
Nabídka pachtu pozemků k zajištění ochrany 

přírody a krajiny na území Národního parku Podyjí 

a jeho ochranného pásma 
 
1. Lokalita:  

 

 k.ú. Havraníky p.č. 1518, 1519, 1520, 1521, 1531 část, 1532, 1533, 1553, 1554 část, 1555 

část, 1556, 1557 část, 1558 část, 1567, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 
 

 2. Požadovaný způsob péče o propachtované pozemky 

 

Pozemky p.č. 1518, 1519, 1520, 1521 – sklizeň travní hmoty 

Možné hospodaření: Parcely budou užívány jako trvalý travní porost ke sklizni travní hmoty. 

Mohou být prováděny max. 2 seče v roce.  Travní hmota bude 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. 

Pozemky p.č. 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 – sklizeň travní 

hmoty s možností přepásání 

Možné hospodaření: Parcely budou užívány jako trvalý travní porost ke sklizni travní hmoty. 

Mohou být prováděny max. 2 seče v roce.  Travní hmota bude 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.  

V období vegetace mohou být pozemky příležitostně využívány ke krátkodobé koňské pastvě 

(max. 2-4 týdny při počtu max. 4 zvířat) při použití přenosného ohradníku instalovaného 

pouze na dobu pastvy.  

Omezení: Nebude prováděno přikrmování zvířat na pasené ploše. Správa NP si vyhrazuje 

právo omezit pastevní režim při přílišném pastevním tlaku. 

Pozemky p.č. 1531 část, 1532, 1533, 1553, 1554 část, 1555 část, 1556, 1557 část, 

1558 část, 1567 část - pastva koní 

Možné hospodaření: Parcely mohou být užívány jako trvalé pastviny pro max. 4 koně. 

K tomuto účelu lze plochy ohradit elektrickým ohradníkem (kůly + lanka/pásky). Zatížení 

pastvin bude takové, aby nedošlo k poškození souvislého drnu a sešlapu na holý půdní povrch 

(pomístné plošky obnaženého půdního povrchu jsou přípustné). Vhodné je jednotlivé pastviny 

střídat a umožnit jim tak čas pro regeneraci. Každoročně bude prováděno dosečení 

nedopasků, dle charakteru porostu buď sečením, nebo mulčováním. 

Omezení: Správa NP si vyhrazuje právo omezit pastevní režim při přílišném pastevním tlaku.  

 

Omezení platné obecně pro všechny parcely: 

Nebude prováděno přisévání rostlin ani přihnojování. Nebudou aplikovány žádné herbicidy či 

jiné pesticidy. Zásahy do dřevin mohou podléhat povolení kácení dle zákona o ochraně 

přírody a krajiny a budou vždy konzultovány předem se zástupcem propachtovatele (R. 

Stejskal), stejně jako případné terénní úpravy (srovnání terénu apod.). 



Na parcelách nebudou umísťovány žádné materiály (palivové dříví, kompost, stará tráva 

apod.), předměty (včelí úly apod.) nebo stavby, kromě vybavení nezbytného k pastvě 

(napajedlo, zdroj ohradníku apod.). 

 

 

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 5.3. 2021. Zásadním hodnotícím kritériem pro výběr 

pachtýře je prokázání schopnosti zajištění požadovaného způsobu péče uvedeného v návrhu 

smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


