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Úplná legenda

tok Gidra rkm 8.50 - 9.00

Organizácia zodpovedná za vypracovanie mapy (názov Objednávateľa a nadobúdateľa distribučných práv): SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dátum vypracovania / publikovania: august 2015 / september 2015

Účel vypracovania a použitia máp: Nástroj pre integrovaný manažment povodňových rizík a územného plánovania zameraný na zníženie nepriaznivých dôsledkov povodní na ľudské zdravie, životné prostredie,
kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť redukciou rozsahu zaplavenia, redukciou zraniteľnosti a zmierňovaním negatívnych dôsledkov povodní. Nástroj pre integrovaný manažment povodňových rizík zameraný
na zníženie nepriaznivých dôsledkov povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť zobrazujúci rozsah zaplavenia povodňami s malou, strednou a veľkou pravdepodobnosťou
výskytu, hĺbky vody a rýchlosti prúdenia.
Metóda spracovania: Simulácia ustáleného nerovnomerného prúdenia vody matematickým hydrodynamickým modelom MIKE Flood.
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Hĺbka vody pri Q1000

Záplavové čiary
v geografickej

oblasti
mimo geografickej

oblasti

Vodohospodárske prvky

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únieInvestícia do Vašej budúcnosti

Územnosprávne členenie

Dopravné a technické prvky

Hĺbka vody pri Q1000 [m]

Záplavová čiara Q1000

Vodomerná stanica#*

Priečna stavba na toku!!

Vodný tok; názov vodného tokuSlanec

Priebeh záplavovej čiary a informácie o hĺbke vody sú mimo geografické
oblasti zobrazené orientačne.
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Most mimo vodného toku
Most nad vodným tokom
Cesta 3. triedy

Hranica štátu
Hranica kraja
Hranica okresu
Hranica obce
Názov obceTrenčín

Hranica čiastkového povodia 

Pôdorys koryta
Brehová  čiara

Vodárenská nádrž; názov vodárenskej nádržeVN Bukovec
Vodná plocha; plocha vodného toku
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