
 

vrstevnice je pomyslná čára, která spojuje místa se stejnou nadmořskou výškou; každá 
pátá vrstevnice je silná; výšková vzdálenost mezi vrstevnicemi se nazývá interval vrs-
tevnic nebo ekvidistance a je na mapách vyznačován spolu s měřítkem; pro potřeby OB 
není rozhodující přesnost průběhu vrstevnice, daleko důležitější je, zda tvarem vystihuje 
zvláštnosti terénu; kde je to potřeba, používají se pro zvýraznění jemných tvarů pomocné 
vrstevnice přerušovanou čarou, hlavním úkolem vrstevnic je vyznačit tvar terénu, údolí, 
hřbety; v určitých případech nemusí být zřejmé, kterým směrem klesá terén, takže se 
používají spádnice, což jsou malé čárky kolmé na vrstevnici, které vždy směřují z kopce 
dolu 

 kupa, vrchol kopce znázornitelný v měřítku 

 
prohlubeň, velká díra v zemi znázornitelná v měřítku mapy (velká co se týče do rozlohy, 
nemusí být hluboká) 

 
údolí, zasahuje do svahu 

 
hřbítek, vystupuje ze svahu 

 hliněný sráz, například zářez kolem silnice, jedná se většinou o umělý zásah do terénu 

 rýha, jedná se také většinou o umělý zásah do terénu 

 
kupka, jedná se o kupu neznázornitelnou měřítkem, většinou také umělého původu 

 
malá prohlubeň, kterou nelze znázornit v měřítku mapy; značka je vždy orientovaná 
severojižním směrem 

 

jáma, hluboká prohlubeň umělého původu, kterou nelze znázornit v měřítku mapy; 
značka je vždy orientovaná severojižním směrem 

 
skalnatý sráz, jinými slovy skála na svahu; je-li horní čára silná, jedná se o neprůchodný 
skalní sráz, je-li slabá, jedná se o průchodný 

 
skála, jedná se většinou o pískovcovou skálu; na mapě bývá znázorněn půdorys; tenká 
čára znamená překonatelná skála, tlustá znamená nepřekonatelná skála 

 
kamenná jáma, jako obyčejná jáma, jen je vyhloubena ve skále; značka je vždy oriento-
vaná severojižním směrem 

 
kámen 

 hranice pole, odděluje i pole s různými plodinami 

 

výrazná hranice porostů, ohraničuje především porosty znázorněné na mapě různou 
barvou (hustníky, paseky…), které mají výrazné hranice (nepřechází pozvolně z jednoho 
typu porostu do druhého); odděluje-li dvě oblasti na mapě stejné barvy, znamená výraz-
nou hranici mezi porosty stejného typu (například výrazná hranice mezi stejně průběž-
ným smrkovým a bukovým lesem) 

 dálnice 
 silnice, jedná se o klasickou silnici nebo o asfaltovou lesní cestu 

 plocha pokrytá asfaltem, například parkoviště 

 zpevněná cesta, neasfaltová cesta, po které může jet auto normální rychlostí 

 
 
 

cesta, cesty se znázorňují různou šířkou čáry; nejsilnější je cesta, po které může jet auto 
sníženou rychlostí, po dalších již nikoliv; poslední případ je nezřetelná cesta, tj. cesta 
jejíž pokračování hledáme obtížně; běžíme-li lesem kolmo na takovouto cestu, vůbec si jí 
nemusíme všimnout 

 
průsek, rovně vysekaná mezera mezi stromy; lesáci používají průseky pro rozdělení lesa 
do menších oblastí; může být schůdný, ale může být také zarostlý 

 železniční trať 
elektrické vedení, každá kolmá čára představuje sloup 

 

oplocenky, oplocené části lesa nebo pouze plot; horní značka se používá pro obyčejný 
plot používaný v lese (většinou dřevěný); prostřední značka se používá pro zbouraný 
plot, jehož zbytky jsou na zemi patrné; dolní značka se používá pro plot většinou pleti-
vový nebo plot, který se používá o domů; kromě zbouraného plotu se nesnažte přelé-
zat plot! 



 
budova nebo jiná stavba, například krmelec v lese, který je tak velký, že jde znázornit v 
měřítku 

 
posed, stojící nebo zbouraný, jehož trosky jsou patrné; značka je vždy orientovaná seve-
rojižním směrem 

 
hraniční kámen nebo milník 

 
krmelec, který nejde znázornit budovou v měřítku mapy; značka je vždy orientovaná 
severojižním směrem 

 rybník 

 
mokrá jáma, jáma zaplněná vodou nebo blátem; značka je vždy orientovaná severojiž-
ním směrem 

 vodní tok, porok řeka, tloušťka čáry znázorňuje šířku toku 

 bažinka, je lepší se jí vyhnout; značka je vždy orientovaná severojižním směrem 

 
paseka, část lesa zbavená stromů; může být kombinovaná se značkou podrostu nebo 
hustníku znázorňujíc zarostlou paseku 

 
pole 

 dobře průběžný les, les kterým lze běžet bez časové ztráty nebo do 90 % normálního 
běhu; klasifikace porostů se vždy řídí pouze průběžností, nikoliv tím, jak je les pře-
hledný 

 
hustník částečně omezující běh, les kterým lze běžet s časovou ztrátou od 90 % do 40 
% normálního běhu 

 
hustník ztěžující běh, les kterým lze běžet s časovou ztrátou od 40 % do 10 % normál-
ního běhu 

 
hustník ztěžující chůzi, les kterým lze běžet s časovou ztrátou menší než 10 % normál-
ního běhu 

 

podrost částečně omezující běh, porost do výšky maximálně 1 m (vyšší podrost se zna-
čí jako hustník částečně omezující běh), kterým lze běžet s časovou ztrátou od 90 % do 
40 % normálního běhu, jedná se třeba o ostružiny, malé stromky, vysokou a hustou trá-
vu; značka se používá v dobře průběžném lese nebo na pasece 

 

podrost ztěžující běh, porost do výšky maximálně 1 m (vyšší podrost se značí jako 
hustník ztěžující běh), kterým lze běžet s časovou ztrátou od 40 % do 10 % normálního 
běhu, jedná se třeba o ostružiny, malé stromky, vysokou a hustou trávu; značka se použí-
vá v dobře průběžném lese nebo na pasece 

 
sídliště, domy, zahrady a ostatní zastavěné plochy, této oblasti se vyhýbejte! 

 
Na mapě se mohou vyskytovat i další značky, vždy však musí být na mapě uvedeny i s popisem významu. 
 


