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Anotace:

Mapa zobrazuje graficky lokalizaci potenciálních evakuačních tras, které mohou být využity
při evakuaci Špindlerova Mlýna, vzhledem k prvkům ochrany přírody (NATURA 2000,
územní systém ekologické stability, přírodní park a biosférická rezervace). Při případné
evakuaci po vybraných trasách dojde k velkému zatížení okolní krajiny, které je nežádoucí
zejména proto, že Špidlerův Mlýn se nachází v KRNAPu.
Map display spatial relation of potential evacuation roads of Špyndlerův Mlýn and features of
nature protection (NATURA 2000, TSES, natural parks and biosferic reservation). Negative
impact of potential evacuation is obvious on the map.
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Lokalizace evakuačních tras
vzhledem k přírodním parkům
a biosferickým rezervacím
- Špindlerův Mlýn 2012
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Lokalizace evakuačních tras
vzhledem k prvkům USES
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