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Specializace mapy (cíl): 
Navrhnout jemnější regionalizaci oblastí stanovených jako méně příznivé pro zemědělství po 
roce 2014 podle závažnosti přírodních omezení. Cílem GIS analýzy bylo určit a vzájemně 
porovnat míru postižení obcí zařazených do LFA na základě společných evropských kritérií. Byla 
vyhodnocena míra spolupůsobení biofyzikálních kritérií a na základě toho byla data klasifikována 
metodou přirozených zlomů variantně do 3 nebo 5 tříd. Pro jednotlivé stanovené regiony byly 
vyhodnoceny základní charakteristiky využívání půdy pro ověření návrhu. Byly zpracovány dvě 
specializované mapy pro uvedenou metodu regionalizace území. Regionalizace bude sloužit pro 
diferenciaci sazeb. 
 
Informace o rozsahu využití mapy: 
Zpracováno pro MZe, Odbor environmentálních podpor PRV 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 analýzy je prokázání možnosti využít jednotná společná evropská kritéria pro účely 
diferenciace vyplácení podpor v rámci titulu LFA. 
 
Dedikace: 
Mapa je výsledkem řešení výzkumného projektu č. QH 72257 „Hodnocení zemědělského 
půdního fondu se zohledněním ochrany životního prostředí“. 
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