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Anotace 
 
Soubor obsahuje tematické mapy, které charakterizují uživatelskou 
fragmentaci zemědělské půdy v České republice (ČR). Vybrány byly 
ukazatele vyjadřující velikost, počet a hustotu uživatelských bloků půdy, 
počet uživatelů, celkovou rozlohu a podíl zemědělské půdy v mapovací 
jednotce. Všechny ukazatele jsou vztaženy k prostorovým jednotkám 
okresů ČR. Informace o uživatelské fragmentaci byly získány analýzou dat 
z Veřejného registru půdy (LPIS), který provozuje Ministerstvo zemědělství 
České republiky. Data a výstupy byly zpracovány s využitím geografických 
informačních systémů (ArcGIS 9.3, JANITOR).  
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Anotation 
 
The map collection contains thematic maps, which represent agricultural 
land-use fragmentation in the Czech Republic. Fragmentation is expressed 
by the number, size and density of plots, the total area and the percentage 
of agricultural land per spatial unit. All indicators are related to districts.  
The source of input data is Land parcel identification system, which has 
been developed by Ministry of Agriculture of the Czech Republic.  All data 
analyses were processed by geographical information systems (ArcGIS 
9.3., JANITOR).  
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