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Autoři: Ing. Jakub Kučera, Ing. Tomáš Hlavsa, PhD., Ing. Marie Štolbová, CSc. 
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Specializace mapy (cíl): 
Odlišit oblasti ČR na úrovni katastrů podle závažnosti přírodních omezení s využitím hodnocení 
výnosnosti zemědělských půd. Návrh se stane základem pro diferenciaci sazeb LFA. Bylo 
aplikováno statistické hodnocení průměrných bodových hodnot výnosnosti zemědělských půd ve 
znevýhodněných katastrech. Pro každé k. ú. byla zjištěna odchylka bodové výnosnosti od 
průměru jiných než horských LFA po roce 2014. Odchylky byly následně kategorizovány 
variantně do 3 a 5 intervalů, pro jednotlivé stanovené regiony byly vyhodnoceny základní 
charakteristiky využívání půdy pro ověření návrhu. Byly zpracovány dvě specializované mapy 
pro uvedenou metodu diferenciace území. 
 
Informace o rozsahu využití mapy: 
Zpracováno pro MZe, Odbor environmentálních podpor PRV. Využito pro přípravu PRV po roce 
2014, dotačního titulu LFA, pro vyjednávání pozice ČR v Bruselu. Mapy jsou součástí 
výzkumného tematického úkolu zpracovaného pro MZe a zaměřeného na metodiku stanovení 
výše podpor zemědělců v LFA. 
 
Informace o přínosech mapy pro uživatele: 
Přínosem mapy je zefektivnění vyplácení podpor v rámci titulu LFA nastavením 3 resp. 
5stupňové diferenciace. 
 
Dedikace: 
Mapa je výsledkem řešení výzkumného projektu č. QH 72257 „Hodnocení zemědělského 
půdního fondu se zohledněním ochrany životního prostředí“. 
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