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Anotace:�

Soubor� map� byl� vytvo�en� v� rámci� projektu� Distribuovaný� p�ístup� v� srážko�odtokovém�
modelování� a� posouzení� ú�innosti� technických� protierozních� opat�ení� za� povodní� v�povodí�
Rakovnického� potoka� financovaného� z� grantu� IGA� FŽP.� Lokalizuje� a� vyhodnocuje� dopady�
vybraného� scéná�e� organiza�ního� p�do�ochranného� opat�ení.� V�navrhovaném� scéná�i� je�
posuyována� zm�na� využití� zem�d�lské� orné� p�dy� na� trvalý� travní� porost� na�
vodohospodá�sky� nevhodných� p�dách,� tj.� vysychavých� p�dách� dle� VÚMOP,� p�dách� s�
hydrologicky�špatnými�vlastnostmi�(HSP�C�a�D)�a�p�dách�se�sklonem�nad�9�%.�Soubor�map�se�
skládá� ze� t�í� mapových� list�,� které� zobrazují� t�i� díl�í� subpovodí� a� to� povodí� Kolešovického�
potoka,�povodí�Lišanského�potoka�a�povodí�celého�Rakovnického�potoka�a�kvantifikují�zm�ny�
kulmina�ních�pr�tok��vlivem�použitého�scéná�e.�Mapové�listy�jsou�v�m��ítku�1:50�000�a�jevy�
jsou�zobrazeny�nad�podkladovou�mapou�ESRI�World�Topographic�Basemap.�
�
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Annotation:�

The� Map� collection� was� created� as� a� part� of� the� project� called� “Distributed� approach� in�
Rainfall�Runoff� modelling� and� the� assessment� of� technical� soil� conservation� measures� to�
mitigate� the� effects� of� floods� in� the� Rakovnický� Brook� Basin”.� It� locates� and� assesses� the�
impacts�of� selected�operational� scenarios�of� soil�conservation�measure.�Proposed� scenario�
include�a�change�in�land�use,�respectively�changing�agricultural�cropland�to�permanent�grass�
cover�on�water�management�unsuitable�soils,�ie.�drying�soils�according�to�VÚMOP,�soils�with�
poor� hydrological� properties� (HSG� C� and� D)� and� soils� with� a� slope� over� 9%.� The� Map�
collection�consists�of�three�map�sheets,�which�show�three�sub�catchments.�These�are�basins�
of� Kolešovický� brook,� of� Lišanský� brook� and� of� Rakovnický� brook.� The� maps� also� quantify�
changes�in�peak�flows�resulting�from�the�used�scenario.�The�map�sheets�are�in�the�scale�1:50�
000�and�they�are�displayed�over�an�ESRI�World�Topographic�Basemap.�
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Legenda
Rozvodnice povodí Rakovnického p.

Rozvodnice 3 dílčích subpovodí

Plochy vymezené v rámci návrhu organizačních opatření

Půdní bloky dle databáze LPIS

Využití
chmelnice

jiná kultura

orná půda

sad

trvalý travní porost

zalesněno

Mapa navrhovaného organizačního opatření - 1:50000 

1:50 000

.
Název dílčího povodí:

Scénář vychází ze skutečných potřeb
v území. Navrhuje zatravnění některých
pozemků, jež jsou součástí nivy 
Rakovnického potoka a také zatravnění
na hranicích intravilánu sídla Rakovník. 
Jde o eliminaci vysokého odtoku z 
urbanizovaných území a znovuobnovení 
přirozenosti vodních toků. Zatravnění 
inundací zlepšuje retenci a transformaci 
povodňových stavů. 
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0

5

10

15

20

25

30

35

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Pr
ůt

ok
 (m

3/
s)

čas (hod)

Kolešovický potok

Q100 - současný stav

Q100 - scénář 7

Podkladová mapa:
ESRI World Topographic Basemap

0 1 2 3 40,5
Km

.
P2

Kolešovický p.



Legenda
Rozvodnice povodí Rakovnického p.

Rozvodnice 3 dílčích subpovodí

Plochy vymezené v rámci návrhu organizačních opatření

Půdní bloky dle databáze LPIS

Využití
chmelnice

jiná kultura

orná půda

sad

trvalý travní porost

zalesněno

Mapa navrhovaného organizačního opatření - 1:50000 

1:50 000

.
Název dílčího povodí:

Scénář vychází ze skutečných potřeb
v území. Navrhuje zatravnění některých
pozemků, jež jsou součástí nivy 
Rakovnického potoka a také zatravnění
na hranicích intravilánu sídla Rakovník. 
Jde o eliminaci vysokého odtoku z 
urbanizovaných území a znovuobnovení 
přirozenosti vodních toků. Zatravnění 
inundací zlepšuje retenci a transformaci 
povodňových stavů. 

Popis scénáře:

0

10

20

30

40

50

60

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Pr
ůt

ok
 (m

3/
s)

Čas (hod)

Lišanskýpotok
Q100 - současný 
stav

Q100 - scenář 7

Podkladová mapa:
ESRI World Topographic Basemap

0 1 2 3 40,5
Km

.
P2

Lišanský p.



Legenda
Rozvodnice povodí Rakovnického p.

Rozvodnice 3 dílčích subpovodí

Plochy vymezené v rámci návrhu organizačních opatření

Půdní bloky dle databáze LPIS

Využití
chmelnice

jiná kultura

orná půda

sad

trvalý travní porost

zalesněno

Mapa navrhovaného organizačního opatření - 1:50000 

1:50 000

.
Název dílčího povodí:

Scénář vychází ze skutečných potřeb
v území. Navrhuje zatravnění některých
pozemků, jež jsou součástí nivy 
Rakovnického potoka a také zatravnění
na hranicích intravilánu sídla Rakovník. 
Jde o eliminaci vysokého odtoku z 
urbanizovaných území a znovuobnovení 
přirozenosti vodních toků. Zatravnění 
inundací zlepšuje retenci a transformaci 
povodňových stavů. 

Popis scénáře:

Podkladová mapa:
ESRI World Topographic Basemap

0 1 2 3 40,5
Km

.
P2

Rakovnický p.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

O
dt

ok
(m

3/
s)

Čas (hod)

Rakovnický potok

Q100 - současný
stav

Q100 - scénář 7


