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Anotace:�

Specializovaná� mapa� s�odborným� obsahem� byla� vytvo�ena� 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.�Retence�
je� obecn�� ovlivn�na� vlastnostmi� p�dy� a� druhem� vegeta�ního� pokryvu.� Reten�ní� kapacita�
území� byla� v�tomto� úkolu� stanovena� pomocí� tzv.� �ísel� odtokových� k�ivek� �� CN.� �ím� v�tší�
hodnota� CN,� tím� je� v�tší� pravd�podobnost� výskytu� povrchového� odtoku� a� zárove	� je� nižší�
retence� povodí� p�i� srážkové� události.� Vlastní� �ísla� odtokových� k�ivek� (CN)� jsou� ur�ena�
kombinací�hydrologických�skupin�p�d�–�HSP�a�využití�území.�V�map��jsou�lokalizovány�pouze�
p�dy� s� velmi� nízkou� a� nízkou� potenciální� vodní� retencí,� u� kterých� maximální� hodnoty�
zadržené�srážky�dosahují�hodnot�7�respektive�19�mm.�Vysychavé�p�dy�zobrazené�v�souboru�
map�vycházejí� z�databáze�pedologických�dat,� jejichž�poskytovatelem� je�VÚMOP.� Zobrazené�
vysychavé�p�dy�jsou�rozd�leny�do�dvou�kategorií�–�p�dy�s�využitelnou�vodní�kapacitou�menší�
než� 12,5� %� (velmi� vysychavé� p�dy)� a� p�dy� s� využitelnou� vodní� kapacitou� 12,5� –� 17,5� %�
(vysychavé).� Na� map�� je� zobrazeno� zájmové� povodí� v� m��ítku� 1:50� 000,� kde� jsou� popsané�
jevy�zobrazeny�nad�topografickou�podkladovou�mapou�ESRI�World�Topographic�Basemap.�
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Annotation:�

The� map� with� specialized� technical� content� 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”.�
Water� retention� is� generally� influenced� by� soil� characteristics� and� land� cover� type.� The�
potential�retention�capacity�of�the�Rakovnický�brook�basin�in�this�project�was�determined�by�
using�the�SCS�runoff�curve�numbers�–�CN.�The�larger�CN�value�is,�the�greater�probability�of�
surface�runoff� is�and�simultaneously�the�lower�retention�during�precipitation�event.�Values�
of�curve�numbers�are�determined�by�a�combination�of�hydrologic�soil�groups�–�HSG�–�and�
land�use.�In�the�map,�there�are�located�only�soil�with�very�low�and�low�water�retention,�for�
which�the�maximum�retained�precipitation�values�amount�to�7,�respectively�19�mm.�Drying�
soils� displayed� in� the� map� collection� are� based� on� the� pedological� database� by� VÚMOP.�
Displayed�drying�soils�are�divided� into�two�categories�–�soils�with�usable�water�capacity�of�
less�than�12,5�%�(very�drying�soils)�and�soils�with�usable�water�capacity�from�12,5�to�17,5�%�
(drying�soils).�The�map�presents�an�entire�brook�basin�in�the�scale�1:50�000�using�ESRI�World�
Topographic�Basemap.��

�

�

�

�



Auto�i:�

Št�pán�Vizina,�Václav�Hradilek,�Ji�í�Pavlásek,�Pavel�Pech�
�eská�zem�d�lská�univerzita�v�Praze�
Fakulta�životního�prost�edí�
Katedra�vodního�hospodá�ství�a�environmentálního�modelování�
Kamýcká�129,�165�00�Praha�6�–�Suchdol�
vizinas@fzp.czu.cz,�hradilek@fzp.czu.cz,�pavlasek@fzp.czu.cz,�pech@fzp.czu.cz�
Rok�vydání�mapového�souboru:�2011�
�

Authors:�

Št�pán�Vizina,�Václav�Hradilek,�Ji�í�Pavlásek,�Pavel�Pech�
Czech�University�of�Life�Sciences�Prague�
Faculty�of�Environmental�Sciences�
Department�of�Water�Resources�and�Environmental�Modeling�
Kamýcká�129,�165�00�Praha�6�–�Suchdol�
vizinas@fzp.czu.cz,�hradilek@fzp.czu.cz,�pavlasek@fzp.czu.cz,�pech@fzp.czu.cz�
Publication�year�of�map�collection:�2011�
�



12-14-11

12-14-22

12-13-23

12-13-24

12-13-25

12-14-21

12-13-18

12-13-19

12-13-20

12-14-16

12-14-17

12-14-12

12-13-13

12-13-14

12-13-15

12-13-09

12-13-10

12-14-06

12-14-07

12-14-02

12-13-05

12-14-01

12-12-21

12-14-18

12-11-25

12-14-13

12-14-08

12-14-03

12-13-17

12-13-22

Legenda
Klad mapových listů 1:10000

Rozvodnice povodí Rakovnického p.

Vysychavé půdy
využitelná vodní kapacita

menší než 12,5 %

12,5 - 17,5 %

Potenciální retence (mm)
méně než 35 - velmi nízká

35 - 95 - nízká

Potenciální retence a vysychavé půdy na území povodí Rakovnického potoka

0 2.5 5 7.5 101.25
Km

1:50 000

.

potenciální vodní retence -
A (mm)

kategorie maximální zadržená srážka (mm) charakteristika

méně než 35 velmi nízká 7 mm Odpovídá nepropustným, zastavěným a 
devastovaným plochám

35 - 95 nízká 19 mm Odpovídá úhoru či jen velmi řídkému 
vegetačnímu pokryvu orné půdy

Kategorizace půd dle potenciální vodní retence a vysychavosti

Podkladová mapa:
ESRI World Topographic Basemap

využitelná vodní kapacita

méně než 12,5 %

12,5 - 17,5 %

kategorie

velmi vysychavé

vysychavé


