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Bc. Lenka Boučková 
 
Vojenský újezd Brdy: katastrální členění území po jeho zrušení  
 
Anotace 
 
Stručné pojednání představuje případovou sondu do minulosti, současnosti a potenciálně 
budoucnosti území, kde se donedávna rozprostíral vojenský újezd Jince (Brdy). 
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Summary 
 
A brief essay is designed as a case study into the past, present, and potentially future of the 
area where the military jurisdiction of Jince (Brdy) until recently take place. 
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1. HISTORIE  
 
Historie Vojenského újezdu Brdy se začala psát před více jak osmdesáti lety, kdy armáda 
potřebovala dělostřeleckou střelnici a Brdy splňovaly všechny předpoklady. Proti vzniku 
střelnice protestovali nejenom obyvatelé, kterým hrozilo vystěhování, ale i řada významných 
osobností. Mezi kritiky vzniku střelnice byla také skupina poslanců, která v roce 1920 podala 
návrh na zřízení národního parku v Brdech, čímž by se zamezilo zabrání území armádou. Přes 
veškeré protesty byl dne 19. února 1926 tento projekt schválen vládou a následně byla  
v roce 1927 založena Dělostřelecká střelnice v Brdech. 
 
V roce 1940 v době Protektorátu došlo k rozšíření vojenské střelnice o území obcí Přední 
a Zadní Záběhlá, Padrť, Kolvín, Skořice, Příkosice, Hořice, Vísky, Trokavec, Štítov a Myť. 
Objekty v zabraných obcích byly zachovány a po skončení války bylo umožněno všem 
vystěhovaným se do svých domovů vrátit. Po ukončení 2. světové války se střelnice v Brdech 
začala opět využívat jako před válkou. Na základě dekretu prezidenta Beneše byl konfiskován 
velkostatek Hořovice, jehož lesy se staly součástí střelnice Brdy.  
 
V roce 1950 byl zřízen usnesením vlády na území střelnice Brdy Vojenský újezd Brdy. V roce 
1952 bylo rozhodnuto o rozšíření vojenského újezdu o území obcí Velcí, Hrachoviště, Přední 
a Zadní Záběhlá, Padrť a Kolvín. V té době došlo k zásadnímu zpřísnění režimu, kdy za 
nepovolený vstup hrozilo mnohdy i obvinění ze špionáže a vězení.  
 
Po roce 1968 působila v Brdech sovětská armáda a v jihozápadním cípu vojenského prostoru 
vznikalo zařízení, které mělo sloužit jako přísně utajovaný sklad jaderných hlavic. Jedná se 
o jedno ze tří míst na území bývalého Československa, které bylo k tomuto účelu budováno. 
V 90. letech 20. stol. však bylo dozimetrickým měřením zjištěno, že zde jaderné zbraně nikdy 
umístěny nebyly.  
 
2. SOUČASNOST 
 
V současnosti má Vojenský újezd Brdy rozlohu 260,09 km2 a slouží především jako cvičiště se 
specializovanou dělostřeleckou a leteckou střelnicí. 90 % území tvoří les a 10 % využívá 
armáda, což představuje plochu o velikosti 3 500 hektarů. 
 
V prostoru jsou vybudované dělostřelecké střelnice, 7 pozorovatelen a 3 cílové plochy – Tok, 
Jordán a Brda, protitankové střelnice – Padrť, Kolvín sever a Kolvín jih, letecká zkušební 
střelnice, tanková střelnice – Bahna, pěchotní střelnice – Velcí, Bahna a Kolvín, házeliště 
ručních granátů – Brda a trhací jáma – pro závadnou munici. 
 
Na území vojenského újezdu žije 35 osob na 4 samotách a v jedné kolonii. S vojenským 
újezdem přímo sousedí 36 obcí. Přičlenění obyvatel k sousedním obcím se týká 5 obcí  
– Jince, Skořice, Zaječov, Podluhy a Obecnice. 
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3. RUŠENÍ VOJENSKÝCH ÚJEZDŮ 
 
Armáda České republiky (AČR) dosud využívala 5 vojenských újezdů (Brdy, Boletce, Libavá, 
Březina a Hradiště). V rámci optimalizace vojenských újezdů, která je obsažena v Bílé knize 
AČR z roku 2011, je naplánováno zmenšení celkové plochy vojenských újezdů na území státu 
zhruba o jednu třetinu, ze současných 130 000 hektarů tak budou vojáci využívat necelých 
90 000 hektarů. 
 
Ilustrace: Vojenské využití prostoru Brd.1 
 

MINISTERSTVO OBRANY ČR

21

BRDY - VOJENSKÉ VYUŽITÍ

Dopadová plocha 
JORDÁN

Dělostřelecká a letecká

Dopadová plocha 
TOK

Dělostřelecká

Dopadová plocha 
BRDA

Vševojsková

Dopadová plocha 
KOLVÍN

Dělostřelecká

Tanková střelnice

BAHNA (zrušena)

Tanky, BVP

Dopadová plocha 
PADRŤ

Protitanková

 
 

                                                 
1
 Optimalizace počtu a rozlohy vojenských újezdů Armády České republiky, Ministerstvo obrany České 

republiky. http://www.mocr.army.cz/assets/informacni-servis/zpravodajstvi/brdy.ppt 
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Po zrušení Vojenského újezdu Brdy by bylo pro potřeby AČR zachováno cvičiště o rozloze 560 
hektarů – viz mapa – Návrh prostoru posádkového cvičiště.2  
 

MINISTERSTVO OBRANY ČR

26

NÁVRH PROSTORU POSÁDKOVÉHO CVIČIŠTĚ

Dopadová plocha BRDA:
Vševojsková střelnice, 

Místo pro ničení munice, 
Házeliště RG

Ostatní prostor:
Výcvik dělostřeleckých 

odborností pozorovatelů, 
prostory palebných 

postavení

Hrachoviště:
Cvičiště řízení bojové a 
kolové techniky, prostor 

pro taktický výcvik

Velcí:
Pěchotní střelnice do 300 m

Velcí:
Cvičiště boje o osadu

Jince:
Pistolová

střelnice 25 m (50 
m)

 
 
4. CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST 
 
Ministerstvo životního prostředí v souladu s ustanovením § 40 odst. 3, zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění oznámilo v květnu 2013 záměr na vyhlášení 
Chráněné krajinné oblasti Brdy a návrh na vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné 
oblasti Brdy. 
 
Oblast Brd je považována za obří biocentrum s horským a podhorským charakterem, která je 
biogeograficky a geneticky svázána se Šumavou. Území vysokých Brd je velmi svébytné 
a cenné, a to zejména z hlediska přírodovědeckého (geologie, zoologie, botanika, 
paleozoologie, biogeografie, hydrologie, orografie, klimatologie atp.) i socioekonomického 
(lesnictví) či demografického. Jedná se o území, které bylo dosud uchráněno moderním 
civilizačním tlakům jako je urbanizace, masová turistika a použití chemických přípravků 
a hnojiv a znečištění vodních toků.  
 
Pyrotechnická očista Brd, která začala na začátku roku 2012, bude dokončena v roce 2015. 
Vyčištění území kombinuje hloubkový pyrotechnický průzkum na dopadových plochách 

                                                 
2
 Optimalizace počtu a rozlohy vojenských újezdů Armády České republiky, Ministerstvo obrany České 

republiky. http://www.mocr.army.cz/assets/informacni-servis/zpravodajstvi/brdy.ppt 
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střelnic a povrchový sběr v ostatních lokalitách. Hloubkovým pyrotechnickým průzkumem je 
zatím vyčištěna pětina z 550 plánovaných hektarů plochy. 
5. NÁVRH KATASTRÁLNÍHO ČLENĚNÍ  
 
Katastrální členění území Vojenského újezdu Brdy je navrženo podle historických katastrů 
obcí před vznikem vojenského újezdu, tedy podle katastrálního členění z roku 1949, které 
respektovalo hledisko rozvodí a možnosti obcí ovlivňovat zásobování pitnou vodou 
a protipovodňová opatření.  
 
Dílčím problémem je přičlenění katastrálních území zaniklých obcí. Ve Středočeském kraji by 
se 17 obcím Příbramska a Berounska zvětšily katastry. Středočeskému kraji by připadly do 
správy zhruba dvě třetiny území a Plzeňskému kraji zbývající třetina území. 
 
Na základě požadavků obcí k problematice přičlenění katastrálních území zaniklých obcí 
Záběhlá, Kolvín, Padrť, Hrachoviště, Velcí a Baštička bylo navrženo rozdělení katastrálních 
území tak, aby byla dodržena zásada vytvoření souvislých katastrálních území.  
 
Návrh katastrálního členění po zrušení vojenského újezdu Brdy:  
 

Stávající katastrální 
území ve vojenském 
újezdu 

Připadne obci Okres Výměra cca km
2
 

Baština 

Bratkovice Příbram 0,75 

Sádek Příbram 2,75 

Drahlín Příbram 2,20 

Obecnice Příbram 45,50 

Láz Příbram 0,60 

Záběhlá 

Vranovice Příbram 7,90 

Nepomuk Příbram 18,90 

Věšín Příbram 25,30 

Kolvín 

Míšov Plzeň jih 2,30 

Borovno Plzeň jih 1,10 

Trokavec Rokycany 0,20 

Spálené Poříčí Plzeň jih 4,20 

Štítov Rokycany 1,4 

Skořice Rokycany 18,50 

Mirošov Rokycany 2,20 

Dobřív Rokycany 15.40 

Těně 

Strašice Rokycany 26,70 

Těně Rokycany 14,00 

Zaječov Beroun 16,00 

Hrachoviště 
 

Malá Víska Beroun 8,90 

Chaloupky Beroun 4,70 

Hvozdec Beroun 0,75 

Podluhy Beroun 10,10 

Felbabka Beroun 0,35 

Křešín Příbram 4,20 

Ohrazenice Příbram 3,10 

Jince Příbram 23,50 
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Mapa k návrhu katastrálního členění po zrušení vojenského újezdu Brdy. 3 
 

 
 
6. SPOR STŘEDOČESKÉHO A PLZEŇSKÉHO KRAJE 
 
Podle vládního návrhu, který předložilo ministerstvo obrany a ministerstvo vnitra, by se 
území po zrušení vojenského újezdu mělo rozdělit podle historických hranic, konkrétně 
podle hranic z roku 1949. Tento návrh podpořil někdejší hejtman Plzeňského kraje Milan 
Chovanec, naopak vedení Středočeského kraje s tímto návrhem zásadně nesouhlasí 
a požaduje, aby celé území připadlo Středočeskému kraji.  
 

                                                 
3
 Optimalizace počtu a rozlohy vojenských újezdů Armády České republiky, Ministerstvo obrany České 

republiky. http://www.mocr.army.cz/assets/informacni-servis/zpravodajstvi/brdy.ppt 
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Oba kraje se již v minulosti shodly na ochraně brdské přírody vyhlášením chráněné krajinné 
oblasti, chtějí podporovat šetrný cestovní ruch a zabránit vstupu developerů. 
 
Zrušení újezdu se dotkne 10 brdských obcí v Plzeňském kraji, které tvoří zhruba 38 % plochy 
vojenského újezdu. Podle hejtmana Chovance nejde o nabývání majetku, ale pouze o správní 
členění v zájmu obcí Plzeňského kraje, u kterých by v některých případech končilo správní 
území středních Čech jen dvacet metrů od posledního stavení. Vládní návrh i plzeňské 
stanovisko odpovídá i přirozené přírodní hranici rozvodí, odkud stéká voda do plzeňské 
a středočeské části. Plzeňský kraj požaduje získání části katastru za důležité i kvůli nutnosti 
vyřešit ochranu pitné vody a protipovodňová opatření na dosud neregulovaném toku 
Klabava.  
 
Středočeský kraj trvá na tom, aby celé území připadlo pod jeho správu, kraj tak nechce přijít 
o část krásného území, které podle něj historicky spadá do Středních Čech. Středočeský kraj 
také argumentuje tím, že již nyní není řešen problém bezpečnosti a po otevření okrajových 
enkláv újezdu pro cyklisty se v prostoru kupí odpadky, jejichž úklid nikdo neřeší.  
 
Mapa vládního návrhu na správní členění v okolí Vojenského újezdu Brdy. 4 
 

 

                                                 
4
 Optimalizace počtu a rozlohy vojenských újezdů Armády České republiky, Ministerstvo obrany České 

republiky. http://www.mocr.army.cz/assets/informacni-servis/zpravodajstvi/brdy.ppt 
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7. ZÁVĚR 
 
V poslední době se někteří starostové spolu se Středočeským krajem vrací na začátek  
a navrhují, aby byl vojenský újezd zachován. Důvodem je pro ně ochrana zdroje pitné vody  
a přírody. Upozorňují také na nebezpečí z nevybuchlé munice a zdůrazňují, že názory 
Plzeňského a Středočeského kraje na dělení Brd se liší a zrušení vojenského újezdu poškodí 
jejich vzájemné vztahy.  
 
Naproti tomu brdské obce v Plzeňském kraji stále trvají na tom, aby byl Vojenský újezd Brdy 
zrušen a rozdělen mezi Plzeňský a Středočeský kraj tak, jak bylo původně navrhováno.  
 
Oba hejtmani svá stanoviska neopustí a nechávají rozhodnutí na poslancích a senátorech. 
Zároveň nevylučují, že se svůj případný neúspěch pokusí zvrátit u soudu. 
 
Vládní návrh na zrušení Vojenského újezdu Brdy a zmenšení území ostatních vojenských 
újezdů na území ČR prošlo v měsíci březnu 2014 prvním čtením v Poslanecké sněmovně. 
Materiál nyní bude projednán ve výborech pro obranu a pro životní prostředí, ty na jeho 
projednání mají 4 měsíce. 
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222/1999 Sb. 
 

ZÁKON 
ze dne 14. září 1999 

o zajišťování obrany České republiky 
 
Změna: 320/2002 Sb. 
Změna: 436/2004 Sb. 
Změna: 413/2005 Sb. 
Změna: 112/2006 Sb., 186/2006 Sb. 
  
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 

ČÁST ŠESTÁ 
 

VOJENSKÉ ÚJEZDY 
 

§ 30 
 

(1) Vojenský újezd (dále jen "újezd") je vymezená část území státu určená k z zajišťování 
obrany státu a k výcviku ozbrojených sil. Újezd tvoří územní správní jednotku. Způsob 
evidování nemovitostí na území újezdu a označování hranic újezdu stanoví zvláštní právní 
předpis. 
  
(2) Újezd a újezdní úřady se zřizují, mění a ruší zvláštním zákonem. 
  

§ 31 
  
(1) Majetek na území újezdu, s výjimkou vneseného majetku, smí být jen ve vlastnictví státu. 
  
(2) Z důvodů veřejného zájmu a hospodářského využití území újezdu rozhodne ministerstvo 
po projednání s příslušnými ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, jaké právnické 
osoby budou založeny k provozování podnikatelské činnosti na území újezdů. 
  

§ 32 
  
(1) Fyzické osoby, které ke dni zřízení nebo změny újezdu mají na jeho území pobyt  
a neobdrží povolení újezdního úřadu k pobytu na jeho území nebo kterým se takové 
povolení dodatečně odejme z důvodu veřejného zájmu, jsou povinny se z území újezdu 
vystěhovat. 
  
(2) Fyzické osoby uvedené v odstavci 1 mají nárok na náhradní byt a náhradu stěhovacích 
nákladů. Nároky uplatňují prostřednictvím újezdního úřadu u ministerstva. Pro poskytnutí 
bytu a náhrady stěhovacích nákladů se použije zvláštní právní předpis.5 

                                                 
5
 Viz § 710 až 712 občanského zákoníku. 
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§ 33 

  
(1) Fyzické osoby, které v důsledku zřízení, změny újezdu nebo z důvodu odejmutí povolení 
k pobytu ne vlastní vinou ztratily na jeho území zaměstnání nebo možnost podnikat, mají 
nárok na náhradu ušlé mzdy nebo ušlého příjmu do té doby, než si opatří nové zaměstnání 
nebo nové možnosti pro podnikání, nejvýše však po dobu 3 měsíců. 
  
(2) Náhrada ušlé mzdy se poskytuje ve výši podle zvláštního právního předpisu.6 
  
(3) Náhrada ušlého příjmu fyzické osoby, která je samostatně výdělečně činná, činí za každý 
den, 
 
a) nevyživuje-li žádnou osobu, 60 %, 
  
b) vyživuje-li jednu osobu, 75 %, 
  
c) vyživuje-li dvě osoby, 90 %, 
  
d) vyživuje-li tři a více osob, 95 % 
 
z částky denního vyměřovacího základu.7 U fyzických osob samostatně výdělečně činných, 
které nejsou plátci záloh na pojistné na nemocenské pojištění,8 je denním vyměřovacím 
základem jedna třicetina z částky, která se stanoví z částky osobního vyměřovacího základu 
pro stanovení výpočtového základu pro vyměření důchodu z důchodového pojištění,9 která 
je platná k prvnímu dni kalendářního měsíce, za který náhrada náleží, snížená o jednu 
čtvrtinu vynásobená třemi. 
  
(4) O nároku na náhradu ušlé mzdy a ušlého příjmu rozhoduje újezdní úřad a zajišťuje jejich 
výplatu. 
  

§ 34 
  
Nároky, které vyplývají z jiných zvláštních právních předpisů, 13) zůstávají ustanovením § 33 
nedotčeny. 
  

                                                 
6
 Viz § 125 odst. 3 zákoníku práce . 

Viz § 20 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony. 
7
  Viz § 145e zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 160/1995 Sb. 

8
 Viz § 145b zákona č. 100/1988 Sb. 

9
 Například zákon č. 1/1991 Sb ., ve znění pozdějších předpisů. 
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Správa újezdu 
  

§ 35 
  
(1) Státní správu na území újezdu vykonává v rozsahu úkolů, které stanoví tento zákon nebo 
jiné zvláštní právní předpisy,10 správní úřad s názvem újezdní úřad. 
  
(2) Újezdní úřad je současně vojenským orgánem, který plní úkoly při zajišťování obrany 
státu. Je podřízen ministerstvu. 
  
(3) Výdaje na činnost újezdního úřadu se hradí z rozpočtu ministerstva. 
  

§ 36 
  
V čele újezdního úřadu je přednosta, kterým je voják z povolání; o jeho služebním zařazení 
rozhoduje ministr obrany. 
  

Úkoly újezdního úřadu 
 

§ 37 
  
(1) Újezdní úřad, jako správní úřad podle § 35 odst. 1, plní k zajišťování obrany státu, 
k výcviku ozbrojených sil, vojenského a hospodářského využití území újezdu zejména tyto 
úkoly: 
 
a) zpracovává podklady pro tvorbu územního plánu újezdu a zajišťuje koordinaci vojenského 
a hospodářského využití spravovaného území, 
  
b) zabezpečuje podmínky pro výcvik ozbrojených sil v polních podmínkách, 
  
c) rozhoduje o vstupu a pobytu fyzických osob na území újezdu. 
  
(2) Pro zajišťování práv a povinností fyzických osob, kterým byl povolen pobyt na území 
újezdu podle § 40, (dále jen "obyvatel újezdu") újezdní úřad zabezpečuje hospodářský, 
sociální a kulturní rozvoj území újezdu, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí a 
uspokojuje potřeby obyvatel újezdu, které by jinak zabezpečovala obec podle zvláštních 
právních předpisů,11 zejména 
  
                                                 
10

 Například § 13 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, § 2 zákona  
č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů, zákon č. 268/1949 Sb., o matrikách, ve znění pozdějších 
předpisů, 1 odst. 2 nařízení vlády č. 24/1999 Sb., kterým se stanoví na rok 1999 podpůrné programy k podpoře 
mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci 
k podpoře méně příznivých oblastí, vyhláška č. 51/1998 Sb., kterou se stanoví předpoklady pro výkon funkcí 
vyžadujících zvláštní odbornou způsobilost v okresních úřadech a obecních úřadech (vyhláška o zvláštní 
odborné způsobilosti), ve znění vyhlášky č. 121/1999 Sb . 
11

 Například § 13 , 14 , 16 a 17 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  
§ 29 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. 
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a) plněním úkolů v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury, s výjimkou výkonu 
státní správy; k tomuto účelu zřizuje a spravuje předškolní zařízení, základní školy a zařízení 
jim sloužící a podílí se na zabezpečování zdravotní a sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, 
  
b) výstavbou a správou účelových komunikací a zabezpečováním dopravní obslužnosti, 
  
c) výstavbou a správou veřejného osvětlení, 
  
d) plněním úkolů požární ochrany, 
  
e) zabezpečováním čistoty na území újezdu, odvozem domovních odpadů a jejich 
nezávadnou likvidací, 
  
f) zásobováním vodou, odváděním a čištěním odpadních vod, 
  
g) zabezpečováním místních záležitostí veřejného pořádku. 
  
(3) Újezdní úřad při výkonu státní správy plní další úkoly pro zabezpečování potřeb obyvatel 
újezdu, které by jinak zabezpečovala obec podle zvláštního právního předpisu. 
  
(4) Pro zabezpečení úkolů podle odstavců 2 a 3 vytváří újezdní úřad podmínky pro podnikání 
zejména obyvatelům újezdu a právnickým osobám, které mají sídlo na území újezdu. 
  

§ 38 
  
K zabezpečení úkolů podle § 37 odst. 2 a 3 může újezdní úřad podle místních podmínek 
zřizovat občanské aktivy jako své poradní orgány; své zástupce do občanských aktivů 
navrhuje shromáždění obyvatel újezdu. Újezdní úřad je povinen aktiv zřídit, požádá-li o jeho 
zřízení nejméně polovina obyvatel újezdu. 
  

§ 39 
 

Povolení ke vstupu na území újezdu 
 
(1) Újezdní úřad může vydat povolení ke vstupu na území újezdu. Újezdní úřad při vydání 
povolení ke vstupu na území újezdu zabezpečí seznámení fyzických osob, kterým takové 
povolení bylo vydáno, s platnými režimovými a bezpečnostními opatřeními. Fyzické osoby, 
kterým byl povolen vstup na území újezdu, jsou povinny dodržovat režimová a bezpečnostní 
opatření, dbát zásad ochrany přírody a veřejného pořádku. 
  
(2) Vydané povolení ke vstupu na území újezdu může újezdní úřad odejmout kdykoli, a to 
bez udání důvodů. 
  
(3) Na rozhodování o povolení ke vstupu a jeho odejmutí se nevztahuje správní řád. 
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§ 40 
 

Pobyt na území újezdu 
 
(1) Újezdní úřad vydává povolení k pobytu na území újezdu. 
  
(2) Újezdní úřad může odejmout povolení k pobytu fyzickým osobám, které mají na území 
újezdu bydliště, z důvodu veřejného zájmu, nebo vyžaduje-li to bezpečnost a ochrana zdraví 
obyvatel újezdu. Rozhodnutí o odejmutí povolení k pobytu se musí odůvodnit. 
  
(3) Na rozhodování o odejmutí povolení k pobytu se použije správní řád. 
  

§ 73a 
 

Příslušnost území újezdu ke kraji 
 
Území újezdu náleží vždy k území jednoho kraje, a to takto: 
a) Území Vojenského újezdu Boletice náleží do Jihočeského kraje, 
  
b) Území Vojenského újezdu Brdy náleží do Středočeského kraje, 
  
c) Území Vojenského újezdu Březina náleží do Jihomoravského kraje, 
  
d) Území Vojenského újezdu Hradiště náleží do Karlovarského kraje, 
  
e) Území Vojenského újezdu Libavá náleží do Olomouckého kraje. 
 


