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Osa le štní dráhy

Lyža ský vlek

Podzemní lanová dráha

Visutá lanová dráha

Elektrizovaná tra /vle ka

Neelektrizovaná tra /vle ka

Železni ní vle ka

Tramvajová dráha

Metro

V žovitá nástavba na budov

Rozhledna + vysíla

V ž blíže nespeci kovaná

Vysíla

Rozhledna

Sídelní, hospodá ské a kulturní objekty

De ni ní bod adresního místa

K íž, sloup kulturního významu

Kaple

Mohyla, pomník, náhrobek

Silo

erpací stanice pohonných hmot

Meteorologická stanice

T žní v ž

Tovární komín

Válcová nádrž, zásobník

V trný mlýn

V trný motor

Ús  šachty štoly v provozu

Ús  šachty štoly mimo provoz

Vodojem v žový

Dopl ková linie

Dopravníkový pás

Hradba, val, bašta, opevn ní

Lyža ský m stek

Ze

Budova, blok budov

Areál ú elové zástavby

Rozvalina, z ícenina

K lna, skleník, fóliovník

H bitov

Ostatní plocha v sídlech

Usazovací nádrž

Úložné místo, halda, odval

Skládka

Povrchová t žba, lom

Komunikace

Podjezd

Propustek

Železni ní p ejezd

Železni ní stanice, zastávka

Stožár lanové dráhy

Stanice metra

Heliport

Ulice sjízdná

Ulice nesjízdná

Most

Lávka

Brod

P ívoz

Propustek

Podjezd

Tunel

Cesta udržovaná

Cesta neudržovaná

Cesta parková, h bitovní

P šina

Dálnice

Rychlostní komunikace

Silnice 1. t ídy

Silnice 2. t ídy

Silnice 3. t ídy

Silnice neevidovaná

Silnice ve výstavb



Rozvodné sít  a produktovody

Stožár elektrického vedení

Elektrické vedení

Dálkový poduktovod, dálkové potrubí

Elektrárna, p e erpávací stanice,
rozvodná transformovna

P idružený bod

Trigonometrický bod

Zhuš ovací bod

Akvadukt

Shybka

Plavební komora

Jez

P ehradní hráz

Pramen

Studna - vrt

Kašna

Láze ské z ídlo

Pojížd cí letová dráha

P istávací a vzletová letová dráha

Areál železni ní stanice, zastávky

Kolejišt

Parkovišt , odpo ívka, letišt

Vodstvo

Vodopád

P ístavišt

Povrchový vodní tok

Podzemní vodní tok

Vodní plocha

Bažina, mo ál

Územní jednotky

De ni ní bod správního celku

Hranice státu

Hranice oblasti

Hranice kraje

Hranice okresu

Hranice obce s rozší enou p sobnosti,
obce s pov eným obecním ú adem

Hranice obce
Hranice katastrálního území,

svazku obcí, m stské ásti

Maloplošné zvlášt  chrán né území

Velkoplošné zvlášt  chrán né území

Chrán né ložiskové území

Dobývací prostor

Osam lý lesík

Osam lý strom

Vegetace a povrch

Rašeliništ

Liniová vegetace

Lesní pr sek

Orná p da a nespeci kované plochy

Trvalý travní porost, park

Vinice, ovocný sad, zahrada, chmelnice

Lesní p da

Terénní reliéf

Kótovaný bod

Osam lý balvan, skála

Skupina balvan

Vstup do jeskyn

Vrstevnice

Pata terénního útvaru

Rokle, výmol

Stupe , sráz

Geodetické body

Bod výškového bodového pole

Bod tíhového bodového pole

Skalní útvary

Sesuv p dy, su

 5 000 a mén  obyvatel 

 5 001 - 20 000 obyvatel 

 20 001 - 50 000 obyvatel 

 50 001 - 100 000 obyvatel 

 více než 100 000 obyvatel 
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