poľný náčrt – úsek XXV – súbor 1  19 
- 17 listov (titulný list, mapy XXV/1 - XXV/16), 34 x 52 cm, mierka 

1:2880, farebná tlač 
 

45 Poľný náčrt – úsek XXV – súbor 2  19 
- 17 listov (titulný list, mapy XXV/1 - XXV/16), 34 x 52cm, mierka 1:2880, 

farebná tlač 
  

46 Poľný náčrt – úsek XXVI – súbor 1  19 
- 16 listov (titulný list, mapy XXVI/1 - XXVI/15), 34 x 52 cm, mierka 

1:2880, farebná tlač 
 

47 Poľný náčrt – úsek XXVI – súbor 2  19 
- 16 listov (titulný list, mapy XXVI/1 - XXVI/15), 34 x 52 cm, mierka 

1:2880, farebná tlač  
 

48 Poľný náčrt – úsek XXVII – súbor 1  19 
- 42 listov (titulný list, mapy XXVII/1 - XXVII/41), 32 x 50 cm, mierka 

1:2880, farebná tlač  
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49 Poľný náčrt – úsek XXVII – súbor 2  19 
- 37 listov (titulný list, mapy XXVII/1 - XXVII/6, XXVII/8 - XXVII/10, 

XXVII/13 - XXVII/37, XXVII/39 – XXVII/40), 34 x 52 cm, mierka 
1:2880, farebná tlač  

- 5 listov (mapy XXVII/7, XXVII/11, XXVII/12, XXVII/38, XXVII/41), 31 
x 47 cm, mierka 1:2880, čiernobiela tlač 

 
b) Väčšie mierky 

 
50 Poľný náčrt – úsek XXIII  20 

- 13 listov (mapy 1/XXIII – 4/XXIII, 14/XXIII – 16/XXIII, 23/XXIII – 
25/XXIII, 31/XXIII – 33/XXIII), 56 x 40 cm, mierka 1:2880, čiernobiela 
tlač 

- 20 listov (mapy 5/XXIII – 13/XXIII, 17/XXIII – 22/XXIII, 26/XXIII – 
30/XXIII), 56 x 40 cm, mierka 1:2000, čiernobiela tlač  

- 12 listov (mapy 34/XXIII – 45/XXIII), 56 x 40 cm, mierka 1:1000, 
čiernobiela tlač 
 

51 Poľný náčrt – úsek XXIV  20 
- 32 listov (mapy 1/XXIV – 32/XXIV ), 56 x 40 cm, mierka 1:1000, 

čiernobiela tlač 
 

52 Poľný náčrt – úsek XXV  20 
- 16 listov (mapy 1/XXV – 13/XXV, 35/XXV – 37/XXV), 56 x 40 cm, 

mierka 1:2000, čiernobiela tlač  
- 21 listov (mapy 14/XXV – 34/XXV), 56 x 40 cm, mierka 1:1000, 

čiernobiela tlač 
 

53 Poľný náčrt – úsek XXVI  20 
- 22 listov (mapy 1/XXVI – 22/XXVI), 56 x 40 cm, mierka 1:2000, 

čiernobiela tlač, dodatočné úpravy v slovenčine 
- 22 listov (mapy 1/XXVI – 22/XXVI), 56 x 40 cm, mierka 1:2000, 

čiernobiela tlač, dodatočné úpravy v nemčine 
 

54 Poľný náčrt – úsek XXVII  20 
- 41 listov (mapy 1/XXVII – 41/XXVII), 56 x 40 cm, mierka 1:2000, 

čiernobiela tlač 
- 39 listov (mapy 42/XXVII – 70/XXVII), 56 x 40 cm, mierka 1:1000, 

čiernobiela tlač 
 

III. Odtlačky poľných náčrtov 
 

55 Odtlačok poľného náčrtu – úsek XI II/1 Ca 1 21 
- 4 listy (mapy XI/39, XI/45, XI/47, XI/48), 42 x 34 cm, mierka 1:2880, 

čiernobiela tlač  
- 8 listov (mapy XI/40 – XI/44, XI/46, XI/49, XI/50), 42 x 34 cm, mierka 

1:1440, čiernobiela tlač  
- 2 listy (mapy XI/52, XI/55), 42 x 34 cm, mierka 1:1000, čiernobiela tlač  
- 3 listy (mapy XI/51, XI/53, XI/54), 42 x 34 cm, bez udania mierky, 

čiernobiela tlač 
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56 Odtlačok poľného náčrtu – úsek XII  21 
Súbor máp 1: 
- 12 listov (mapy XII/49 – XII/60), 42 x 34 cm, mierka 1:1000, čiernobiela 

tlač s farebnými doplnkami 
Súbor máp 2: 
- 2 listy (mapy XII/49, XII/50), 42 x 34 cm, mierka 1:1000, čiernobiela tlač 

s farebnými doplnkami 
- 10 listov (mapy XII/51 – XII/60), 42 x 34 cm, bez udania mierky, 

čiernobiela tlač s farebnými doplnkami 
 

57 Odtlačok poľného náčrtu – úsek XIV   21 
Obsahuje dva zhodné súbory máp: 
- 12 + 12 listov (mapy XIV/9 - XIV/18, XIV/21, XIV/22), 42 x 34 cm, 

mierka 1:1000, čiernobiela tlač s farebnými doplnkami 
- 2 + 2 listy (mapy XIV/19, XIV/20), 42 x 34 cm, mierka 1:2000, 

čiernobiela tlač s farebnými doplnkami 
 

58 Odtlačok poľného náčrtu – úsek XV   21 
Súbor máp 1: 
- 17 listov (mapy XV/2 - XV/9, XV/28, XV/29, XV/33 – XV/39), 42 x 34 

cm, mierka 1:2000, čiernobiela tlač s farebnými doplnkami 
- 11 listov (mapy XV/10 – XV/17, XV/40, XV/43, XV/44), 42 x 34 cm, 

mierka 1:1000, čiernobiela tlač s farebnými doplnkami 
- 10 listov (mapy XV/18 – XV/27), 42 x 34 cm, bez udania mierky, 

čiernobiela tlač s farebnými doplnkami 
Súbor máp 2: 
- 8 listov (mapy XV/2 – XV/9), 42 x 34 cm, mierka 1:2000, čiernobiela tlač 

s farebnými doplnkami 
- 3 listov (mapy XV/10 – XV/12), 42 x 34 cm, mierka 1:1000, čiernobiela 

tlač s farebnými doplnkami  
- 27 listov (mapy XV/13 – XV/29, XV/33 – XV/40, XV/43, XV/44), 42 x 

34 cm, bez udania mierky, čiernobiela tlač s farebnými doplnkami 
 

59 Odtlačok poľného náčrtu – úsek XVI II/1 Ca 5 21 
Súbor máp 1: 
- 115 listov (mapy XVI/1 – XVI/115), 42 x 34 cm, mierka 1:1000, 

čiernobiela tlač s farebnými doplnkami 
Súbor máp 2: 
- 19 listov (mapy XVI/1 – XVI/18, XVI/20), 42 x 34 cm, mierka 1:1000, 

čiernobiela tlač s farebnými doplnkami 
- 18 listov (mapy XVI/19, XVI/21 – XVI/37), 42 x 34 cm, bez udania 

mierky, čiernobiela tlač s farebnými doplnkami 
- 78 listov (mapy XVI/38 – XVI/115), 42 x 34 cm, bez udania mierky, 

čiernobiela tlač 
 

60 Odtlačok poľného náčrtu – úsek XVII  21 
Obsahuje dva zhodné súbory máp: 
- 24 + 24 listov (mapy XVII/1 – XVII/24), 42 x 34 cm, mierka 1:1000, 

farebná tlač s farebnými doplnkami 
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61 Odtlačok poľného náčrtu – úsek XVIII  21 
Súbor máp 1: 
- 7 listov (mapy XVIII/1 – XVIII/7), 42 x 34 cm, mierka 1:1000, farebná 

tlač s farebnými doplnkami  
- 27 listov (mapy XVIII/8, XVIII/9, XVIII/9a, XVIII/10 – XVIII/17, 

XVIII/48 – XVIII/57, XVIII/57a, XVIII/58 – XVIII/62), 42 x 34 cm, 
mierka 1:1000, čiernobiela tlač 

Súbor máp 2: 
- 34 listov (mapy XVIII/1 - XVIII/9, XVIII/9a, XVIII/10 - XVIII/17, 

XVIII/48 - XVIII/57, XVIII/57a, XVIII/58 - XVIII/62), 42 x 34 cm, 
mierka 1:1000, čiernobiela tlač 
 

62 Odtlačok poľného náčrtu – úsek XIX  21 
Súbor máp 1: 
- 13 listov (mapy XIX/54 - XIX/66), 42 x 34 cm, mierka 1:1000, 

čiernobiela tlač s farebnými doplnkami  
Súbor máp 2: 
- 13 listov (mapy XIX/54 - XIX/66), 42 x 34 cm, mierka 1:1000, 

čiernobiela tlač 
 

63 Odtlačok poľného náčrtu – úsek XX  21 
Súbor máp 1: 
- 14 listov (mapy XX/1 – XX/14), 42 x 34 cm, mierka 1:1000, čiernobiela 

tlač s farebnými doplnkami 
Súbor máp 2: 
- 14 listov (mapy XX/1 – XX/14), 42 x 34 cm, bez udania mierky, 

čiernobiela tlač s farebnými doplnkami 
 

64 Odtlačok poľného náčrtu – úsek XXI  21 
Obsahuje dva zhodné súbory máp: 
- 49 + 49 listov (mapy XXI/27 – XXI/75), 42 x 34 cm, mierka 1:1000, 

čiernobiela tlač s farebnými doplnkami 
 

65 Odtlačok poľného náčrtu – úsek XXII  21 
Súbor máp 1: 
- 1 list (XXII/1), 42 x 34 cm, mierka 1:1000, kolorovaná čiernobiela tlač 

s farebnými doplnkami 
- 8 listov (XXII/2 – XXII/9), 42 x 34 cm, mierka 1:2000, kolorovaná 

čiernobiela tlač s farebnými doplnkami 
- 24 listov (mapy XXII/10 – XXII/33), 42 x 34 cm, bez udania mierky, 

kolorovaná čiernobiela tlač s farebnými doplnkami 
- 7 listov (XXII/35 – XXII/41), 42 x 34 cm, bez udania mierky, čiernobiela 

tlač 
Súbor máp 2: 
- 1 list (XXII/1), 42 x 34 cm, mierka 1:1000, čiernobiela tlač 
- 8 listov (XXII/2 – XXII/9), 42 x 34 cm, mierka 1:2000, čiernobiela tlač 
- 31 listov (mapy XXII/10 – XXII/33, XXII/35 – XXII/41), 42 x 34 cm, bez 

udania mierky, čiernobiela tlač 
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66 Odtlačok poľného náčrtu – úsek XXIII  22 
Obsahuje dva zhodné súbory máp: 
-  17 + 17 listov (XXIII/1 - XXIII/13, XXIII/19 – XXIII/22), 42 x 34 cm, 

bez udania mierky, čiernobiela tlač s farebnými doplnkami 
 

67 Odtlačok poľného náčrtu – úsek XXVII  22 
Obsahuje tri súbory máp. Súbor máp 1 a súbor máp 2 (zhodné): 
- 5 + 5 listov (XXVII/11 – XXVII/15), 42 x 34 cm, mierka 1:2880, 

čiernobiela tlač s farebnými doplnkami 
- 16 + 16 listov (XXVII/16 – XXVII/31), 42 x 34 cm, mierka 1:2000, 

čiernobiela tlač s farebnými doplnkami 
- 46 + 46 listov (XXVII/32 – XXVII/77), 42 x 34 cm, mierka 1:1000, 

čiernobiela tlač s farebnými doplnkami 
Súbor 3: 
- 7 listov (XXVII/71 – XXVII/77), 42 x 34 cm, mierka 1:1000, čiernobiela 

tlač s farebnými doplnkami 
 

IV. Podrobný opis hranice s mapou 
 

68 Podrobný opis hranice s mapou – úsek XI II/1 Da 8 23 
- 29 listov (XI/1 – XI/29), 68 x 52 cm, mierka 1:2880, čiernobiela tlač 

 
69 Podrobný opis hranice s mapou – úsek XII II/1 Da 9 23 

- 29 listov (XII/1 – XII/29), 68 x 52 cm, mierka 1:2880, čiernobiela tlač 
 

70 Podrobný opis hranice s mapou – úsek XII II/1 Da 49 23 
- 29 listov (XII/1 – XII/29), 68 x 52 cm, mierka 1:2880, čiernobiela tlač 

 
71 Podrobný opis hranice s mapou – úsek XIII II/1 Da 10 23 

- 19 listov (XIII/1 – XIII/19), 68 x 52 cm, mierka 1:2880, farebná tlač 
 

72 Podrobný opis hranice s mapou – úsek XIII  23 
- 19 listov (XIII/1 – XIII/19), 68 x 52 cm, mierka 1:2880, čiernobiela tlač 

 
73 Podrobný opis hranice s mapou – úsek XIV II/1 Da 11 24 

- 9 listov (XIV/1 – XIV/9), 68 x 52 cm, mierka 1:2880, čiernobiela tlač 
 

74 Podrobný opis hranice s mapou – úsek XIV II/1 Da 51 24 
- 9 listov (XIV/1 – XIV/9), 68 x 52 cm, mierka 1:2880, čiernobiela tlač 

 
75 Podrobný opis hranice s mapou – úsek XV II/1 Da 12 24 

- 22 listov (XV/1 – XV/18, XV/20 – XV/23), 68 x 52 cm, mierka 1:2880, 
čiernobiela tlač 
 

76 Podrobný opis hranice s mapou – úsek XV II/1 Da 52 24 
- 22 listov (XV/1 – XV/18, XV/20 – XV/23), 68 x 52 cm, mierka 1:2880, 

čiernobiela tlač 
- 1 list (XV/19), 34 x 52 cm, mierka 1:2880, farebná tlač 
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77 Podrobný opis hranice s mapou – úsek XVI II/1 Da 13 25 
- 38 listov (XVI/1 – XVI/38), 68 x 52 cm, mierka 1:2880, čiernobiela tlač 

 
78 Podrobný opis hranice s mapou – úsek XVI II/1 Da 53 25 

- 38 listov (XVI/1 – XVI/38), 68 x 52 cm, mierka 1:2880, farebná tlač 
 

79 Podrobný opis hranice s mapou – úsek XVII II/1 Da 14 25 
- 18 listov (XVII/1 – XVII/18), 68 x 52 cm, mierka 1:2880, čiernobiela tlač 

 
80 Podrobný opis hranice s mapou – úsek XVIII II/1 Da 15 25 

- 33 listov (XVIII/1 – XVIII/33), 68 x 52 cm, mierka 1:2880, čiernobiela 
tlač 
 

81 Podrobný opis hranice s mapou – úsek XIX II/1 Da 16 25 
- 20 listov (XIX/1 – XIX/3, XIX/5 – XIX/21), 68 x 52 cm, mierka 1:2880, 

čiernobiela tlač 
- 1 list (XIX/4), 68 x 52 cm, mierka 1:2880, farebná tlač 

 
82 Podrobný opis hranice s mapou – úsek XX II/1 Da 17 26 

- 16 listov (XX/1 – XX/16), 68 x 52 cm, mierka 1:2880, farebná tlač 
 

83 Podrobný opis hranice s mapou – úsek XXI II/1 Da 18 26 
- 24 listov (XXI/1 – XXI/24), 68 x 52 cm, mierka 1:2880, čiernobiela tlač 

 
84 Podrobný opis hranice s mapou – úsek XXII II/1 Da 19 26 

- 26 listov (XXII/1 – XXII/26), 68 x 52 cm, mierka 1:2880, čiernobiela tlač 
 

85 Podrobný opis hranice s mapou – úsek XXIII II/1 Da 20 26 
- 29 listov (XXIII/1 – XXIII/26), 68 x 52 cm, mierka 1:2880, čiernobiela 

tlač 
 

86 Podrobný opis hranice s mapou – úsek XXIV II/1 Da 21 27 
- 38 listov (XXIV/1 – XXIV/21, XXIV/23 – XXIV/25, XXIV/31 – 

XXIV/44), 68 x 52 cm, mierka 1:2880, čiernobiela tlač 
- 1 list (XXIV/22), 68 x 52 cm, mierka 1:2880, farebná tlač 

 
87 Podrobný opis hranice s mapou – úsek XXV II/1 Da 22 27 

- 16 listov (XXV/1 – XXV/16), 68 x 52 cm, mierka 1:2880, farebná tlač  
 

88 Podrobný opis hranice s mapou – úsek XXVI II/1 Da 23 27 
- 15 listov (XXVI/1 – XXVI/15), 68 x 52 cm, mierka 1:2880, čiernobiela 

tlač s farebnými doplnkami 
 

89 Podrobný opis hranice s mapou – úsek XXVII II/1 Da 24 27 
- 41 listov (XXVII/1 – XXVII/41), 68 x 52 cm, mierka 1:2880, farebná tlač  
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V. Definitívna piketáž 
 

90 Definitívna piketáž – úsek XI II/1 Ja 3 28 
- 2 kusy, bez udania mierky, čiernobiela tlač s farebnými doplnkami 

 
91 Definitívna piketáž – úsek XII II/1 Ja 28 

- 2 kusy, bez udania mierky, čiernobiela tlač s farebnými doplnkami 
 

92 Definitívna piketáž – úsek XIII II/1 Ja 28 
- 1 kus, bez udania mierky, čiernobiela tlač s farebnými doplnkami 

 
93 Definitívna piketáž – úsek XIV II/1 Ja 28 

- 1 kus, bez udania mierky, čiernobiela tlač s farebnými doplnkami 
 

94 Definitívna piketáž – úsek XV II/1 Ja 28 
- 1 kus, bez udania mierky, čiernobiela tlač s farebnými doplnkami 

 
95 Definitívna piketáž – úsek XVI II/1 Ja 28 

- 2 kusy, bez udania mierky, čiernobiela tlač s farebnými doplnkami 
 

96 Definitívna piketáž – úsek XVII II/1 Ja 28 
- 1 kus, bez udania mierky, čiernobiela tlač s farebnými doplnkami 
- priložené dva zhodné súbory máp „Stanovenie hraničnej čiary“:  

2 + 2 kusy (XVII/1, XVII/2), 70 x 43 cm, bez udania mierky,  
čiernobiela tlač  
 

97 Definitívna piketáž – úsek XVIII II/1 Ja 28 
- 3 kusy, bez udania mierky, čiernobiela tlač s farebnými doplnkami 

 
98 Definitívna piketáž – úsek XIX II/1 Ja 29 

- 2 kusy, bez udania mierky, čiernobiela tlač s farebnými doplnkami 
- priložený výkres kladu listov, 90 x 39 cm, farebný  

 
99 Definitívna piketáž – úsek XX II/1 Ja 29 

- 1 kus, bez udania mierky, čiernobiela tlač s farebnými doplnkami 
 

100 Definitívna piketáž – úsek XXI II/1 Ja 29 
- 1 kus, bez udania mierky, čiernobiela tlač s farebnými doplnkami 

 
101 Definitívna piketáž – úsek XXII II/1 Ja 29 

- 2 kusy, bez udania mierky, čiernobiela tlač s farebnými doplnkami 
 

102 Definitívna piketáž – úsek XXIII II/1 Ja 29 
- 1 kus, bez udania mierky, čiernobiela tlač s farebnými doplnkami 

 
103 Definitívna piketáž – úsek XXIV II/1 Ja 29 

- 25 kusov, bez udania mierky, farebná a čiernobiela tlač  
s farebnými doplnkami 
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104 Definitívna piketáž – úsek XXV II/1 Ja 29 
- 1 kus, bez udania mierky, čiernobiela tlač s farebnými doplnkami 

105 Definitívna piketáž – úsek XXVI II/1 Ja 29 
- 2 kusy, bez udania mierky, čiernobiela tlač s farebnými doplnkami 

 
106 Definitívna piketáž – úsek XXVII  II/1 Ja 29 

- 2 kusy, bez udania mierky, čiernobiela tlač s farebnými doplnkami 
- priložený výpočet meridiánovej konvergencie 
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