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DOKLADY K MAPĚ 

Název souboru map: 

Soubor map „Dopad kriteria index aridity (3-ari)“ 
Autoři: Ing. Jakub Kučera, Ing. Marie Štolbová, CSc. 
Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 1453/75, 120 56 Praha 2 

Seznam map v souboru: 
 

Dopad kriteria Index Aridity – intermediate areas only 
Dopad kriteria Index Aridity – intermediate areas only – s podkladem LFA 
Dopad kriteria Index Aridity po aplikaci „fine tuning“ – intermediate areas only 
Dopad kriteria Index Aridity po aplikaci „fine tuning“ – intermediate areas only – s podkladem LFA 

 

Specializace souboru map (cíl): 

Aplikovat na poměry ČR index aridity jako kriterium území postiženého suchem. 

Mapy byly zpracovány s využitím software ArcView GIS a MS Access. Vstupními daty byly 
vektorové mapy vyjadřující index aridity daný poměrem průměrných ročních srážek 
a potenciální evapotranspirace podle ČHMÚ, mapy správních hranic katastrálních území 
a obcí a vlastní výpočty. S využitím uvedeného SW bylo řešeno zohlednění zavlažovaných 
ploch do konečného dopadu zkoumaného kriteria na celkové výměře zemědělské půdy na 
hodnocené územní jednotce. 

Informace o rozsahu využití map: 

Mapy byly využity MZe, odborem Odboru environmentálních podpor PRV. Výsledné mapy 
byly Ministerstvem zemědělství odeslány Evropské komisi a jsou uplatněny jako podklady 
pro rozhodování o rozsahu oblastí se specifickým přírodním znevýhodněním v EU pro příští 
programové období EU. Databázové výstupy z GIS byly využity pro sestavení tabulek 
kvantifikace dopadu podle požadavku Evropské komise. 

Informace o přínosech map pro uživatele: 

Předpokládaným přínosem map bude vymezení ploch pro podpory poskytované v rámci 
Společné zemědělské politiky zemědělským podnikům hospodařícím ve ztížených 
podmínkách po roce 2013. V současnosti poskytuje EU pro Českou republiku na tyto podpory 
cca 82 mil. € ročně. 

Dedikace: 

Mapy jsou výsledkem řešení výzkumného záměru č. MZE0002725101 „Analýza 
a vyhodnocování možností trvalé udržitelnosti zemědělství a venkova ČR v podmínkách EU 
a evropského modelu zemědělství“. 
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Seznam odborných podkladů, které předcházely vypracování mapy: 

Eliasson, Å., Terres, J.-M., Bamps, C. (2007): Common Biophysical Criteria for Defining 
Areas which are Less Favourable for Agriculture in Europe, European Commission - Joint 
Research Centre Institute for Environment and Sustainability European Communities. ISSN 
1018-5593 

European Commission (2009) Towards a better targeting of NATURAL HANDICAP 
PAYMENTS, COM(2009)161. 9 November 2009, presentace pro Evropský parlament 

JRC (2008): Common bio-physical criteria to define natural constraints for agriculture in 
Europe, JRC Scientific and Technical Report. Available at 
http://agrienv.jrc.ec.europa.eu/activities/Common%20Criteria%20Fact%20sheets.pdf 

JRC (2009): Guidelance for Application of Common Criteria to Identify Agricultural Areas 
with Natural Handicaps. Technical report. http://agrienv.jrc.ec.europa.eu/activities/lfa.html 

Jména oponentů, kteří zpracovali posudky, a názvy jejich organizací: 

RNDr. Radim Perlín, Ph.D. 
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 

Ing. Petra Dvořáková 
Ministerstvo zemědělství, Odbor environmentálních podpor PRV 


