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Anotace:
Soubor map byl vytvoen v rámci projektu Distribuovaný pístup v srážkoodtokovém
modelování a posouzení úinnosti technických protierozních opatení za povodní vpovodí
Rakovnického potoka financovaného z grantu IGA FŽP. Lokalizuje a vyhodnocuje dopady
vybraného scénáe organizaního pdoochranného opatení. Vnavrhovaném scénái je
posuyována zmna využití zemdlské orné pdy na trvalý travní porost na
vodohospodásky nevhodných pdách, tj. vysychavých pdách dle VÚMOP, pdách s
hydrologickyšpatnýmivlastnostmi(HSPCaD)apdáchsesklonemnad9%.Soubormapse
skládá ze tí mapových list, které zobrazují ti dílí subpovodí a to povodí Kolešovického
potoka,povodíLišanskéhopotokaapovodíceléhoRakovnickéhopotokaakvantifikujízmny
kulminaníchprtokvlivempoužitéhoscénáe.Mapovélistyjsouvmítku1:50000ajevy
jsouzobrazenynadpodkladovoumapouESRIWorldTopographicBasemap.



Annotation:
The Map collection 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”. It locates and assesses the
impacts of selected operational scenarios of soilconservation measure. Proposed scenario
includeachangeinlanduse,respectivelychangingagriculturalcroplandtopermanentgrass
coveronwatermanagementunsuitablesoils,ie.dryingsoilsaccordingtoVÚMOP,soilswith
poor hydrological properties (HSG C and D) and soils with a slope over 9%. The Map
collectionconsistsofthreemapsheets,whichshowthreesubcatchments.Thesearebasins
of Kolešovický brook, of Lišanský brook and of Rakovnický brook. The maps also quantify
changesinpeakflowsresultingfromtheusedscenario.Themapsheetsareinthescale1:50
000andtheyaredisplayedoveranESRIWorldTopographicBasemap.
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pozemků, jež jsou součástí nivy
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