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Rešerše Z. Lenhart 27. 2. 2019 (6. 3. 2019)

Napřed velmi stručné shrnutí:
Ruší se čerstvě zavedený čtvrtý "neprůstřelný" hustník.
Ztmavuje se světlý a střední hustník.
Zesiluje se průchodný skalní sráz a právě zavedená zelená hranice porostů.
Zkracuje se min. délka souvislé rýhy, zákopu, průseku a zídky.
Zmenšuje se min. plocha světlinky kreslené plnou žlutou.
Zmenšuje se studna (čtverec).
Zavádějí se schody.
Strom a vývrat na zeleném a žlutém pozadí musí mít bílý výpal.
Povoluje se překryv bodové kupky a skály. Nic jiného se ohledně minimálních mezer nemění!

Nyní podrobněji, uvádím jen podstatnější změny, vynechávám bezvýznamné drobnosti.
Bodové kupky a skály se mohou překrývat.
107 Erozní rýha (plná): min. délka se zkracuje z 24 m na 17 m (z 1.6 mm na 1.15 mm). Vrstevnice
kolem rýhy je možno výjimečně přerušit.
202 Sráz (schůdný): síla čáry se zvětšuje z 0.2 mm na 0.25 mm, konce musí být kulaté.
215 Příkop (zákop): min. délka se zkracuje z 30 m na 15 m (z 2 mm na 1 mm).
311 Studna, fontána nebo vodní nádrž: zmenšena z 0.9 mm × 0.9 mm na 0.8 mm × 0.8 mm, může
být natočena podél cesty nebo budovy. Musí být uvedena v legendě mapy.
401 Otevřený prostor (žlutá): min. plocha se zmenšuje z 10.5 m × 10.5 m na 8 m × 8 m
(z 0.7 mm × 0.7 mm na 0.55 mm × 0.55 mm).
406 Vegetace: pomalý běh: intenzita (tmavost) zelené se zvyšuje z 20% na 30%.
408 Vegetace: chůze: intenzita (tmavost) zelené se zvyšuje z 50% na 60%.
411 Vegetace neprůchodná: ruší se zcela.
416 Zřetelná hranice vegetace (zelená): síla čáry se zvětšuje z 0.12 mm na 0.14 mm.
417 Výrazný velký strom: Na žlutém a zeleném pozadí podložit bílou maskou o průměru 1.1 mm, tj.
přesah 0.1 mm.
419 Výrazný vegetační objekt (vývrat): Na žlutém a zeleném pozadí podložit bílou maskou
s přesahem 0.1 mm.
508 Průsek nebo liniová trasa terénem: min. délka se zkracuje z 64 m na 48 m (z 4.25 mm na 3.25
mm).
511 Hlavní elektrické vedení: velmi velké nosné sloupy lze kreslit jako 521 budova nebo 524 věž.
513 Zeď: min. délka se zkracuje z 30 m na 21 m (z 2.0 mm na 1.4 mm).
532 Schodiště: nově zavedený symbol, viz sprintové mapy (černý žebříček podložený hnědou),
u schodů mezi skalami může být bez černých okrajů, u schodů na holé půdě může být bez hnědého
podložení.
--konec--

