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Anotace:
Specializovaná mapa sodborným obsahem byla vytvoena v rámci projektu Distribuovaný
pístup v srážkoodtokovém modelování a posouzení úinnosti technických protierozních
opatenízapovodnívpovodíRakovnickéhopotokafinancovanéhozgrantuIGAFŽP.Retence
je obecn ovlivnna vlastnostmi pdy a druhem vegetaního pokryvu. Retenní kapacita
území byla vtomto úkolu stanovena pomocí tzv. ísel odtokových kivek  CN. ím vtší
hodnota CN, tím je vtší pravdpodobnost výskytu povrchového odtoku a zárove  je nižší
retence povodí pi srážkové události. Vlastní ísla odtokových kivek (CN) jsou urena
kombinacíhydrologickýchskupinpd–HSPavyužitíúzemí.Vmapjsoulokalizoványpouze
pdy s velmi nízkou a nízkou potenciální vodní retencí, u kterých maximální hodnoty
zadrženésrážkydosahujíhodnot7respektive19mm.Vysychavépdyzobrazenévsouboru
map vycházejí zdatabáze pedologických dat, jejichž poskytovatelem je VÚMOP. Zobrazené
vysychavépdyjsourozdlenydodvoukategorií–pdysvyužitelnouvodníkapacitoumenší
než 12,5 % (velmi vysychavé pdy) a pdy s využitelnou vodní kapacitou 12,5 – 17,5 %
(vysychavé). Na map je zobrazeno zájmové povodí v mítku 1:50 000, kde jsou popsané
jevyzobrazenynadtopografickoupodkladovoumapouESRIWorldTopographicBasemap.



Annotation:
The map with specialized technical content was created as a part of the project called
“Distributed approach in RainfallRunoff modelling and the assessment of technical soil
conservation measures to mitigate the effects of floods in the Rakovnický Brook Basin”.
Water retention is generally influenced by soil characteristics and land cover type. The
potentialretentioncapacityoftheRakovnickýbrookbasininthisprojectwasdeterminedby
usingtheSCSrunoffcurvenumbers–CN.ThelargerCNvalueis,thegreaterprobabilityof
surfacerunoffisandsimultaneouslythelowerretentionduringprecipitationevent.Values
of curve numbers are determined by acombination of hydrologic soil groups – HSG – and
landuse.Inthemap,therearelocatedonlysoilwithverylowandlowwaterretention,for
whichthemaximumretainedprecipitationvaluesamountto7,respectively19mm.Drying
soils displayed in the map collection are based on the pedological database by VÚMOP.
Displayeddryingsoilsaredividedintotwocategories–soilswithusablewatercapacityof
lessthan12,5%(verydryingsoils)andsoilswithusablewatercapacityfrom12,5to17,5%
(dryingsoils).Themappresentsanentirebrookbasininthescale1:50000usingESRIWorld
TopographicBasemap.
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Potenciální retence a vysychavé půdy na území povodí Rakovnického potoka

Kategorizace půd dle potenciální vodní retence a vysychavosti
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