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Zásady ekologicky šetrného hospodaření na zemědělské půdě ve 
vlastnictví hl. m. Prahy 

 
A. Obecné podmínky pro hospodaření: 
 Podmínkou uzavření pachtu bude registrace do systému ekologického zemědělství (dle zákona 

č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství), resp. závazek, že k přechodu na ekologické 
zemědělství dojde v nejkratší možné době, maximálně však do tří let.  

 V případě antropogenního znečištění půdy, které znemožní získání certifikace ekologického 
zemědělství, bude bez ohledu na tuto skutečnost pachtýř dodržovat všechny zásady potřebné 
k získání registrace do systému ekologického zemědělství. 

 Pachtýř je povinen dodržovat platné předpisy, zejména nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o 
stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního 
stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých 
zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů (DZES). 

 

B. Zásady hospodaření: 
1. Jednorázová opatření pro úpravu půdních bloků  

• Velikost jednoho půdního bloku je maximálně cca 5 ha.  

• Jednotlivé půdní bloky nebo jejich díly budou rozděleny pomocí mezí o šířce 7 m. 

o Zatravnění mezí (pražská regionální směs nebo z propachtovatelem určeného 
seznamu vybraných komerčních směsí) zajistí pachtýř na své náklady, osivo 
dodá OCP MHMP 

o Případné výsadby keřů nebo stromů stejně jako následnou péči o ně zajistí 
OCP MHMP. 

o Vlastní vytyčení dělících prvků provede OCP MHMP ve spolupráci s pachtýřem. 

• Na pozemcích o velikosti 1-5 ha, které jsou součástí půdního bloku většího než 5 ha, 
budou taktéž realizovány meze dle bodů uvedených výše. 

• Údržbu mezí (seč 2krát ročně) zajistí po dobu trvání pachtu pachtýř. V případě, že toto 
nebude možné, je pachtýř povinen o této skutečnosti písemně informovat OCP 
MHMP, který následně údržbu zajistí. 

• V případě trvalého zatravnění orné půdy propachtovatel určí, resp. odsouhlasí vhodné 
druhové složení travní směsi (pražská regionální směs nebo z propachtovatelem 
určeného seznamu vybraných komerčních směsí). 

 

2.   Průběžná opatření pro udržení popř. zlepšení kvality půdy 

• Zajištění co nejdelšího pokryvu půdy (minimálně do 31. 10.) s využitím meziplodin – 
např. svazenka, hořčice, pohanka, ředkev, vikev, jetel a další. 

o Ve vegetační sezoně je možné půdu ponechat bez pokryvu maximálně 2 týdny. 
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o Mimo vegetační sezonu je na každém půdním bloku nutné využívat vymrzající 
meziplodiny (např. pohanka, vikev jarní, hořčice, svazenka, peluška jarní,…) 

• Dodržení základních pravidel osevních postupů: 

o Střídání zlepšujících plodin (např. pícniny, luskoviny, okopaniny, olejniny) a 
zhoršujících plodin (např. pšenice). Zhoršující plodiny nesmí být pěstovány 2 
roky po sobě. 

o Střídání hluboce a mělce kořenících plodin – alespoň 2x během jednoho 
osevního postupu je nutné zařadit pěstování hluboce kořenících plodin. 
(Osevní postup trvá maximálně 7 let). 

o U vybraných plodin je nutné dodržovat v rámci osevních postupů patřičné 
časové odstupy: cukrovka 4 roky, řepka, mák a slunečnice 5 let, len 6 let. 

o Dostatečně zastoupené musí být bobovité rostliny -  minimálně jednou 
v osevním postupu. 

• Omezování použití chemie při hospodaření (vyplývá z titulu ekologického 
zemědělství): 

o Přechodem na ekologické zemědělství je automaticky znemožněno použití 
pesticidů s výjimkou insekticidů a fungicidů na přírodní bázi. 

o Jednou ročně má pachtýř povinnost provádět hlubokou orbu pro předcházení 
plevelů. Alternativou je použití vymrzajících meziplodin spojené s mulčováním 
a mělkou orbou, resp. podmítkou. (Výjimkou je pěstování víceletých kultur – 
vojtěška, jetel,…) 

o Desikace – úplný zákaz používání tohoto postupu 

o Insekticidní a fungicidní přípravky na přírodní bázi je možné používat. 

o Termické odstraňování nežádoucích plevelů v mimovegetačním období je 
možné. 

o Hnojiva: 

a) V případě pěstování plodin snášejících organická hnojiva (kukuřice, 
cukrovka) je povinnost použít organické hnojení: statková hnojiva v 
množství 15 t/ha/rok. 

b) Anorganická hnojiva je zakázáno používat. 

  

Pozn.: Výsadba stromů v bezprostřední blízkosti komunikací a na pozemcích určených k budoucí 
zástavbě bude vždy konzultována s příslušnými městskými organizacemi a odbory MHMP (např. IPR, 
ODO MHMP, …). 

 

 

 

 


