
MAPOVÉ ZNA�KY

Sídla a objekty

budova, blok budov

správní budova

zniená budova, rozvalina

kostel

kaple

kYí~, sloup, bo~í muka

tovární komín

ústí atoly, aachty v provozu

ústí atoly, aachty mimo provoz

t�~ní v�~

v�~ovitá stavba

rozhledna elektrické vedení (VVN, VN)

pYístaviat�; pYístav

erpací stanice pohon. hmot

autobusové nádra~í

parkoviat�

hYbitov

mohyla, pomník, náhrobek

ly~aYský mostek

v�trný mlýn

v�trný motor

hv�zdárna

meteorologická stanice

vysíla

rozhledna s vysílaem,
vysíla s rozhlednou

kolna

skleník

sto~ár elektrického vedení

nadzemní produktovod

ze�, historická hradba

m�sto

ást m�sta

obec, m�stys

ást obce, m�stysu

místní ást (samota)

~eleznice neelektrizovaná,
jednokolejná

~eleznice neelektrizovaná,
vícekolejná

rychlostní silnice

dálnice

nesplavný vodní tok

splavný vodní tok

pohoYí, kopec, údolí, rokle

pozemková trae

jméno objektu

Komunikace

Popis

`PI�ÁK

ViaHovka

Medná

T�p t ín

HÁJE
Radí

TEL�

teplo

Výrovka

LABE
OhYe

D1

R10

64

149

silnice I. tYídy

silnice II. tYídy

silnice III. tY., neevidovaná sil.

silnice ve stavb�

protah komunikace sídlem

tramvajová dráha

cesta udr~ovaná

cesta neudr~ovaná

p�aina

ulice sjízdná

ulice nesjízdná, schody

~eleznice elektrizovaná,
jednokolejná

~eleznice elektrizovaná,
vícekolejná

vleka

~eleznice úzkorozchodná

vleka úzkorozchodná

~eleznice ve stavb�

~eleznice s kolejiat�m,
~elezniní stanice

~elezniní stanice
(nelze-li vyjádYit kolejiat�m)

~elezniní zastávka

ly~aYský vlek

lanová dráha

metro � povrchový úsek

metro � podzemní úsek

stanice metra propustek

lávka

most

tunel

pramen, studánka

vodní tok do 5 m aíYky

vodní tok nad 5 m aíYky

podzemní vodní tok

obasný vodní tok

ochranná hráz, val do 10 m aíYky pYehradní hráz s komunikací

plavební komora

sm�r vodního toku

jez

pYehradní hráz

vodopád do 5 m; nad 5 m a.

Vodstvo

Porost, povrch a vyu~ití pody

ochranná hráz, val nad 10 m a.

lázeHské zYídlo, kaana

vodojem v�~ový; zemní

usazovací nádr~, odkaliat�

vodní plocha

pYívoz

brod

akvadukt do 5 m; nad 5 m a.

shybka (podtok) do 5 m;
nad 5 m aíYky

orná a ostatní poda

sad, zahrada, park

vinice

chmelnice

louka, pastvina

povrchová t�~ba, lom,
halda, odval

osam�lý strom; lesík

moál, ba~ina, raaeliniat�

rekreaní areál, skanzen, zoo

les, kYoví

kosodYevina

promyslový areál,
istírna odpadních vod,
elektrárna, skládka odpadu

areál zem�d�lského
a potravináYského podniku

chatová zástavba

státní hranice

krajská hranice

okresní hranice, hranice
m�stského obvodu v Praze

hranice m�stské ásti v Praze,
m�st. ásti nebo m�st. obvodu
ve statutárních m�stech

obecní hranice

hranice katastrálního území

chrán�né území

hranice porostu
a u~ívání pody

vrstevnice základní (po 5 m) rokle, výmol

Hranice

Terénní reliéf

SouYadnicové sít�

vrstevnice zdorazn�ná (po 25 m)

vrstevnice doplHková (po 2,5 m)

vrstevnice pomocná

vrstevnice se spádovkami

skály

sesuv pody

terénní stupeH, násep, záYez,
srázný bYeh

kótovaný bod

vstup do jeskyn�
(pYístupné veYejnosti)

skupina balvano

osam�lá skála, balvan

Yada nahromad�ných kameno

jáma, propast

popis pravoúhlé souYadnicové
sít� systému JTSK (v km)

popis zem�pisné sít�
v souYad. systému JTSK

popis zem�pisné sít�
v souYad. systému WGS84

315

800

47°22'

47°22'

1193

573


