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Specializovaná mapa ukazuje změnu celkové výměry 

a vnitřní struktury zemědělského půdního fondu 

ve vybraných zájmových územích Česka. Z hlavní 

mapy je zřejmá logika výběru tří zájmových území, 

a to vzhledem ke stávajícím přírodním podmínkám 

(cena zemědělské půdy v podkladu mapy).

Zájmové území Jižní Morava představuje oblast 

intenzivního zemědělského hospodaření s převahou 

orné půdy a vysokým podílem trvalých kultur 

(zejména vinice). Zájmové území Jistebnicka 

reprezentuje území v rámci Česka průměrných 

až podprůměrných podmínek pro zemědělské 

hospodaření, kde došlo k poklesu výměry 

zemědělské půdy a v její vnitřní struktuře k poklesu 

podílu orné půdy a nárůstu trvalých travních 

porostů. Třetí zájmové území Trutnovsko představuje 

oblast s nejhoršími přírodními podmínkami pro 

zemědělské hospodaření, oblast s nízkou úrodností, 

kde došlo k snížení zemědělsky obhospodařovaných 

ploch a zejména ke strukturálním změnám (pokles 

výměry orné půdy a nárůst trvalých travních 

porostů).

Intenzita změn rozsahu a vnitřní struktury 

zemědělského půdního fondu ve vztahu k úrodnosti 

zemědělské půdy je patrná z dalších kartogramů, 

které jsou zpracovány pro jednotlivá zájmová území.
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