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Vojenské újezdy na území České republiky 
 
Anotace 
 
Text je koncipován jako přehled základních informací a vývoje ve vztahu k vojenským 
újezdům na území dnešní České republiky, s důrazem na ochranu životního prostředí. 
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The text is conceived as an overview of basic information and development in relation to 
military areas in the territory of today's Czech Republic, with an emphasis on environmental 
protection. 
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Vojenské újezdy na území České republiky 
 
Vojenský újezd se dá, podle oficiálních stránek Ministerstva obrany vymezit jako „část území 
státu určená k zajišťování obrany státu a k výcviku ozbrojených sil“.1 Tvoří samostatnou 
územní správní jednotku se státní správou, která je vykonávána újezdním úřadem podle 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. Dnes existuje 5 vojenských 
újezdů: Boletice, Brdy, Březina, Hradiště a Libavá. Celkově jich však bylo zřízeno 10 a 5 je jich 
zrušených: Mladá, Prameny, Ralsko, Dobrá Voda a Panenská. 
 
Hlavním úkolem vojenských újezdů je zajištění bezpečnosti státu a výcvik jednotek a útvarů 
armády České republiky. Mezi další povinnosti patří společný výcvik se zahraničními 
jednotkami, nejdříve v rámci programu Partnerství pro mír, a později v rámci cvičení 
Severotlantické aliance. Velký důraz je také kladen na rovnováhu využití prostoru 
k vojenským účelům, hospodářské činnosti a dodržování zásad ochrany krajiny a přírody. 
Hospodářské využití bylo svěřeno pod správu Vojenským lesů a statků České republiky ve 
smyslu § 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Ty zajišťují nejen nezbytnou péči a ochranu o les, 
ale také vykonávají právo myslivosti a rybářství. 
 
Vojenský újezd plní úkoly jako obec s rozšířenou působností a vojenský orgán, který je 
podřízen Ministerstvu obrany. V čele újezdního úřadu je přednosta (voják z povolání), 
o jehož zařazení rozhoduje ministr obrany. Mezi hlavní úkoly újezdního úřadu patří: 
zpracovávání podkladů pro tvorbu územního plánu újezdu a zajišťování koordinace 
vojenského a hospodářského využití spravovaného území, zabezpečování podmínek pro 
výcvik ozbrojených sil v polních podmínkách, rozhodování o vstupu a pobytu fyzických osob 
na území újezdu. Mimo jiné do jeho úkolů také patří evidence obyvatelstva. Tabulka 1 
ukazuje vývoj počtu obyvatel vojenských újezdů (existujících i bývalých) v období 1869 
– 2001. Stav ke dni 1. lednu 2011 je znázorněn v tabulce 2. 
 

                                                 
1
 ROUŠAR, J. a kolektiv. Vojenské újezdy Armády České republiky, Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 

Praha 2006. 
Zákon č.169/1949 Sb., o vojenských újezdech. 
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. 
Informace o vojenských újezdech. Armáda České republiky. http://www.acr.army.cz/scripts/detail.php?id=215 
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Ilustrace: Počty obyvatel v prostoru současných a bývalých vojenských újezdů v rámci dnešní 
České republiky:2 

 

 
 

Tabulka: Data ve vztahu k vojenským újezdům (leden 2011).3 
 

vojenský újezd kraj 
obec 

s rozšířenou 
působností 

rozloha Počet obyvatel 

Boletice Jihočeský Český Krumlov 219,50 km2 287 

Brdy Středočeský Příbram 260,08 km2 34 

Březina Jihomoravský Vyškov 158,20 km2 2 

Hradiště  Karlovarský Karlovy Vary 331,61 km2 596 

Libavá Olomoucký Olomouc 327,33 km2 1 096 

 

                                                 
2
 KUSOVSKÁ, Marie. Obyvatelstvo vojenských újezdů v České republice. Demografie.cz, 20. I. 2013.  

http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku=&artclID=858 
3
 Vojenské újezdy v České republice. Ekolist.cz. http://ekolist.cz/cz/fotobanka/vojenske-ujezdy-v-cr 
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Vojenský újezd Boletice4 
 

 
 
Vojenský újezd Boletice byl založen 19. května 1947 na základě zákona č.169/1949 Sb.,  
o vojenských újezdech. Nachází se v Jihočeském kraji a územně spadá do okresu Český 
Krumlov a přiléhá k okresu Prachatice. Z geomorfologického hlediska náleží k Želnavské 
hornatině a Českokrumlovské vrchovině. Můžeme zde najít osm katastrálních území: 
Arnoštov, Boletice, Jablonec, Maňákov, Ondřejov, Polná, Třebovice a Uhlíkov. Většina z nich 
je však neosídlená a obyvatelstvo se soustředí do čtyř sídelních útvarů Boletice, Polná na 
Šumavě, Třebovice a Květušín a samot Otice a Křišťanov. Nejvyšším bodem území 
vojenského újezdu je vrchol Lysá (1 225 m. nad mořem). Újezdní úřad vojenského újezdu 
sídlí přímo na jeho území v sídelním útvaru Boletice. 
 
Mezi nejvýznamnější kulturní památky patří kostel sv. Martina se hřbitovem, který se nachází 
přímo v Boleticích. Vznikl v druhé polovině 12. století a z původní stavby se dochovala pouze 
věž a západní část lodi. Dnes je tato památka v dezolátním stavu a probíhají opravy. 
 
V roce 2011 oznámil tehdejší ministr obrany Alexandr Vondra zmenšení vojenského újezdu 
Boletice asi o 12 procent, převážně v jeho jižní části, kde se nachází většina obývaných obcí. 
Tato redukce se tak dotkne obcí Křišťanov, Třebovice, Boletice, Polná na Šumavě a Květušín.  
 
„Ministerstvo obrany ČR hodlá uvolnit především sídelní útvary, v nichž žijí lidé podle 
zvláštního statutu daného zákonem o vojenských újezdech, tedy i bez možnosti volby 
samosprávy. Navíc jsou svázáni nejrůznějšími omezeními“2. Změna by měla proběhnout do 
roku 2015 a jednou z možností využití prostoru, který vznikne po zmenšení, je výstavba 
lyžařského areálu.5 
 
 

                                                 
4
 Vojenský újezd Boletice. http://www.vojujezd-boletice.cz/ 

5
 ŠINDELÁŘ, Mirek. Vojenský újezd Boletice se nejspíš zmenší o dvanáct procent. Armáda České republiky, 14. X. 

2011. http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/vojensky-ujezd-boletice-se-nejspis-zmensi-o-
dvanact-procent-61078/ 
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Vojenský újezd Brdy6 
 

 
 
Vojenský újezd Brdy byl zřízen na základě zákona č.169/1949 Sb., o vojenských újezdech, na 
místě dělostřelecké střelnice založené v roce 1927. Nachází se ve Středočeském kraji, 
územně spadá do okresu Příbram a z geomorfologického hlediska náleží do Brdské 
vrchoviny. V současnosti se skládá z pěti katastrálních území: Baština, Hrachoviště, Kolvín, 
Těně a Záběhlá. Nejvyšším vrcholem újezdu je hora Tok, dříve uváděná jako Velký Tok, 
s výškou 864,9 m nad mořem. Újezdní úřad sídlí na katastru vojenského újezdu Brdy 
– v těsném sousedství posádkové obce Jince. 
 
Mezi nejvýznamnější kulturní památky patří zřícenina hradu Valdek, lovecký zámeček Tři 
Trubky či bunkr Jordán. Nelze také opomenout Padrťské rybníky, které se nachází v centrální 
části a jejich okolí je vyhlášenou přírodní rezervací. 
 
V roce 2011 Ministerstvo obrany rozhodlo zrušit vojenský újezd Brdy a v roce 2013 schválila 
vláda v demisi návrh zákona o zrušení vojenského újezdu v Brdech k lednu 2016. Důvodem 
k tomuto aktu je, že armáda využívá pouze malou část prostoru. Není tedy plnohodnotné 
využití újezdu a je také nevhodný pro komplexní výcvik. „Ministerstvo obrany rovněž 
požaduje, aby se územní hranice vrátily ke stavu před rokem 1949,7 tedy před vznikem 
újezdu. Hranice jsou ale jediným bodem, kde se neshodne Plzeňský a Středočeský kraj, na 
jejichž území újezd leží. Plzeňský kraj souhlasí s ministerskou variantou rozdělení plochy 
újezdu, podle které by mu připadlo 35 procent plochy (…) Středočeský kraj ale chce, aby 
území zrušeného újezdu zůstalo celé jeho.“84 Jedna z možných variant je také vytvoření 
chráněné krajinné oblasti 

  

                                                 
6
 Vojenský újezd Brdy. http://www.vojujezd-brdy.cz/ 

7
 Dvě třetiny prostoru by připadly středočeským obcím a jedna třetina obcím Plzeňského kraje (pozn. autorky). 

8
 Vláda schválila konec újezdu Brdy, ČSSD je ale proti. Česká televize, 20. XI. 2013. 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/251219-vlada-schvalila-konec-ujezdu-brdy-cssd-je-ale-proti/ 
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Vojenský újezd Březina9 
 

 
 
Vojenský újezd Březina vznikl 15. listopadu 1952 na základě zákona č. 169/1949 Sb., 
o vojenských újezdech. Nachází se v Jihomoravském kraji, územně spadá do okresu Vyškov 
a z geomorfologického hlediska náleží k východní části Drahanské vrchovině.  
 
Můžeme zde najít šest katastrálních území: Doubrava u Březiny, Kotáry, Osina, Pulkava, 
Stříbrná u Březiny a Žbánov. Nejvyšším vrcholem újezdu je bezejmenná kóta s výškou 
645,4 m nad mořem. Újezdní úřad vojenského újezdu sídlí mimo jeho území v Posádkovém 
domě armády ve Vyškově.  
 
Mezi nejvýznamnější kulturní památky patří Zámek Ferdinandko, který byl založen roku 1757 
ve stylu vrcholného baroka. Dnes slouží k reprezentačním účelům v rámci jednotek států 
Severoatlantické aliance a pro civilisty je přístup skoro nemožný. Dalšími například jsou 
Smilův hrad, Hrad Vícov či Hradiště Obrova noha. 
 
Ve vojenském újezdu Březina by mělo dojít ke zmenšení území asi o 5 procent převážně ve 
východní části. Tato změna by se měla dotknout nejvíce obce Podivice, která je zcela 
obklopena vojenským újezdem. 
 
Vojenský újezd Hradiště10 
 

 
 
Vojenský újezd Hradiště (známý spíše jako Doupov) vznikl 1. února 1953 na základě zákona 
č.169/1949 Sb., o vojenských újezdech a je největším vojenským újezdem na území České 
republiky. Nachází se v Karlovarském kraji, územně spadá do okresu Karlovy Vary 
a z geomorfologického hlediska náleží k Doupovským horám. Při jeho založení byla zničena 
řada obcí a zbořena řada památek. Nejvyšším vrcholem újezdu je Hradiště (dříve Hradní 
hora) s výškou 933,8 m nad mořem. Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště sídlí přímo 
v hlavním centru regionu – Karlových Varech. 
 

                                                 
9
 Vojenský újezd Březina. http://www.vojujezd-brezina.cz/ 

10
 Vojenský újezd Hradiště. http://www.vojujezd-hradiste.cz/ 
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Mezi významné kulturní památky patří Kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl založen 
v roce 1352 v dolní části dnes částečně zaniklé vsi Svatobor. Dalším je například Hrad Maleš, 
který se nachází na Klouboukovém vrchu u zaniklé obce Maleš. Vstup na tento hrad je 
vydáván pouze na povolení újezdního úřadu a je nebezpečným, protože se nachází 
v dopadové zóně při ostrých střelbách. 
 
Ve vojenském újezdu Hradiště by mělo dojít ke zmenšení přibližně o 15 procent a to zejména 
jižního okraje. „Zatím není jasné, pod jaké obce by lidé, žijící ve vojenském újezdu mohli 
přejít. V úvahu by přicházely například obce Bochov nebo Valeč či Kyselka. Není ani úplně 
vyloučeno, že by mohla vzniknout zcela nová obec, pod niž by přešli“.11 
 
Původně byl záměr zrušit tento újezd celý. Rozhodovalo se mezi vojenským újezdem Brdy  
a Hradiště. Vláda se však přiklonila ke zrušení brdského újezdu a to zejména z důvodu, že 
Hradiště splňuje i odstřelové podmínky a mohou zde cvičit vojáci členských států 
Severoatlantické aliance. 
 
Vojenský újezd Libavá12 
 

 
 
Vojenský újezd Libavá vznikl 1. července 1950 na základě zákona č. 169/1949 Sb., 
o vojenských újezdech a je druhým největším újezdem v České republice. Nachází se 
v Olomouckém kraji, územně spadá do okresu Olomouc a z geomorfologického hlediska 
náleží k Oderským vrchům. Nejvyšší vrcholem je Chlum s výškou 705,7 m nad mořem. 
Újezdní úřad vojenského újezdu sídlí přímo na jeho území v sídelním útvaru Město Libavá. 
Můžeme zde najít 5 katastrálních území: Čermná u Města Libavá, Rudoltovice, Město Libavá, 
Slavkov u Města Libavá a Velká Střelná. 
 
Mezi nejvýznamnější kulturní památky patří kostel sv. Anny a sv. Jakuba Většího ve Staré 
Vodě, hrad Hluboký, větrný mlýn v Městě Libavá nebo památník obětem 2. světové 
války Zákřovský Žalov. 
 
Vojenský újezd Libavá by se měl zmenšit asi o 24 procent, které by měly zahrnout všechny 
sídelní útvary. Mohly by tak vzniknout nové obce. Největším městem, kterého by se tato 
změna týkala, je Město Libavá. 
 

                                                 
11

 Armáda z vojenského újezdu Hradiště neodejde, ten se ale zmenší. iDnes.cz, 3. X. 2011. 
http://vary.idnes.cz/armada-z-vojenskeho-ujezdu-hradiste-neodejde-zredukuje-ho-pn0-/vary-
zpravy.aspx?c=A111003_125818_vary-zpravy_sou 
12

 Vojenský újezd Libavá. http://www.vojujezd-libava.cz/ 
Libavsko.eu. http://www.libavsko.eu/ 
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Natura 2000 
 
Některé oblasti vojenských újezdů v České republice patří do tzv. Natura 2000, což je 
soustava chráněných území. „Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů 
živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, 
nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické)“.13 

 

Nejedná se však o úplné vyloučení člověka, ale naopak vznikají díky lidské přítomnosti 
v přírodě. V rámci tohoto projektu existují tzv. ptačí oblasti, což jsou chráněná území, která 
vznikají za účelem ochrany ptáků. Tyto oblasti zřizuje vláda nařízeními, které však neobsahují 
zákazy, ale stanovují činnosti. V rámci vojenských újezdů se to týká: Doupovských hor, 
Boletic a Libavé. Mimo vojenské újezdy jsou to například oblasti Českolipska, Křivoklátska, 
Šumavy, atd. 
 
Ptačí oblast Boletice vznikla 15. prosince 2004 a zahrnuje celý vojenský újezd. Dosud byl 
dokázán výskyt asi 136 druhů ptáků a to jak vzácných, ohrožených i jinak významných druhů 
– největší vzácností je orel křiklavý. Ptačí oblast Doupovských hor byla vyhlášena 8. prosince 
2004 a zahrnuje jen část vojenského újezdu Hradiště. Toto místo je domovem asi 148 druhů 
ptáků – nejvýznamnější je čáp černý. Ptačí oblast Libavá byla vymezena 29. září 2004 a je 
totožné s územím vojenského újezdu Libavá. Vyskytuje se zde asi 165 ptačích druhů 
– nejvýznamnější je chřástal polní. 
 
Ilustrace: ptačí oblasti na území České republiky.14 

 

                                                 
13

 ČERNÍKOVÁ, L. Ochrana biodiverzity krajiny vojenských újezdů, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 
fakulta zemědělská, bakalářská práce, 2011. 
Co je Natura 2000? Ptačí oblasti v České republice. Asociace ochrany přírody a krajiny, 19. IX. 2006. 
http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=2102&akce=&ssHledat= 
14

 Ptačí oblasti. Ptačí oblasti v České republice. Asociace ochrany přírody a krajiny, 19. XII. 2005. 
http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=1804 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=2102&akce=&ssHledat
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Závěr 
 
Vojenské újezdy v České republice zabírají přibližně 1,7 procent území, což je zhruba 130 000 
hektarů. Jejich plocha by se měla zmenšit asi o jednu třetinu na přibližně 90 000 hektarů. 
Také by se měly snížit roční náklady a to jak na provoz újezdů, tak na opravu nemovitostí. 
Vojenský újezd Brdy bude zrušen úplně, avšak vojenská posádka v Jincích bude zachována. 
 
„Vedení resortu obrany poukázalo na to, že v plánech ztenčení vojenských prostor vycházelo 
z podrobných analýz, které byly pečlivě zpracovány a zohledňovaly hlavní ukazatel, kterým je 
vojenské využití prostorů pro výcvik.“15 
 
To, jaký bude mít tento zákrok vlády vliv na přírodní prostředí, záleží na účelech, k jakým se 
bude odtržený prostor využívat. Ideálním případem by byl vznik chráněné krajinné oblasti.

                                                 
15

 Zmenšení Libavé: lidé se bojí o práci i bydlení. Olomoucký deník, 26. IV. 2011. 
http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/zmenseni-libave-lide-se-boji-o-praci-i-bydleni.html 

http://d.takeit.sk/vv_show_url.php?idk=79952&idc=460786&ids=10679&idp=76801&url=http%3A%2F%2Fpanska-licha.takeit.cz%2Fprodukt%2Fpanska-licha-pronajem-jizdaren-nebo-arealu-5457021-5457021
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Ilustrace: Hranice vojenských újezdů: černě jsou vyznačeny staré hranice a červeně nové 
hranice, žluté jsou oblasti přístupné již dnes.16 
 

   
 

   

                                                 
16

 Vojenské újezdy v České republice. Ekolist.cz. http://ekolist.cz/cz/fotobanka/vojenske-ujezdy-v-cr 


