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Bc. Ladislav Binar 
 
Vznik a vývoj vojenského újezdu Brdy 
 
Anotace 
 
Příspěvek v maximální stručnosti mapuje stěžejní okamžiky z doby existence (někdejšího) 
vojenského újezdu Brdy, od vzniku, přes různé milníky, až po jeho zrušení. 
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Summary 
 
The paper briefly summarizes key moments from Brdy's (former) military area, from 
its inception, through its various milestones, to its abolition. 
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Vznik a vývoj vojenského újezdu Brdy 
 
Vojenský újezd Brdy se nachází asi 50 km od hlavního města Prahy a přibližně 40 km od 
města Plzeň ve střední části Brd. Rozkládá se mezi městy Hořovice, Příbram, Rožmitál pod 
Třemšínem a Rokycany. Je třetím největším z pěti někdejších tuzemských vojenských újezdů 
a jeho rozloha je 260 km2. Území tvoří z 90 % lesy, zbytek jsou louky a vodní plochy.1 
 
Projekt střelnice v Brdech byl ministerskou radou schválen 19. února 1926 a v roce 1927 byla 
založena Dělostřelecká střelnice v Brdech. Během Německého protektorátu došlo v roce 
1940 k rozšíření rozlohy vojenské střelnice o obce a území obcí Padrť, Přední a zadní zaběhlá, 
Kolvín , Příkosice, Skořice, Vísky, Hořice, Trokavec, Myť a Štítov. Nacisté v zabraných obcích 
ponechali objekty a vystěhovaným obyvatelům bylo umožněno po ukončení 2. světové války 
se do svých domovů vrátit. Střelnice v Brdech se po ukončení války začala využívat stejně 
jako před válkou.2 
 
Po ukončení války byl konfiskován statek Hořovice i s lesy, které k tomuto statku náležely  
a to na základě dekretu prezidenta Beneše. Tyto byly přičleněny k střelnici Brdy a součástí 
vojenského újezdu se tímto aktem stala i zřícenina hradu Valdek. Usnesením vlády byl v roce 
1950 na území střelnice Brdy zřízen vojenský újezd Brdy. V roce 1952 byl vojenský újezd Brdy 
rozšířen o území obcí Hrachoviště, Velcí, Přední a Zadní Zaběhlá, Kolvín a Padrť.2 

 
Vojenský újezd Brdy je využíván k výcviku vojenských jednotek ve střelbě z ručních zbraní, 
k výcviku dělostřelectva s bojovou střelbou, provádí se zde zkušební letecká činnost, plní se 
zde úkoly bojového stmelení rozvinovaných a nově vytvářených jednotek, probíhá zde 
cvičení jednotek zemí Severoatlantické aliance.3 
 

                                                                 
1 Vláda schválila návrh zákona rušící vojenský újezd v Brdech. Deník.cz, 20 XI. 2013. 
https://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/vlada-schvalila-navrh-zakona-rusici-vojensky-ujezd-v-brdech-
20131120.html 
2 Z historie újezdu. Vojenský újezd Brdy. 
http://www.vojujezd-brdy.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=981&id=53&p1=60 
 

3 Vojenský újezd Brdy. Ministerstvo obrany. 2004.  http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=8759 
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Základní údaje o újezdu.4 
 

 
 
Radarová základna  
 
Dne 25. ledna 2006 požádaly Spojené státy americké oficiální notou Vládu České republiky, 
o svolení postavit radarovou základnu v Brdech. Tato radarová základna se měla stát součástí 
protiraketové obrany. O vzniku základny diskutovali čeští politici více než rok.5 
 
Týmy amerických expertů vyhodnocovali tři místa na území České republiky Brdy, Libavou 
a Boletice. Nakonec se rozhodlo ve prospěch vojenského prostoru Brdy konkrétně kopec 
Trokavec, který se nachází poblíž stejnojmenné obce. Ta se nachází na jihozápadním okraji 
vojenského prostoru. Nejblíže radarové základny by se tak ocitly západočeské obce Dobřív, 
Skořice, Mirošov a Strašice. Ze středočeských obcí by byly nejblíže Rožmitál pod Třemšínem, 
Věšín a Buková.6 

                                                                 
4 Vláda schválila návrh zákona rušící vojenský újezd v Brdech. Deník.cz, 20 XI. 2013. 
https://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/vlada-schvalila-navrh-zakona-rusici-vojensky-ujezd-v-brdech-
20131120.html  
5 Vše kolem amerického radaru. Aktuálně.cz, 19. IX. 2007. 
http://aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=340686 
5 Radar USA v Česku. Novinky.cz. http://special.novinky.cz/radar/cesko-a-radar.html 
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Prostor vybudování radarové základny.7 
 

 
 
Další obcí, která by byla zamýšlenému radaru nejblíže je obec Míšov. Nacházela by se od 
radaru americké protiraketové základny asi 2km. Lokalita byla vybrána z důvodu 
nejvhodnějšího vojenského, bezpečnostního i politického hlediska. 
 
Proti výstavbě a umístění radaru se ze strany obyvatel vojenského újezdu zvedla vlna 
odporu. Kvůli radaru se konala řada anket a referend a stavba zařízení byla ve všech okolních 
obcích plánovaného místa výstavby odmítnuta.8 
 
Dne 17. září 2009 bylo tehdejším premiérem Janem Fischerem oznámeno, že americký radar 
v Česku nebude. Tento krok vzbudil v České republice potěšené i skeptické ohlasy. Velkou 
radost zmíněné rozhodnutí udělalo brdským starostům a obyvatelům Brd.9 

                                                                 
7 Radar USA v Česku. Novinky.cz. http://special.novinky.cz/radar/cesko-a-radar.html 
8 Radar by mohl být u obce Míšov na Plzeňsku. Ministerstvo obrany České republiky. 3. VII. 2007. 
http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=9543 
7 USA „zamázly“ radar v Brdech, Češi litují i oslavují. iDnes.cz, 17. IX. 2009. 
http://zpravy.idnes.cz/prehledne-usa-zamazly-radar-v-brdech-cesi-lituji-i-oslavuji-po6-  
/domaci.aspx?c=A090917_121519_domaci_jw 
8 Vojenský újezd Brdy. Ministerstvo obrany. 2004.  http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=8759 
9 Neznámý svět vojenských újezdů. Ministerstvo obrany České republiky. 2010. 
http://www.mvcr.cz/clanek/neznamy-svet-vojenskych-ujezdu-974223.aspx  
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Obyvatelé a specifika života ve vojenském újezdě Brdy 
 
Ve vojenském újezdě Brdy žije 34 obyvatel. Újezd má polyfunkční využití, slouží k výcviku 
ozbrojených sil, má hospodářské využití, ochrana přírody a krajiny, dochází zde k rozvoji 
turistiky a cestovního ruchu. 
 
Pro koordinaci vojenského a hospodářského využití vojenského újezdu Brdy se 
zabezpečením státní správy na tomto území slouží Újezdní úřad vojenského újezdu, který 
vykonává činnosti dle zákona č. 222/1999 Sb. a dalších zákonů. 
 
Koordinaci a podporu vojenského využití újezdu; cvičiště a péči o výcviková zařízení zajišťuje 
Středisko obsluhy výcvikového zařízení, k němuž náleží i vojenská hasičská jednotka. Lesy 
i hospodářské plochy v újezdu a jejich hospodářské využití mají na starost Vojenské lesy 
a statky České republiky, s. p. 
 
Vojenské lesy a statky zajišťují i služby pro Armádu České republiky a to především zimní 
a letní údržbu komunikací, hlídací a úklidové služby, péči o veřejnou zeleň. 

 
Na celém území újezdu má nemovitý majetek armády na starost provozní středisko, to se 
stará také o elektrorozvodnou síť a skládky domovního odpadu. Správu bytů ve vlastnictví 
státu, objekty pro ubytování vojsk, tepelné zdroje pro vytápění objektů a bytových jednotek 
v sídelních útvarech, objekty a zařízení pro zásobování pitnou vodou, odvod a čištění 
odpadních vod včetně dodávek teplé užitkové vody má na starost Správa vojenského 
bytového fondu, p.o.. Posádková ošetřovna slouží k zabezpečení výcviku jednotek, zajišťuje 
ambulantní péči příslušníkům vojenských jednotek, poskytuje péči rodinným příslušníkům 
vojáků a civilnímu obyvatelstvu žijícímu ve vojenském újezdu. Policejní zabezpečení, pořádek 
na území vojenského újezdu a kontrolní činnost má na starost Vojenská policie.10 
 
Občané vojenského újezdu nemohou v souladu s platnou právní úpravou volit obecní 
zastupitelstvo a to z toho důvodu, že újezdy nejsou obcemi, ale jsou územní správní 
jednotkou. Občané, ale mohou volit do krajských zastupitelstev, Poslanecké sněmovny 
a Senátu Parlamentu České republiky, do orgánů Evropské unie a jako každý občan České 
republiky se mohou účastnit celostátních referend. Újezdní úřad plní povinnosti obecního 
úřadu a jeho úkoly jsou stanoveny zákonem.10 

 
Pro zapojení občanů do věcí veřejných mohou být v každém sídelním útvaru zřízeny 
občanské aktivy z řad místních obyvatel v počtu tří až sedmi členů. Přednosta pak má 
čtyřikrát do roka řádná jednání s těmito a v případě, že se vyskytne aktuální problém (jako 
například v případě plánované výstavby radaru protiraketové obrany) v nejbližších možných 
termínech. Od roku 2002 byly na újezdech ustanoveny Rady pro rozvoj vojenského újezdu, 
v těchto jsou zástupci vojenských zařízení, útvarů a občanských aktiv, vojenské lesy a statky 
České republiky a ostatní subjekty působící na území vojenského újezdu. Rada se schází 
rovněž čtyřikrát do roka. Občanské aktivy i Rady jsou poradními orgány přednosty úřadu 

                                                                 
10 Neznámý svět vojenských újezdů. Ministerstvo obrany České republiky. 2010. 
http://www.mvcr.cz/clanek/neznamy-svet-vojenskych-ujezdu-974223.aspx  
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a společně řeší aktuální otázky života ve vojenském újezdu, zabývají se vzájemnou pomocí 
při prosazování společných cílů a přijímají společné postupy.10 

 
V sídelních útvarech se dvakrát do roka uskutečňují veřejné schůze, kde jsou občané 
vojenského újezdu seznamování s aktuálními problémy. Dalším zdrojem informací jsou pro 
občany webové stránky újezdních úřadů a zpravodaje, které vychází čtyřikrát do roka.11 
 
I přesto, že život obyvatel vojenského újezdu je odlišný a má svá specifika, výrazně se od 
života obyvatel žijících v obcích sousedících s vojenským újezdem neliší. Pro zlepšení 
životních podmínek obyvatel vojenského újezdu byla přijata řada opatření a to zejména 
v oblasti zabezpečení dopravní obslužnosti, kulturního a sportovního vyžití a rozvoji služeb. 
Při realizaci těchto aktivit pomáhají újezdní úřady.11 

 

Zpřístupňování vojenského újezdu Brdy civilnímu obyvatelstvu 
 
Vojenský újezd má velice pěknou a také z důvodu zákazu vstupu obyvatel po dlouhá 
desetiletí i zachovalou přírodu. Nacházejí se zde evropský významné přírodní lokality, které 
jsou pod zvýšenou ekologickou péči. Jedná se například o botanické zahrady Hrachoviště, 
Felbabka, Octárna či potoky Ohrazenický, Ledný, Mešenský nebo Padrťské rybníky.12 
 
Na území se rovněž nachází i řada historických, přírodních, vojenských a technických 
zajímavostí. Z historických zajímavostí se jedná například o lovecký zámeček Tři trubky, 
zřícenina hradu Valdek, stopy zaniklého hradu Dršťka, základy zaniklého kláštera Teslíny. 
Z přírodních zajímavostí může být jmenována paleontologická lokalita Kočka, Jindřichova 
skála, slatě a rašeliniště Hřebeny, Kolvínské louky a botanicky významné lokality Klobouček, 
Koníček, Vystrkov. 
 
Mezi vojenské a technické zajímavosti patří pevnost Jordán (zkušební železobetonový 
pěchotní rub), radarová věž na vrchu Praha, letiště Hejlák.12 

 

V roce 2007 Armáda České republiky zpřístupnila prostory vojenského újezdu Brdy civilnímu 
obyvatelstvu. Tyto prostory byly zpřístupněny pro rekreaci obyvatel. Tehdejší mluvčí rezortu 
obrany Andrej Čírtek uvedl, že otevřením okrajů vojenského prostoru se armáda částečně 
vrací k tradici první republiky. K tradici, kdy se vojenský újezd uzavíral jen v době cvičných 
střeleb a jinak byly cesty průchodné.13 

                                                                 
11 Neznámý svět vojenských újezdů. Ministerstvo obrany České republiky. 2010. 
http://www.mvcr.cz/clanek/neznamy-svet-vojenskych-ujezdu-974223.aspx 
12 Vojenský újezd Brdy. Ministerstvo obrany. 2004. http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=8759 
 

13 PETRÁČEK, Zbyněk. Brdy civilistům, ale ... Respekt, 9. IV. 2007. 
http://respekt.ihned.cz/c1-36332070-brdy-civilistum-ale 
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Mapa zpřístupňovaných okrajových částí vojenského újezdu Brdy.14 
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VVP Jince – zpřístupněné části
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Mapa zpřístupňovaných komunikací ve vojenském újezdu Brdy.15 
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VVP Jince – zpřístupněné komunikace

Obecnice-Ohrazenice-

Neřežín-Zaječov
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Mirošov - Skořice

Skořice - Pančava

Vísky - Číčov Láz - Nepomuk

Křešín - Felbabka
Bez omezení

Režimové

 
 
Až do roku 2007 byly v prostoru vojenského újezdu Brdy, výnosem přednosty újezdního 
úřadu Brdy zpřístupněny pouze komunikace mezi obcemi Laz a Nepomuk v jižní části 

                                                                 
14 Vojenský újezd Brdy. Ministerstvo obrany. 2004.  http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=8759 
15 Vojenský újezd Brdy. Ministerstvo obrany. 2004.  http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=8759 
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vojenského újezdu. Od roku 2007 byla ve vojenském újezdu zpřístupněna i řada jiných 
komunikací.16 

 
Dne 24. ledna 2008 se konalo pracovní setkání na Ministerstvu obrany, jehož se účastnil 
tehdejší první náměstek ministryně obrany Martin Barták a starostové obcí z okolí 
vojenského újezdu Brdy. Zúčastnění se zde především věnovali dalšímu částečnému 
zpřístupnění vojenského prostoru pro rekreační účely a to pro cykloturistiku. Nově bylo 
dohodnuto, že budou zpřístupněny další úseky cyklostezek v prostoru vojenského prostoru  
a to zejména v okolí Padrťských rybníků, které jsou jednou z nejkrásnějších lokalit 
vojenského výcvikového prostoru Brdy a rovněž jsou významnou oblastí i z přírodo-
vědeckého hlediska.17 
 
Otevření každé cyklostezky musí předcházet pečlivý pyrotechnický průzkum a to do 
vzdálenosti tří metrů od stezky.15 

 
Zpřístupnění vojenského prostoru pro cykloturistiku.18 
 

 
 

                                                                 
16 Vojenský újezd Brdy. Ministerstvo obrany. 2004.  http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=8759 
17 Další cyklostezky v Brdech. Vojenské historické sdružení Brdy. 2008.  
http://www.vhsb.cz/nove-cyklostezky-v-brdech.xhtml 
18 Další cyklostezky v Brdech. Vojenské historické sdružení Brdy. 2008.  
http://www.vhsb.cz/nove-cyklostezky-v-brdech.xhtml  
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Zvýše uvedeného můžeme vysledovat, že v průběhu let se vojenský újezd Brdy stále více 
otvírá veřejnosti a cestovnímu ruchu a život zdejších obyvatel, již není tolik izolovaný jako 
v letech minulých. 
 
V souvislosti s rozvíjejícím se cestovním ruchem dochází v prostoru vojenského újezdu 
rovněž k výstavbě objektů pro rozvoj cestovního ruchu. Jedná se například o rozhlednu na 
kraji lesa u Orlova, přístřešek s lavičkou u studánky nedaleko hájovny Slanina, velký altán se 
dvěma stoly a čtyřmi lavičkami na konečné stanici autobusu v Orlově.19 
 
Tyto stavby, cyklostezky, zpřístupňování komunikací a zpřístupňování okrajových částí 
vojenského újezdu zlepšuje také kvalitu života obyvatel vojenského újezdu Brdy. 
 
Zrušení vojenského újezdu Brdy 
 
V roce 2012 vláda rozhodla o zmenšení čtyř vojenských újezdů a o zrušení vojenského újezdu 
v Brdech. Tehdejší ministr obrany Alexandr Vondra tehdy uvedl, že tak veliké plochy pro 
výcvik již armáda nepotřebuje. Z vojenského výcvikového prostoru Brdy by měla vniknout 
chráněná krajinná oblast. Tato změna by se měla udát v průběhu roku 2015. Alexandr 
Vondra řekl, že vojenský újezd Brdy byl armádou využívaný velice málo a to maximálně čtyři 
až osm dnů v roce.20 
 
Toto vládní rozhodnutí bude mít na obyvatele újezdu a na obyvatele vesnic, které na území 
vojenského újezdu leží nemalý dopad. Podle Alexandra Vondry se změna dotkne asi dvou 
tisíc lidí. Odpovědnost za správu svých obcí se vrátí zpět obyvatelům. 

 
Z vojenského újezdu Brdy má v budoucnu vzniknout chráněná krajinná oblast. Agentuře 
ochrany přírody a krajiny, zadalo ministerstvo životního prostředí analýzu, jaký režim 
ochrany přírody by měl být zvolen na území bývalého vojenského újezdu Brdy. Agentura 
navrhla dvě varianty. První varianta navrhuje, aby v Brdech vznikl přírodní park a síť 
maloplošných chráněných území. Druhá varianta by v Brdech vyhlásila chráněnou krajinnou 
oblast a to na území větším, než zahrnoval samotný vojenský újezd. 

 
Dne 29. listopadu 2013 poskytl starosta Jinců pan Josef Hála rozhovor ve kterém zmíněné 
rozhodnutí kritizuje. Uvedl, že od roku 1926, kdy byl vojenský výcvikový prostor Brdy zřízen, 
tvoří obce i obyvatelé vojenského újezdu s armádou jeden celek a to po stránce inženýrských 
sítí, zajištění dopravní obslužnosti, pracovních míst a v podstatě všeho ostatního. 
 
Od roku 2002 byla ve vojenských újezdech organizována řada anket a petic a na základě 
závěrů s těchto jednání s občany vyplívá, že většina obyvatel újezdů souhlasí s jejich 

                                                                 
19 Vojenský újezd Brdy. Ministerstvo obrany. 2004. http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=8759 
20 Vláda zrušila vojenský újezd Brdy, další čtyři cvičiště se zmenší.iDnes.cz, 4. I. 2010.  
http://zpravy.idnes.cz/vlada-zrusila-vojensky-ujezd-brdy-dalsi-ctyri-cviciste-se-zmensi-pyu-  
/domaci.aspx?c=A120104_143158_domaci_jav 



Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Bc. Ladislav Binar, Vznik a vývoj vojenského újezdu Brdy (2017_A_08) 

 

 
10 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

zachováním. Život ve vojenském újezdu je pro většinu obyvatel v souladu s jejich vztahem 
k přírodě a v souladu s jejich životním stylem.21 
 
Chráněná krajinná oblast, vybudovaná na území újezdu a v jeho okolí.22 
 

 

                                                                 
21 Neznámý svět vojenských újezdů. Ministerstvo obrany České republiky. 2010. 
http://www.mvcr.cz/clanek/neznamy-svet-vojenskych-ujezdu-974223.aspx  
22 JAKOUBKOVÁ, Jana. Brdy - bývalý vojenský újezd opět přístupný. Outdoor Guide, 7. I. 2016. 
http://www.outdoorguide.cz/brdy---byvaly-vojensky-ujezd-opet-pristupny--1727.html 
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