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Anotace:
SoubormapbylvytvoenvrámciprojektuMožnostizmírnnídopadsouasnýchdsledk
klimatické zmny zlepšením akumulaních schopností v povodí Rakovnického potoka –
pilotní projekt (NAZV QH91247). Lokalizuje a vyhodnocuje dopady vybraného scénáe
organizaního pdoochranného opatení, který vznikl na základ konzultace s místními
zemdlci. Jde o zmnu využití zemdlské orné pdy na trvalý travní porost na
vodohospodásky nevhodných pdách, tj. vysychavých pdách dle VÚMOP, pdách s
hydrologickyšpatnýmivlastnostmi(HSPCaD)apdáchsesklonemnad9%.Pokonzultacis
místními zemdlci byly tyto plochy redukovány a byly z nich vyjmuty pdy podél vodních
tok,jejichžšpatnéhydrologickévlastnostijsouvzhledemkjejichpórovitostikompenzovány
dotací z podzemní vody kapilárním vzlínáním, a tudíž jsou dostaten vlhké pro efektivní
hospodaení.Soubormapseskládázetímapovýchlist,kterézobrazujítidílísubpovodía
to povodí Kolešovického potoka, povodí Lišanského potoka a povodí celého Rakovnického
potoka a kvantifikují zmny kulminaních prtok vlivem použitého scénáe. Mapové listy
jsou v mítku 1:50 000 a jevy jsou zobrazeny nad podkladovou mapou ESRI World
TopographicBasemap.


Annotation:
The Map collection was created as a part of the project called “Elimination of Climate
ChangeImpactsbyIncreasingStorageCapacityintheRakovnickýBrookBasincasestudy”
(NAZV QH91247). It locates and assesses the impacts of selected operational scenarios of
soilconservation measure, which was created upon consultation with local farmers. This
meansachangeinlanduse,respectivelychangingagriculturalcroplandtopermanentgrass
coveronwatermanagementunsuitablesoils,ie.dryingsoilsaccordingtoVÚMOP,soilswith
poorhydrologicalproperties(HSGCandD)andsoilswithaslopeover9%.Afterconsultation
with local farmers, these areas were reduced and soils alongside watercourses were
removedfromthem.Thesoilsaroundstreamswithpoorhydrologicalpropertiesaredueto
theirporositycompensatedbysubsidiesofgroundwaterbycapillaryaction.Forthisreason
they are moist enough for efficient farming and valued by farmers. The Map collection
consists of three map sheets, which show three subcatchments. These are basins of
Kolešovický brook, basin of Lišanský brook and basin of Rakovnický brook. The maps also
quantifychangesinpeakflowsresultingfromtheusedscenario.Themapsheetsareinthe
scale1:50000andtheyaredisplayedoveranESRIWorldTopographicBasemap.
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Popis scénáře:
Scénář vychází ze skutečných potřeb
v území.Jde o změnu využití zemědělské
orné půdy na trvalý travní porost na vodohospodářsky nevhodných půdách, tj. vysychavých 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 efektivní hospodaření.
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Kolešovický potok
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Popis scénáře:
Scénář vychází ze skutečných potřeb
v území.Jde o změnu využití zemědělské
orné půdy na trvalý travní porost na vodohospodářsky nevhodných půdách, tj. vysychavých 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 efektivní hospodaření.
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Popis scénáře:
Scénář vychází ze skutečných potřeb
v území.Jde o změnu využití zemědělské
orné půdy na trvalý travní porost na vodohospodářsky nevhodných půdách, tj. vysychavých 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 efektivní hospodaření.
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