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Hranica
�tátna hranica
hranica kraja
hranica okresu

hranica Bratislavského samosprávneho kraja

�a�iská osídlenia
jadrové pásmo �a�iska osídlenia  - prvá úroveò
prímestské pásmo �a�iska osídlenia prvej úrovne
okrajové pásmo �a�iska osídlenia prvej úrovne
�a�isko osídlenia - druhá úroveò
�a�isko osídlenia  tretej úrovene 1. skupina
�a�isko osídlenia tretej úrovne 2. skupina
pridru�ené centrum �a�iska osídlenia

Urbanizaèná rozvojová os

os 1. stupòa

os 2. stupòa
komunikaèno-sídelná os 1. stupòa
komunikaèno-sídelnáos 2. stupòa
os 3 stupòa
komunikaèno-sídelná os 3. stupòa

Cestná sie�

dia¾nica
rýchlostná komunikácia
cesta 1.triedy

cesta 2.triedy
�tvorpruh

stav zámer

�eleznièná sie� medzinárodného 
a celo�tátneho významu
ostatná �eleznièná sie� 

�eleznièná sie�

Terminál kombinovanej dopravy
terminál kombinovanej dopravy TEN-T
terminál kombinovanej dopravy TEN-T - zámer

VVTL plynovod- tranzitný
VVTL plynovod - medzi�tátny
VVTL plynovod

ropovod

jadrová elektráreò
vodná elektráreò
vodná elektráreò - zámer

elektrické vedenie 400 kV - zámer

elektrické vedenie 400 kV
elektrické vedenie 220 kV

Infra�truktúra energetiky

prístav AGN
prístav TEN-T

Vodná doprava

Letecká doprava

letisko TEN-Te
letisko hlavnej siete pre medzinárodnú dopravue
nadregionálne letisko pre medzinárodnú dopravue

chránená krajinná oblas�

Ramsarská lokalita

územia siete NATURA 2000

Ochrana prírody

Národný park (mimo územia SR)

chránená vodohospodárska oblas�

Medzinárodné dopravné koridory

vodná cesta TEN-T

vodná cesta AGN

cestný koridor AGR

cestný koridor TEN-T

�eleznièný koridor AGTC

�eleznièný koridor TEN-T

sídlo
vodná plocha
vodný tok

les
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Obojsmerné za�a�enie cestnej siete z východorakúskych hranièných priechodov (os/24 hod)

Obojsmerné za�a�enie �elezniènej siete z východorakúskych hranièných priechodov (os/24 hod.)


