Mapové symboly a popisy kontrol
značený úsek

cíl

Žlutá - otevřené plochy
světle = paseky
tmavě = louky, pole

Černá - kameny a skály,
umělé objekty (domy, cesty),

Olivová - pozemek se
zákazem vstupu

Modrá - vodní objekty,
severojižní čáry

mapový start
nepřístupná oblast

Bílá - les s dobrou
průběžností

výdej map

kategorie

Hnědá - terénní objekty.
Vrstevnice zobrazují kopce:
čím jsou čáry blíže sebe,
tím prudší kopec je.

Zelená - vegetační objekty.
Čím sytější, tím
horší průběžnost.

vzdálenost

převýšení

kontrola
Růžová - trať

les | výrazné rozhraní porostů

prohlubeň | malá prohlubeň

hustník - les (pomalý běh) | chůze | prodírání

jáma | milíř, plošinka

úzký hustník, živý plot

rozbitý povrch | mraveniště

podrost - pomalý běh | chůze

nepřekonatelný sráz | sráz

paseka (divoký otevřený prostor ) | světlina

kámen, balvan | skalní věž

semiopen (paseka | louka se stromy | keři)

skupina (shluk) kamenů | kamenné pole

louka | pole

jeskyně | kamenná jáma

roh lesa | skupina stromů

kamenitý povrch | holá skála

výrazný strom | výrazný keř nebo strom

úzký (skalní) průchod | příkop

vývrat, pařez

zpevněná plocha

nepřekonatelná vodní plocha (jezero, přehrada aj.)

silnice

mělká vodní plocha (rybníček)

cesta, pěšina

řeka, potok | meliorační rýha, vodoteč

průsek

pramen

elektrické vedení | sloup elektrického vedení

nepřekonatelná | překonatelná bažina

potrubí nepřekonatelné | překonatelné

pevná půda v bažině

železnice

úzká bažina | bažinka

lávka, most | tunel

jáma s vodou | výrazný vodní objekt

zeď | rozpadlá | nepřekonatelná

studna, fontána | vodní nádrž

plot | rozpadlý | nepřekonatelný

vrstevnice základní | doplňková | zdůrazněná

průchod, branka | schodiště

terasa | hřbítek, nos

oblast se zákazem vstupu | budova

údolíčko

zastřešení (podloubí, canopy) | zřícenina

sedlo

vysoká věž | posed (malá věž)

hliněný (zemní) sráz | lom

krmelec

rozpadlý | zemní val

mohyla, hraniční kámen | pomník, socha

hluboká rýha (zářez) | malá rýha

výrazný (zvláštní) objekt

kupa | malá | protáhlá kupka
Názvy symbolů se mohou lehce lišit od oficiálních názvů v mapové specifikaci ISOM 2017-2.
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