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Letné turistické značenie plní svoju funkciu v plnom rozsahu len v období bez snehovej pokrývky.

diaľnica, viacpruhová cestná komunikácia 

hlavná cesta; most; ostatné cesty; autobusová zastávka; 
aleja

spevnená cesta; lesná a poľná cesta; chodník

železnica jednokoľajová a dvojkoľajová elektrifikovaná; 
stanica; tunel; zastávka 

sedačková lanovka 

lyžiarsky vlek 

transformátor; elektrické vedenie; elektráreň; veterný 
mlyn, elektráreň 

hrad; zámok; kaštieľ; zrúcanina; horáreň 

kostol; kaplnka; cintorín 

kríž; pomník; významný pomník

komín; orientačne dôležitý komín; rozhlasový alebo 
televízny stožiar; orientačne dôležitý rozhlasový alebo 
televízny stožiar 

vežovitá stavba; prístupná rozhľadňa; ihrisko,  
športový štadión

čerpacia stanica pohonných hmôt; veterný mlyn; 
skokanský mostík

jaskyňa; strom; orientačne dôležitý strom; chránený strom 
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les s priesekom; lesný polom; riedky les; kosodrevina 

vodný tok; vodopád; vodná plocha s nadmorskou 
výškou; izobata; lávka 

občasný vodný tok; ponorný vodný tok a výver

prameň; studňa; vodojem; hydroglóbus;  
minerálny prameň

verejné kúpalisko; krytý bazén; močiar

osamelá skala; osamelý balvan; kamenitý a štrkovitý 
povrch; priepasť 

trigonometrický bod; výšková kóta;  
nadmorská výška sídla 

prírodná zaujímavosť; chránené územie prírody 
menšieho a väčšieho rozsahu 

hotel, penzión, apartmán; turistická ubytovňa; 
turistická útulňa 

reštaurácia; bufet 

autokemping; verejné táborisko; turistický prístrešok; 
vyhliadka

pozoruhodné miesto; múzeum alebo galéria 

nabíjacia stanica elektrobicyklov; lyžiarske zjazdové 
svahy udržiavané

Turistické značené trasy 
na mape v teréne

pásové značenie, s  číslom európskej diaľkovej 
trasy, s číslom turistickej značenej trasy 

turistické informačné miesto; turistický časový údaj

cykloturistická trasa značená, s číslom

Cyklistické značené trasy
na mape v teréne
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Malebná obec Tichý Potok leží vo východnej 
časti Levočských vrchov, v doline Torysy. Chotár do-
sahuje výšku v niektorých miestach až 1090 metrov. 
Nachádzajú sa tu bohaté vodné zdroje. 

Prvá správa o  obci je z  roku 1427. Uvádza sa 
pod názvom Stielbach, vo význame Tichý Potok, 
neskôr pod názvom Šteľbach. Obec patrila šľach-
ticom spišsko-nemeckého pôvodu. Obyvatelia boli 
väčšinou rusínskeho pôvodu a venovali sa poľno-
hospodárstvu. 

Obec zachováva a rozvíja kultúrne dedičstvo svo-
jich predkov a udržiava zdravé životné prostredie.
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Pohľad na obec Tichý Potok
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