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Anotace:

Mapa zobrazuje graficky lokalizaci potenciálních evakuačních tras, které mohou být využity
při evakuaci Špindlerova Mlýna, vzhledem k morfologii terénu (orientace a sklon svahu).
Zájmová oblast kolem Špindlerova Mlýna je tvořena velmi členitým terénem s výraznými
výškovými rozdíly na malých plochách. Členitý charakter okolního terénu je dále zřejmý z
obrázku svažitosti zájmové oblasti, kdy velká část území je pokryta svahy se sklonem více
jak 50%, což je pro případnou evakuaci velký problém. Mapa může sloužit jako podklad pro
rozhodovací proces v krizovém plánování při evakuaci Špindlerova Mlýna a jeho okolí.
Map displays 3D morphology of surrounding area of Špindlerův Mlýn with potentional
evacuating roads. Its obvious, that surrounding terrain is very ragged for evacuation. For
example, picture of slope analysis show that large part of area of interrest has slope larger
than 50%. This map could be usefull for State office like a decision tool in crisis planning.
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