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Doručení rozhodnutí o uznání vlastní honitby Správy Národního parku s názvem „Slatě“ 
na území Národního parku Šumava veřejnou vyhláškou 

R O Z H O D N U T Í 

Správa Národního parku Šumava (dále jen „orgán státní správy myslivosti“) vykonávající na 
území Národního parku Šumava dle ustanovení § 57 odst. 5 zákona č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti, v platném znění (dále jen „zákon“), působnost orgánu státní správy myslivosti 
svěřenou obcím (§ 57 odst. 4 zákona), po provedeném správním řízení vedeném pod spisovou 
značkou SZ NPS 03586/2018 ve věci návrhu Správy Národního parku Šumava, 1. máje 260, 
385 01 Vimperk na uznání vlastní honitby s názvem „Slatě“, rozhodla takto: 

A) Podle ustanovení § 18 odst. 1 a v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 a 3 zákona   

u z n á v á 

Správě Národního parku Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk (dále jen „držitel honitby“ nebo 
„navrhovatel“) vlastní honitbu s názvem „Slatě“ o celkové výměře 9.657 ha, z toho zemědělská 
půda 16 ha, lesní půda 9.088 ha, vodní plocha 298 ha, ostatní plocha 255 ha. 

B) Podle ustanovení § 18 odst. 4 zákona  přičleňuje  k souvislým honebním pozemkům 
navrhovatele honební pozemky jiných vlastníků uvedené v příloze č. 2 tohoto rozhodnutí, jejichž 
celková výměra činí 11 ha. 

Honitba je tvořena těmito honebními pozemky: 

1. Honební pozemky ve vlastnictví Správy NP Šumava (viz příloha č. 1 tohoto rozhodnutí) 
o celkové výměře 9.646 ha. 

2. Honební pozemky jiných vlastníků navržené k přičlenění (viz příloha č. 2 tohoto rozhodnutí)  
o celkové výměře 11 ha. 

Slovní popis hranice honitby: 

Hranice honitby „Slatě“ začíná nedaleko vrcholu Plesná v místě styku státní hranice s hranicí 
mezi odděleními 11 a 12 (LHC 382216), pokračuje po hranici uvedených oddělení, od místa styku 
s pásem bývalého ŽTZ vede po hranici mezi odděleními 10 a 16 (LHC 382216) k jezeru Laka, 
dále po hranici mezi odděleními 10 a 18 (LHC 382216) až k cestě LC Stará Hůrka  - Pleso. Odtud 
východním směrem po hranici mezi odděleními 82 a 83 (LHC 382216) a cca po 570 metrech se 
stáčí na jih po hranici mezi odděleními 83 a 84 (LHC 382216).  Cca po 370 metrech se stáčí 
východním směrem a vede po jižní hranici oddělení 84 (LHC 382216) a dále na místo zvané „Na 
konečné“, kde se střetávají hranice honiteb ÚP Srní (oddělení 54), ÚP Prášily (oddělení 87) 
a Slatě (oddělení 53). Dále vede hranice na jih na kótu Ždánidel (1308 m n. m.) po hranici mezi 
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odděleními 54 a 53 (LHC 383205), odtud pokračuje jihovýchodním směrem po hranici mezi 
Územním pracovištěm Srní a Územním pracovištěm ochrany přírody (dále jen „ÚP“) na styk 
oddělení 22, 19, 23 a 18 (LHC 383205) poblíž vrcholu Skalka (1237 m n. m.). Dále pak hranice 
honiteb vede stále po hranici ÚP Srní a ÚP ochrany přírody na styk oddělení 1, 2 a 91 (LHC 
383205) poblíž vrcholu Jezerní hřbet. Odtud pokračuje severovýchodním směrem po hranici mezi 
odděleními 1 a 91 (LHC 383205) na komunikaci Javoří cesta, dále pak po této cestě jižním 
směrem až na křižovatku Javoří Pila a pokračuje dále po cestě LC Javoří pila – Modrava až do 
obce Modrava, kde z uvedené lesní cesty přechází na místní komunikaci a vede po ní obcí až na 
most přes Modravský potok. Odtud proti proudu Modravského potoka až k mostu na Vltavské 
svážnici a odtud dále po Vltavské svážnici směrem ke komunikaci Filipohuťská cesta, kterou 
přetíná a pokračuje po Vltavské svážnici až na krajskou hranici (v oblasti Černohorské slatě; zde 
končí společná hranice honiteb ÚP Srní a Slatě). Odtud vede dál východním směrem po pásu 
bývalého ŽTZ přes lesní cestu Pramenská (Vltavská cesta) až k lesní cestě Postlinie - Strážní 
stezka a po ní a v jejím prodloužení na jih až na státní hranici (tento úsek představuje hranici 
mezi honitbami ÚP Borová Lada a Slatě). Odtud pokračuje po státní hranici se SRN směrem 
severozápadním až na výchozí bod v oblasti Plesné. 

Vyznačení honitby: 

Vyznačení honitby je provedeno v obrysové mapě (měřítko 1 : 40 000), která tvoří přílohu č. 3 
tohoto rozhodnutí. 

C) Stanovení jakostních tříd  

Podle ustanovení § 2 písm. l) zákona, v souladu s ustanovením § 1 vyhlášky č. 491/2002 Sb., 
o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich 
částí do jakostních tříd (dále jen „vyhláška“) se v honitbě „Slatě“  stanovuje pro zvěř jelení 
III. jakostní třída.  

D) Stanovení koeficientu očekávané produkce jelení zvěře 

Podle ustanovení § 4 odst. 2 vyhlášky  stanovuje  koeficient očekávané produkce 0,8. 

E) Stanovení minimálních a normovaných stavů, poměru pohlaví a věkové skladby jelení 
zvěře 

Podle ustanovení § 2 odst. 1, § 4 odst. 5 a § 5 odst. 1, 2 vyhlášky  stanovuje  minimální 
a normované stavy jelení zvěře, její poměr pohlaví a věkovou skladbu. 

Minimální a normované stavy v kusech (zvěř jelení) 
 

    Minimální stavy    Normované stavy 

Počet jedinců na 1 000 ha               10                15  

Počet jedinců pro honitbu celkem               92              139  

Věková skladba v kusech  
 

   I. věk. tř.  II. věk. tř.  III. věk. tř.  jeleni celkem laně  kolouši 
 jelení zvěř       
   celkem 

 minimální stavy 16 13  7 36 36 20 92 

 normované stavy 24 20 10 54 54 31 139 

F) Zvěř srnčí 

Minimální a normované stavy srnčí zvěře se nestanovují (predace rysem ostrovidem). 

G) Prase divoké 

Minimální a normované stavy černé zvěře se nestanovují (honitba je součástí oblasti chovu 
tetřevovitých - nutnost maximální redukce černé zvěře). 
 
 
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 
‒ Správa Národního parku Šumava, ul. 1. máje 260, 385 01 Vimperk  
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Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 
‒ Vlastníci přičleněných honebních pozemků (§ 25 odst. 2, 3 a § 144 odst. 1 a 6 správního 

řádu)

O d ů v o d n ě n í : 

Dne 18. 4. 2018 podala Správa NP Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk návrh na uznání nové 
honitby s názvem „Slatě“. Návrh byl motivován provedením organizačních změn k 1. 1. 2018, a to 
uvedením do souladu hranice vlastních honiteb s nově vzniklými hranicemi organizačních 
jednotek (územních pracovišť). Součástí návrhu na uznání nové honitby bylo také mj. přičlenění 
honebních pozemků jiných vlastníků (specifikováno v příloze návrhu), které jsou v současné době 
součástí stávajících honiteb Správy NP Šumava. Návrh na uznání honitby neobsahoval žádnou 
změnu současné hranice mezi honitbou Správy NP Šumava a honitbami ostatních sousedních 
vlastníků honiteb.  

Přípisem SZ NPS 03586/2018/2 – NPS 03933/2018 ze dne 2. 5. 2018 uvědomil orgán státní 
správy myslivosti (v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu) všechny známé 
účastníky řízení, že dnem podání výše uvedeného návrhu (žádosti) bylo v souladu s ustanovením 
§ 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení vedené pod spisovou značkou SZ NPS 
03586/2018 ve výše uvedené věci, a to podle ustanovení § 18 odst. 1 a § 29 odst. 1 a 3 zákona. 
Zároveň bylo účastníkům řízení oznámeno, že dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení 
s velkým počtem účastníků řízení (ustanovení § 144 odst. 2 a 6 správního řádu) ve věci návrhu 
na uznání nové honitby Správy Šumava s názvem „Slatě“ na území Národního parku Šumava 
a byli poučeni, že jsou oprávněni nahlížet do spisu předmětného správního řízení, navrhovat 
důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí ve věci s tím, že jejich 
stanoviska či případnou návštěvu za účelem nahlédnutí do spisu očekává orgán státní správy 
myslivosti v souladu se zásadou rychlosti a procesní ekonomie (§ 6 správního řádu) do 15 dnů 
ode dne obdržení oznámení zahájení řízení a poté bude ve věci rozhodnuto. Do dnešního dne 
neobdržel správní orgán k předmětné věci žádné stanovisko či vyjádření.  

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu byli o zahájení řízení vyrozuměni 
veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úředních deskách příslušných obecních (městských) úřadů, 
úřední desce orgánu státní správy myslivosti a způsobem umožňující dálkový přístup (ustanovení 
§ 25 odst. 2 správního řádu). 

Orgán státní správy myslivosti v závěru správního řízení vyhodnotil veškeré podklady návrhu na 
uznání nové honitby a zjistil, že shromáždil potřebné náležitosti týkající se tvorby a uznání 
honitby, které naplňují ustanovení § 17 a § 18 zákona. Honitbu s názvem „Slatě“ tvoří souvislé 
honební pozemky o výměře 9.657 ha. Hranice této honitby se v rámci možností kryje s hranicemi 
přírodními (cesty, silnice, vodoteče apod.) a honitba není narušována žádnými pozemky tvořícími 
překážku pohybu zvěře případně honebními pozemky pro zvěř nebezpečnými (např. dálnice, 
silnice dálničního typu, přehrady a letiště se zpevněnou plochou). 

Přičlenění některých honebních pozemků (uvedených v příloze č. 2 tohoto rozhodnutí) k honitbě 
podle ustanovení § 18 odst. 4 zákona bylo provedeno na základě požadavku (návrhu) žadatele, 
a to především z důvodu dosažení ucelenosti a úplné souvislosti honebních pozemků s cílem 
vytvoření (uznání) takové honitby (včetně jejího tvaru), která splňuje reálné předpoklady pro 
řádný chov a ochranu zvěře a odpovídá požadavkům mysliveckého hospodaření a péče o zvěř 
v přírodních podmínkách Národního parku Šumava. 

Ve smyslu vyhlášky č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů 
zvěře a o zařazování honiteb do jakostních tříd a návrhu žadatele (držitele honitby) zařadil orgán 
státní správy myslivosti předmětnou honitbu do jakostních tříd, stanovil koeficient očekávané 
produkce, minimální a normované stavy jelení zvěře, její poměr pohlaví a věkovou skladbu. 

Vzhledem k tomu, že základním principem péče o srnčí zvěř na velké části území Národního 
parku Šumava je podpora autoregulačních mechanismů v ekosystémech prostřednictvím 
přirozeného predátora – rysa ostrovida, který v některých částech Šumavy již dlouhodobě 
pozitivně ovlivňuje (redukuje) početní stavy srnčí zvěře, nebyly v tomto případě stanoveny 
minimální a normované stavy srnčí zvěře. Jedná se o ponechání přírodním procesům vztah 
predátor (rys) x kořist (srnčí zvěř). 
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V rozhodnutí nebyly stanoveny minimální a normované stavy černé zvěře, jejíž lov bude z důvodu 
ochrany tetřevovitých ptáků (tetřev hlušec, tetřívek obecný, jeřábek lesní) realizován dle potřeb 
ochrany přírody (ve spolupráci s orgánem ochrany přírody), a to např. na základě vyjádření 
orgánu státní správy myslivosti ve smyslu ustanovení § 36 odst. 5 zákona.  

Orgán státní správy myslivosti vycházel při posuzování daného stavu z předloženého návrhu 
žadatele o uznání honitby, zabýval se úživností honitby, jejími přírodními podmínkami, limity 
ochrany přírody a na základě výše uvedeného rozhodl tak, jak je stanoveno ve výroku tohoto 
rozhodnutí.  

Soupis honebních pozemků s uvedením čísla pozemku, druhu kultury, výměry a vlastníka je 
zpracován ve formě tabulkových příloh č. 1 a č. 2 a je včetně mapové přílohy uložen u orgánu 
státní správy myslivosti, který rozhodnutí o uznání honitby vydal. 

Toto rozhodnutí je zároveň doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 odst. 
2, 3 a § 144 odst. 1 a 6 správního řádu. 

P o u č e n í  o  o d v o l á n í : 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a následujících zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení 
k Ministerstvu životního prostředí, Vršovická 65, Praha, a to podáním učiněným u Správy 
Národního parku Šumava, ul. 1. máje 260, Vimperk. 

Podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 
odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém 
rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle 
ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. Včas podané a přípustné odvolání má podle 
§ 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 
 

 
 
 

Otisk úředního razítka 
 
 
 

 
Ing. Jiří Dolejší 
vedoucí odboru 

 

PŘÍLOHY: 
Příloha č. 1 - Seznam pozemků v honitbě (vlastník Správa NP Šumava) 
Příloha č. 2 - Seznam pozemků v honitbě (ostatní vlastníci – přičleněné pozemky) 
Příloha č. 3 - Obrysová mapa 1: 40 000 s vyznačením obvodu (hranice) honitby

 
 
ROZDĚLOVNÍK: 
 
Účastníci řízení dle ustan. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (obdrží do vlastních rukou): 

 Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk 
 
Účastníci řízení dle ustan. § 27 odst. 2 správního řádu (obdrží veřejnou vyhláškou v souladu 
s ustanovením § 25 odst. 2, 3 a § 144 odst. 1 a 6 správního řádu): 

 Vlastníci přičleněných honebních pozemků (seznam - viz příloha č. 2) 
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Na vědomí (bez příloh): 
 Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory (obdrží prostřednictvím DS) 
 Honební společenstvo Kundratice, Eliška Hašková - Coolidge, Kundratice 1, 342 01 Sušice 
 Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Železná Ruda, Šumavská 4, 340 04 Železná Ruda 

(obdrží prostřednictvím DS) 

 Honební společenstvo Hartmanice, Ing. Václav Kubeček, Sirkařská 982, 342 01 Sušice   
 
Dále na vědomí (bez příloh): 

‒ Správa NP Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk:  
Odbor péče o lesní ekosystémy NP  - Ing. Adam Jirsa 

- Ing. Miroslav Černý 
 
 

 
Doručuje se veřejnou vyhláškou:  
‒ vlastníkům přičleněných honebních pozemků - účastníkům řízení dle ustanovení § 27 

odst. 2 správního řádu (v souladu s ustanovením § 25 odst. 2, 3 a § 144 odst. 1 a 6 správního řádu) 
 

OBDRŽÍ (do datové schránky): 
‒ Městský úřad Hartmanice, Hartmanice 75, 342 01 Sušice 
‒ Městský úřad Železná Ruda, Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda, 
‒ Městský úřad Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory 
‒ Městský úřad Rejštejn, Nám. Svobody 1, 341 92 Kašperské Hory 
‒ úřad městyse Čachrov, Čachrov 55, 339 01 Čachrov 
‒ Obecní úřad Prášily, Prášily 110, 342 01 Sušice 
‒ Obecní úřad Srní, Srní 113, 341 92 Kašperské Hory 
‒ Obecní úřad Modrava, Modrava 63, 341 92 Kašperské Hory  
‒ Obecní úřad Kvilda, Kvilda 17, 385 01 Vimperk  
 

s žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky (rozhodnutí) na úřední desce obecního 
(městského) úřadu po dobu 15 dnů. 

 
 
 
 
Vyvěšeno dne: …………………….. 2018 
 
 
 
Sejmuto dne: ………………………. 2018 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí: ………………………………… 
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