
zakaz wjazdu; ośr. jeździeckie; boiska piłkarskie
zákaz vjazdu; jazdecké strediská; futbalové ihriská

hotele; motele; pensjonaty, ośrodki wczasowe, domy wczasowe
hotely; motely; penzióny; rekreačné strediská, rekreačné domy

parkingi; przystanki autobusowe; informacja turystyczna
parkoviská; autobusové zastávky; turistické informácie

schroniska; campingi; pola biwakowe; wiaty dla turystów
horské chaty; kempingy; táboriská; prístrešky pre turistov   

muzea; inne zabytki architektury; ruiny
múzeá; iné architektonické pamiatky; zrúcaniny

jaskinie; kamieniołomy
jaskyne; kameňolomy

przychodnie lekarskie; apteki; szpitale
ambulancie; lekárne; nemocnice 

szkoła; stacje GOPR; policja
škola; stanica HS; polícia

P

drogi główne; drogi drugorzędne; drogi inne; drogi gruntowe; ścieżki
numery dróg krajowych
hlavné cesty; vedľajšie cesty; iné cesty; poľné cesty; chodníky;
čísla štátnych ciest
 

Konina 

Dunajec
rzeki; mosty drogowe; mosty; potoki; wodospady; 
źródła; podmokłe łąki
rieky; cestné mosty; mosty; potoky; vodopády; 
pramene; vlhké lúky
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Bucznik
669

poziomice (co 20 m); szczyty; przełęcze; lasy; zabudowa
vrstevnice (každých 20 m); vrcholy; sedlá; lesy; zástavba

3:20 czasy przejścia; znakowane szlaki turystyczne; znakowane szlaki lokalne
časy prechodu; označené turistické chodníky; označené miestne tur. chodníky

krzyże; pomniki; kapliczki; cmentarze; cmentarze żydowskie
kríže; pomníky; kaplnky; cintoríny; židovské cintoríny

kościoły; kościoły i kaplice zabytkowe
kostoly; historické kostoly a kaplnky

szlaki narciarskie; ścieżki dydaktyczne; szlaki rowerowe
lyžiarske trate; náučné chodníky; cyklistické chodníky

stacje benzynowe; poczty; restauracje
čerpacie stanice; pošty; reštaurácie

cerkwie; cerkwie zabytkowe; kościoły w dawnych cerkwiach
cerkvi; historické cerkvi; kostoly v bývalých cerkvách

samotne skały; punkty widokowe; grody, zamki; ruiny 
osamelé skaly; vyhliadkové body; hrady, zámky; zrúcaniny 

źródła mineralne; pijalnie wód mineralnych; przystań spływu 
minerálne pramene; kúpeľné kolonády; prístav pltí

granica państwa; granica parku krajobrazowego; 
granica rezerwatu; pomnik przyrody
štátna hranica; hranica chránenej krajinnej oblasti; 
hranica rezervácie; prírodná pamiatka

bank; bankomat; kantor wymiany walut
banka; bankomat; zmenáreň

wieże radiowo-telewizyjne; platforma widokowa
telekomunikačné veže; vyhliadková platforma   

polany z wypasem owiec; szałasy
poľany s výpasom oviec; salaše

kolej; stacje kolejowe; tunel
železnica; železničné stanice; tunel
kolej linowa; wyciąg krzesełkowy; wyciąg narciarski
lanovka; sedačková lanovka; lyžiarsky vlek
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trasa rowerowa AquaVelo; trasa rowerowa EuroVelo 11
cyklotrasa AquaVelo; cyklotrasa EuroVelo 11 

basen; lodowisko; kort tenisowy; skatepark; minigolf
bazén; klzisko; tenisový kurt; skatepark; minigolf

fontanna; amfiteatr; siłownia plenerowa; plac zabaw
fontána; amfiteáter; exteriérová posilňovňa; detské ihrisko
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MUSZYNA
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LEGENDA   •   VYSVETLIVKY
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