
Nabídka pachtu pozemků k zajištění ochrany 

přírody a krajiny na území Národního parku Podyjí 

a jeho ochranného pásma 
 
1. Lokalita: 

v k.ú. Hnanice p.č. 905 část,  p.č. 906, p.č. 907,  p.č. 908,  p.č. 909 část,  p.č. 920 část,  p.č. 

921  a  p.č. 5348/3, 

v k.ú. Konice u Znojma  p.č. 1282, 

v k.ú. Popice u Znojma p.č. 1891, p.č. 1941 a p.č. 1961. 

 

2. Požadovaný způsob péče o propachtované pozemky 

 

P. č. 1282 k. ú. Konice u Znojma (zatravnění v poli) 

Možné hospodaření: Parcely budou užívány jako travino-bylinné porosty s roztroušeně 

rostoucími dřevinami. Parcely budou sečeny alespoň 1krát, v prvních třech letech užívání lépe 

2-3krát ročně k potlačení obtížných plevelů. Travní hmota bude po posečení vždy odklizena 

max. do 2 týdnů po posečení, buď ve formě zelené hmoty, nebo sena. Balíky sena budou 

rovněž odvezeny do 2 týdnů od zbalíkování. Při údržbě louky je možné provádět bránování. 

Podzimní seč lze nahradit mulčováním. Pachtýř může na parcelách vysazovat ovocné dřeviny 

ve tvaru vysokokmen. Část travní hmoty nevhodné ke sklizni může být uložena do hromad na 

určená místa (prvky s kompostem a kameny pro plazy). 

Omezení: Při údržbě nebude prováděno přihnojování ani přisévání rostlin bez souhlasu 

propachtovatele. Nebudou aplikovány žádné herbicidy, či jiné pesticidy. 

Na parcele nebudou umísťovány žádné materiály, předměty nebo stavby bez souhlasu 

propachtovatele.  

 

 

P. č. 1941,  1961 a 1891 k. ú. Popice u Znojma (Zimmerhakelova step) 

Možné hospodaření: Parcely budou užívány jako travino-bylinný porost se skupinkami 

dřevin. Údržba pozemků bude probíhat kombinací pastvy, sečení a výřezu dřevin. 

Parcely mohou být vypásány menší skupinou ovcí, příp. koz (max. 20 ks), nejlépe po částech. 

K tomuto účelu lze pasené části dočasně ohradit přenosným ohradníkem a na plochu umístit 

napajedlo. Pastvu je možné nasadit jen do předem připravených ploch (po odstranění stařiny, 

posečení vysoké trávy apod.). 

Parcely mohou být též sečeny (maximálně 2krát ročně). Při sečení je vhodné ponechávat 

drobné nesečené ostrůvky s kvetoucími bylinami (mozaikovitá seč). Posečená hmota bude 

vždy odklizena.  

Pachtýř může na parcelách odstraňovat výmladky náletových dřevin (růže, trnky, slivoně 

apod.). 

Omezení: Pastevní zatížení bude takové, aby nedocházelo k poškození souvislého drnu, ani 

sešlapu na holý půdní povrch (pomístné plošky obnaženého půdního povrchu jsou přípustné). 

Správa NP si vyhrazuje právo omezit pastevní režim při nadměrném pastevním tlaku. 

Nebude prováděno přihnojování ani přisévání rostlin. Ovce nebudou na pasené ploše 

přikrmovány. 

Výřezy nežádoucích dřevin, kromě likvidace výmladků dřevin, mohou podléhat povolování 

kácení dle zákona o ochraně přírody a krajiny a budou vždy před zamýšlenou realizací 

konzultovány se zástupcem propachtovatel (R. Stejskal). 



Invazní dřeviny (akát, pajasan, šeřík aj.) budou likvidovány jen přesně určeným postupem po 

domluvě se zástupcem propachtovatele. 

Nebudou aplikovány žádné pesticidy (kromě cílené aplikace herbicidu na invazní dřeviny). 

Na parcele nebudou umísťovány žádné materiály, předměty nebo stavby bez souhlasu 

propachtovatele. 

 

 

P.č. 920 (část), 921, 905 (část), 906, 907, 908, 909 (část), 5348/3 (Horecký kopec) 

 

Možné hospodaření: Parcely budou užívány jako travino-bylinný porost se skupinkami 

dřevin. Údržba pozemků bude probíhat kombinací pastvy, sečení a výřezu dřevin. 

Parcely mohou být vypásány menší skupinou ovcí, příp. koz (max. 20 ks), nejlépe po částech. 

K tomuto účelu lze pasené části dočasně ohradit přenosným ohradníkem a na plochu umístit 

napajedlo. Pastvu je možné nasadit jen do předem připravených ploch (po odstranění stařiny, 

posečení vysoké trávy apod.). 

Parcely mohou být též sečeny (maximálně 2krát ročně). Při sečení je vhodné ponechávat 

drobné nesečené ostrůvky s kvetoucími bylinami (mozaikovitá seč). Posečená hmota bude 

vždy odklizena.  

Pachtýř může na parcelách odstraňovat výmladky náletových dřevin (růže, trnky, slivoně 

apod.). 

Omezení: Pastevní zatížení bude takové, aby nedocházelo k poškození souvislého drnu, ani 

sešlapu na holý půdní povrch (pomístné plošky obnaženého půdního povrchu jsou přípustné). 

Správa NP si vyhrazuje právo omezit pastevní režim při nadměrném pastevním tlaku. 

Nebude prováděno přihnojování ani přisévání rostlin. Ovce nebudou na pasené ploše 

přikrmovány. 

Výřezy nežádoucích dřevin, kromě likvidace výmladků dřevin, mohou podléhat povolování 

kácení dle zákona o ochraně přírody a krajiny a budou vždy před zamýšlenou realizací 

konzultovány se zástupcem propachtovatel (R. Stejskal). 

Invazní dřeviny (akát, pajasan, šeřík aj.) budou likvidovány jen přesně určeným postupem po 

domluvě se zástupcem propachtovatele. 

Nebudou aplikovány žádné pesticidy (kromě cílené aplikace herbicidu na invazní dřeviny). 

Na parcele nebudou umísťovány žádné materiály, předměty nebo stavby bez souhlasu 

propachtovatele. 

 

3. Pozemky budou propachtovány v souladu s § 2332 – 2348 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku a s § 27 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích. 

 

4. Zájemci mohou své nabídky zasílat písemně na adresu Správy Národního parku Podyjí, 

Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo do 31. 8. 2020. Zásadním hodnotícím kritériem pro výběr 

pachtýře je prokázání schopnosti zajištění požadovaného způsobu péče uvedeného v návrhu 

smlouvy. 


