
Příloha 4b
Charakteristika jednotlivých kategorií obcí, které tvoří zemědělské výrobní oblasti

typ / podtyp označení půda průměrné roční 
teploty

průměrné roční 
srážky

nadmořská výška oblast

IIa/3 převládají lehké propustné 
půdy, písčité a hlinitopísčité, 
mělké snadno zpracovatelné 
půdy všech druhů

8 - 9°C do 600 mm 200 - 300 m řepařská horší

IIa/2 větší zastoupení středně 
těžkých půd hlinitých a 
těžkých jílovitých půd

8 - 9°C do 600 mm 200 - 300 m řepařská horší, 
až průměrná

IIb/3 středně těžké, písčitohlinité 
půdy s příznivými fyzikálními 
vlastnostmi

7,9 - 9,1°C do 600 mm 170 - 370 m převládá 
řepařská dobrá, 
méně průměrná

IIb/2 převažují středně těžké 
půdy hlinité, popřípadě        
s těžkými, ale s větším 
zastoupením lehkých půd, a 
to od 30 do 50%

7,9 - 9,1°C do 600 mm 170 - 370 m řepařská 
průměrná, podle 
podílu lehkých 
půd až řepařská 
dobrá, nebo 
horší

IIb/4 viz IIb/2 a IIb/3 nad 8°C do 500 mm 
(suchá oblast)

viz IIb/2 a IIb/3 viz IIb/2 a IIb/3

IIc/3 převládají z více než 50% 
těžké půdy jílovitohlinité a 
jílovité, těžko propustné, 
hluboké a středně hluboké, 
tíže zpracovatelné

8 - 9°C 600 mm a vice 170 - 370 m i více řepařská dobrá 
převládá, méně 
průměrná

II. Výrobní typ řepařský
a) Podtyp řepařsko-žitný

b) Podtyp řepařsko-ječný

c) Podtyp řepařsko-pšeničný
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Příloha 4b
Charakteristika jednotlivých kategorií obcí, které tvoří zemědělské výrobní oblasti

typ / podtyp označení půda průměrné roční 
teploty

průměrné roční 
srážky

nadmořská výška oblast

IIc/2 ve 30-50% se objevují lehké 
půdy

8 - 9°C 600 mm a vice 170 - 370 m i více řepařská oblast 
průměrná, méně 
se vyskytuje 
horší

IIc/4 viz IIc/2 a IIc/3 nad 8°C do 500 mm 
(suchá oblast)

viz IIc/2 a IIc/3 viz IIc/2 a IIc/3

IIIa/3 převaha lehkých půd 
propustných, písčitých a 
hlinitopísčitých, mělkých půd 
všeho druhu, snadno 
zpracovatelných. Středně 
těžké půdy hlinité a těžké 
půdy jílovité jsou 
zastoupeny max. 50%

7 - 8°C 600 - 800 mm nad 350 m bramborářská 
horší, popřípadě 
průměrná

IIIa/2 středně těžké půdy a těžké 
jílovité půdy zastoupeny ve 
30 - 50%

7 - 8°C 600 - 800 mm nad 350 m bramborářská 
průměrná

IIIa/4 viz IIIa/2 a IIIa/3 nad 8°C 500 - 550 mm 
(suchá oblast)

viz IIIa/2 a IIIa/3 viz IIIa/2 a IIIa/3

a) Podtyp bramborářsko-žitný
III. Výrobní typ bramborářský

Stránka 2 z 4



Příloha 4b
Charakteristika jednotlivých kategorií obcí, které tvoří zemědělské výrobní oblasti

typ / podtyp označení půda průměrné roční 
teploty

průměrné roční 
srážky

nadmořská výška oblast

IIIb/3 Půdy středně těžké, 
písčitohlinité a hlinité, které 
mají příznivé fyzikální 
vlastnosti, s dobře 
zpracovatelnými půdami 
hlubokými a středně 
hlubokými, které zaujímají 
více než 50% a spolu s 
půdami těžkými, jílovitými 
nejméně 70%. Lehké půdy 
písčité a kamenité a mělké 
středně těžké půdy hlinité 
zabírají nejvýše 30% z 
celkové výměry půdy. 

7 - 8°C do 700 mm 350 - 500 - 600 m bramborářská 
dobrá

IIIb/2 Lehčí půdy zastoupeny více 
více než 30%, mezi 50 - 
70% jsou zastoupeny 
středně těžké hlinité, 
popřípadě těžké jílovité 
půdy. Půdy středně těžké 
jílovité jsou v absolutní 
převaze proti půdám 
těžkým, jílovitým.

7 - 8°C do 700 mm 350 - 500 - 600 m bramborářská 
průměrná

IIIb/1 Odpovídá kategorii IIIb/3 a 
IIIb/2 s velkým podílem půdy 
ohrožené erozí (větší 
svažitost).

7 - 8°C do 700 mm 350 - 500 - 600 m bramborářská 
průměrná/dobrá

b) Podtyp bramborářsko-ječný
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Příloha 4b
Charakteristika jednotlivých kategorií obcí, které tvoří zemědělské výrobní oblasti

typ / podtyp označení půda průměrné roční 
teploty

průměrné roční 
srážky

nadmořská výška oblast

IIIb/4 viz IIIb/1, IIIb/2, IIIb/3 nad 8°C 500 - 550 mm 
(suchá oblast)

viz IIIb/1, IIIb/2, 
IIIb/3

viz IIIb/1, IIIb/2, 
IIIb/3

IIIc/3 Absolutně převládají těžké 
půdy, jílovitohlinité a jílovité, 
těžko propustné, hluboké a 
středně hluboké, tíže 
zpracovatelné, které spolu s 
půdami středně těžkými 
hlinitými zaujímají nejméně 
70%. Lehké půdy zaujímají 
max. 30%.

7 - 8°C do 700 mm 350 - 500 - 600 m bramborářská 
dobrá

IIIc/2 Lehké půdy zaujímají více 
než 30% výměry. Těžké 
půdy jílovité zaujímají více 
než 50% výměry.

7 - 8°C do 700 mm 350 - 500 - 600 m bramborářská 
průměrná

IIIc/4 viz IIIc/3, IIIc/2 nad 8°C 500 - 550 mm 
(suchá oblast)

viz IIIc/3, IIIc/2 viz IIIc/3, IIIc/2

c) Podtyp bramborářsko-pšeničný
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