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 Legenda Legend

diaľnica, rýchlostná cesta, 
- s prípojkou, vo výstavbe

motorway, dual 
carriageway, with junction, 
under construction

cesta s oddelenými 
jazdnými pruhmiroad with divided lanes

viacprúdová cestadual carriageway

hranica plateného úsekutoll road

cesta I. a II. triedy s číslomI. and II. class road with number
ostatné cesty, stúpanie 
(>10%, >12%)

secondary and minor road, 
gradient (>10%, >12%)

vzdialenosti na cestách (v km)distances along the 
road-system (km)

železnica so stanicourailway with station

lanovkalift

potok, vodná plocha, riekabrook, lake, river

barina, močiarmoor, swamp

vodný kanál, vinicewater channel, vineyard

výškový bod, les, kosodrevinaelevation point, forest, 
dwarfed pines

vojenský výcvikový priestormillitary reservation

hranica NP, CHKOborder of national park, 
protected landscape area

štátna hranica, hranica krajanational boundary, 
regional boundary

medzinárodné letisko, letiskointernational airport, airport

kostol, nemocnicachurch, hospital

kláštor, hrad, zámokmonastery, castle, chateau

významná zrúcanina, zrúcaninaimportant ruin, ruin

kaštiel, synagógachapel or church, synagogue
kúpele, termálne kúpele, 
jaskyňaspa, thermal resort, cave

ZOO, archeologické 
nálezisko, rozhľadňa 

zoo park, archeological 
site, view tower

čerpacia stanica, -s LPG, LPGfilling station, -with LPG, LPG

horská chata, prívoz, autokemprefuge, ferry, autocamping
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