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Anotace:�

Soubor�map�byl�vytvo�en�v�rámci�projektu�Možnosti�zmírn�ní�dopad��sou�asných�d�sledk��
klimatické� zm�ny� zlepšením� akumula�ních� schopností� v� povodí� Rakovnického� potoka� –�
pilotní� projekt� (NAZV� QH91247).� Lokalizuje� a� vyhodnocuje� dopady� vybraného� scéná�e�
organiza�ního� p�doochranného� opat�ení,� který� vznikl� na� základ�� konzultace� s� místními�
zem�d�lci.� Jde� o� zm�nu� 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�%.�Po�konzultaci�s�
místními� zem�d�lci�byly� tyto�plochy� redukovány�a�byly� z�nich�vyjmuty�p�dy�podél�vodních�
tok�,�jejichž�špatné�hydrologické�vlastnosti�jsou�vzhledem�k�jejich�pórovitosti�kompenzovány�
dotací� z� podzemní� vody� kapilárním� vzlínáním,� a� tudíž� jsou� dostate�n�� vlhké� pro� efektivní�
hospoda�ení.�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.�
�
Annotation:�

The� Map� collection� was� created� as� a� part� of� the� project� called� “Elimination� of� Climate�
Change�Impacts�by�Increasing�Storage�Capacity�in�the�Rakovnický�Brook�Basin���case�study”�
(NAZV� QH91247).� It� locates� and� assesses� the� impacts� of� selected� operational� scenarios� of�
soil�conservation� measure,� which� was� created� upon� consultation� with� local� farmers.� This�
means�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%.�After�consultation�
with� local� farmers,� these� areas� were� reduced� and� soils� alongside� watercourses� were�
removed�from�them.�The�soils�around�streams�with�poor�hydrological�properties�are�due�to�
their�porosity�compensated�by�subsidies�of�groundwater�by�capillary�action.�For�this�reason�
they� are� moist� enough� for� efficient� farming� and� valued� by� farmers.� The� Map� collection�
consists� of� three� map� sheets,� which� show� three� sub�catchments.� These� are� basins� of�
Kolešovický� brook,� basin� of� Lišanský� brook� and� basin� 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 Kolešovický potok

1:50 000

.
Název dílčího povodí:

Scénář vychází ze skutečných potřeb
v území.Jde o změnu využití zemědělské
orné půdy na trvalý travní porost na vodo-
hospodářsky nevhodných půdách, tj. vy-
sychavých půdách dle VÚMOP, půdách 
s hydrologicky špatnými vlastnostmi (HSP
C a D) a půdách se sklonem nad 9 %. Po
konzultaci s místními zemědělci byly tyto 
plochy redukovány a byly z nich vyjmuty 
půdy podél vodních toků, jejichž špatné 
hydrologické vlastnosti jsou vzhledem k 
jejich pórovitosti kompenzovány dotací 
z podzemní vody kapilárním vzlínáním, 
a tudíž jsou dostatečně vlhké pro efekti-
vní hospodaření.  

Popis scénáře:
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Podkladová mapa:
ESRI World Topographic Basemap
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plocha povodí (km2) 52,76
výměra navrhované změny v dílčím povodí (km2) 2,87
procentuální podíl změny v povodí 5%
procentuální změna v hodnotě CN křivky -2%
procentuální změna v kulminaci -14%
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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 Lišanský potok

1:50 000

.
Název dílčího povodí:

Scénář vychází ze skutečných potřeb
v území.Jde o změnu využití zemědělské
orné půdy na trvalý travní porost na vodo-
hospodářsky nevhodných půdách, tj. vy-
sychavých půdách dle VÚMOP, půdách 
s hydrologicky špatnými vlastnostmi (HSP
C a D) a půdách se sklonem nad 9 %. Po
konzultaci s místními zemědělci byly tyto 
plochy redukovány a byly z nich vyjmuty 
půdy podél vodních toků, jejichž špatné 
hydrologické vlastnosti jsou vzhledem k 
jejich pórovitosti kompenzovány dotací 
z podzemní vody kapilárním vzlínáním, 
a tudíž jsou dostatečně vlhké pro efekti-
vní hospodaření.  

Popis scénáře:
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Podkladová mapa:
ESRI World Topographic Basemap
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P2

plocha povodí (km2) 129,14
výměra navrhované změny v dílčím povodí (km2) 11,28
procentuální podíl změny v povodí 9%
procentuální změna v hodnotě CN křivky -3%
procentuální změna v kulminaci -14%
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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 Rakovnický potok

1:50 000

.
Název dílčího povodí:

Scénář vychází ze skutečných potřeb
v území.Jde o změnu využití zemědělské
orné půdy na trvalý travní porost na vodo-
hospodářsky nevhodných půdách, tj. vy-
sychavých půdách dle VÚMOP, půdách 
s hydrologicky špatnými vlastnostmi (HSP
C a D) a půdách se sklonem nad 9 %. Po
konzultaci s místními zemědělci byly tyto 
plochy redukovány a byly z nich vyjmuty 
půdy podél vodních toků, jejichž špatné 
hydrologické vlastnosti jsou vzhledem k 
jejich pórovitosti kompenzovány dotací 
z podzemní vody kapilárním vzlínáním, 
a tudíž jsou dostatečně vlhké pro efekti-
vní hospodaření.  

Popis scénáře:
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plocha povodí (km2) 302,04
výměra navrhované změny v dílčím povodí (km2) 23,66
procentuální podíl změny v povodí 8%
procentuální změna v hodnotě CN křivky -3%
procentuální změna v kulminaci -16%
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