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Anotace 
 
Příspěvek ve stručnosti avšak z řady úhlů mapuje minulost, přítomnost a perspektivně  
i budoucnost území, které bylo někdejším Vojenským újezdem Brdy. 
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The article in brief, but also from a number of perspectives, tries to describe the past, 
present, and into some extent also a future of the former Brdy Military Area. 
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Úvod 
 
 Název mnou zvolené studie by mohl být „Chráněná krajinná oblast Brdy“ stejně jako 
„Vojenský újezd Brdy“, neboť budoucnost tohoto specifického území byla již formálně 
ustanovena zákonem, který ruší dosavadní vojenský újezd (VÚ) a zřizuje Chráněnou 
krajinnou oblast (CHKO) Brdy k 1. lednu 2016. Ačkoli je tedy budoucí status oblasti již 
formálně určen, praktické dopady jsou ještě v mnoha oblastech poměrně nejisté a až čas 
ukáže, jak se plánovaná změna projeví v praktickém fungování Chráněné krajinné oblasti. 
 Téma vojenského újezdu Brdy (dále jen VÚ Brdy) jsem zvolil ze dvou důvodů. Prvním 
a stěžejním důvodem je můj blízký vztah k této oblasti, neboť již od narození žiji v Rožmitálu 
pod Třemšínem, tedy v malém městě, které se nachází jen okolo 4 kilometrů od hranice VÚ 
a které je s Brdskou oblastí odjakživa spjato. Zároveň se jako kandidát do městského 
zastupitelstva blíže zajímám o komunální politiku a právě osud dosavadního území VÚ Brdy 
do jisté míry ovlivní rozhodování na komunální úrovni v tomto malém středočeském městě. 
Zpřístupnění VÚ totiž souvisí nejen s turistikou a cestovním ruchem v oblasti, ale souvisí 
i s možným hospodářským využitím regionu. Druhým důvodem pro volbu tohoto regionu je 
právě zmíněný vznik Chráněné krajinné oblasti, který je poměrně důležitým vnitropolitickým 
tématem, což v nedávně době zaznamenala i přední tuzemská média. Plánované zřízení 
Chráněné krajinné oblasti vyvolává řadu otázek a pochybností zejména u zdejších obyvatel, 
a tak zatímco někteří vyhlášení Chráněné krajinné oblasti a otevření prostoru veřejnosti 
vítají, jiní ho odsuzují kvůli obavám z nadměrného turistického ruchu a narušení zdejší 
„zakonzervované“ přírody.  
 V omezeném rozsahu této studie nelze samozřejmě zaznamenat vývoj regionu do 
větších podrobností, a proto se po úvodních kapitolách zaměřím především na vývoj oblasti 
od založení VÚ. 
 

Základní informace o vojenském újezdu 
 

 Vojenský újezd (VÚ) je vymezená část státu, územní správní jednotka, určená 
k zajišťování obrany státu a k výcviku ozbrojených sil. Podle zákona jsou VÚ samostatnými 
územními jednotkami, které nejsou zařazeny do obcí, avšak jsou zařazeny do okresů a krajů. 
V současné době Armáda České republiky využívá 5 VÚ (Boletice, Brdy, Březina, Hradiště 
a Libavá). Státní správu na území VÚ vykonává újezdní úřad vojenského újezdu. Na jejich 
území jsou zřizována výcviková zařízení sloužící pro výcvik Armády České republiky, Policie 
České republiky, složek integrovaného záchranného systému, případně i ozbrojených sil států 
Severoatlantické aliance. Pro krajinu všech vojenských újezdů České republiky je 
charakteristický rozsáhlý lesní porost a speciální výcvikové plochy (tankové, pěchotní 
a dělostřelecké střelnice apod.). Lesy mají nejen funkci ochrannou, aby při výcviku nedošlo 
k ohrožení veřejnosti, ale slouží i k výcviku vojsk v polních podmínkách a jako kryt vojenským 
objektům podléhajícím určitému stupni utajení.1 

Vojenský újezd Brdy se nachází přibližně 60 km jihozápadně od Prahy a svou rozlohou 
téměř 26 tisíc hektarů zabírá značnou část centrální Brdské vrchoviny, která se rozkládá na 
ploše necelých 83 tisíc hektarů. Jedná se o nejstarší a třetí největší vojenský újezd v České 

                                                                 
1
 Ministerstvo obrany České republiky (2005). Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních 

vojenského újezdu [online]. Praha: Agentura vojenských informací a služeb [cit. 2015-11-23]. 
http://www.army.cz/assets/files/7746/Brdy.pdf. Pozn.: Území VÚ Brdy je v mapě vyznačeno nepřesně. 
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republice. Při pohledu na mapu České republiky je již na první pohled zřejmé, že velké lesní 
celky pokrývají především hraniční hory. V této charakteristice pak existuje pouze jedna 
zelená plocha, která může lesům na hraničních horách konkurovat, a jsou to právě Brdy. 
Jedná se přibližně o sedmdesát kilometrů dlouhý pás souvislého lesa rozloženého na 
hřebenech v nitru České kotliny. 

Navzdory své poloze téměř uprostřed Čech je jádro tohoto pohoří, nazývané střední, 
centrální nebo také „vysoké“ Brdy, pro většinu veřejnosti téměř neznámé. Také zde 
nalezneme pouze velmi řídké osídlení2 a zachovalo se zde nejrozsáhlejší lesní pásmo ve 
středních Čechách, které je snadno rozpoznatelné i pouhým pohledem na satelitní mapu 
České republiky (lesní porost tvoří až 90 % území VÚ). Tento současný stav středních Brd je 
zapříčiněn z velké částí tím, že již téměř 90 let slouží toto území jako vojenské, především 
dělostřelecké cvičiště, do něhož nebyl žádoucí vstup civilním osobám. V roce 1926 zde tedy 
vznikl vojenský výcvikový prostor, který byl od roku 1950 zcela nepřístupný veřejnosti 
a teprve v roce 2007 byly v omezeném rozsahu (pouze víkendy a státní svátky) otevřeny 
okrajové oblasti VÚ. V Brdech se za ta léta vystřídaly armády různých režimů, včetně cizích 
okupačních armád, které v různé formě prosazovaly zákaz vstupu. Krajina středních Brd je 
díky tomuto zásahu až překvapivě zachovalá, a to především díky minimálnímu zalidnění, 
minimálnímu hospodářskému využití a prakticky nulové konzumní turistice. Výmluvně o tom 
vypovídá i titul knihy Střední Brdy – krajina neznámá od Jana Čáky, která je jednou 
z nejznámějších publikací zabývajících se tímto regionem. V posledních letech se situace 
související s uzavřeností VÚ postupně měnila, což vyústilo v částečné zpřístupnění okrajových 
oblastí v roce 2007 a následné zrušení VÚ a ustanovení Chráněné krajinné oblasti.  

 
I přes zmíněnou uzavřenost se v posledních několika letech oblast Vojenského újezdu 

Brdy hojně objevuje v médiích. Nejprve tuto pozornost upoutala plánovaná výstavba 
protiraketové základny Spojených států amerických na území VÚ, kdy se tento záměr stal 
v letech 2006 a 2007 důležitým vnitropolitickým tématem. V současnosti jsou pak Brdy 
v médiích zmiňovány především v souvislosti s plánovaným zrušením VÚ a zřízením 
Chráněné krajinné oblasti Brdy k datu 1. ledna 2016. 

 

                                                                 
2
 V současnosti je na území Vojenského újezdu Brdy registrováno 26 stálých obyvatel a nachází se zde jen 

několik málo staveb. 
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Obrázek: Mapa Vojenského újezdu Brdy – zpřístupněné oblasti. 3 
 
Historické střední Brdy 

 

 Ve středověku byla oblast středních Brd, podobně jako v současnosti, téměř 
neosídlena, a to převážně z toho důvodu, že se jednalo o „zemi nikoho“. Toto území tedy 
spíše rozdělovalo jednotlivá tehdejší panství, nežli by je spojovalo, neboť se zde nacházely 
především nehostinné a neprostupné lesy. Ostatně podle Jana Čáky lze tehdejší střední Brdy 
označit za „kraj pro loupežníky, pytláky a ztracence“, na což poukazuje i několik dosud 
zachovalých křížků a obrázků svatých, které jsou roztroušeny podél lesních cest a upomínají 
na tehdejší tragické události. Ucelenější informace z tohoto období však samozřejmě nejsou 
známy, neboť kroniky se v tomto kraji začaly psát až velmi pozdě.4 
 

                                                                 
3
 Fábera, Ondřej; Klas, Miroslav. Slavnostní otevření padrťské cyklotrasy. Plzeňsko na kole. 4. VI. 2008. 

[cit. 2015-11-23]. http://www.plzenskonakole.cz/cz/slavnostni-otevreni-padr-ske-cyklotrasy-338.htm 
4
 Čáka, Jan. Střední Brdy – krajina neznámá. Mladá fronta, Praha 1998. ISBN:80-204-0752-9, s. 9. 
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Obrázek: Historické správní celky Středních Brd.5 
 

S počátkem novověku docházelo k výraznějšímu osidlování a postupnému rozvoji 
středních Brd. To souviselo především s objevením nalezišť železné rudy a s její následnou 
těžbou a zpracováním. Právě těžba železné rudy byla často hlavní, i když skromnou obživou 
místních obyvatel. Primitivní těžba zde sice probíhala již ve středověku, nicméně největší 
rozkvět tohoto odvětví nastal až počátkem 16. století, kdy pravděpodobně většina železa 
vyrobeného v Čechách pocházela právě z brdské oblasti. V této době měla snad každá brdská 
vesnice svůj hamr6. Zdejší železářství přetrvalo až do druhé poloviny 19. století, kdy jeho 
význam rychle upadal v souvislosti s nástupem průmyslové výroby zejména v kladenských 
a ostravských železárnách. Postupně docházelo také k úpadku navazující řemeslné výroby 
a zdejší příroda se pomalu vzpamatovávala z nadměrné exploatace, převážně pak 
z nadměrné těžby dřeva na provoz hutí.7 

Tyto změny umožnily postupný rozvoj zdejší turistiky na počátku 20. století. Než se 
však mohla oblast stát hojněji navštěvovanou turistickou oblastí, byla zde v roce 1926 

                                                                 
5
 Čáka, Jan. Střední Brdy – krajina neznámá. Mladá fronta, Praha 1998. ISBN:80-204-0752-9, s. 17. 

6
 Nejzachovalejší hamr se nachází v obci Dobřív při hranicích s Vojenským újezdem Brdy. 

7
 Cílek, Václav; Mudra, Pavel; Sůvová, Zdenka a další. Brdy – hory uprostřed Čech, Dokořán 2009, s. 231 až 233. 
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zřízena dělostřelecká střelnice, která se stala základem pro pozdější vojenské využití a vznik 
VÚ Brdy. 
 

Vojenské střední Brdy 
 

 Po vzniku Československé republiky značná část veřejnosti sdílela názor, že je třeba 
nějakým způsobem chránit zdejší přírodu. Proto také v roce 1920 předložila skupina 
poslanců ve sněmovně návrh na zřízení národního parku v Brdech, který byl však záhy 
odložen na neurčito. Netrvalo dlouho a na počátku roku 1924 se objevil diametrálně odlišný 
návrh, který požadoval stavbu dělostřelecké střelnice, přičemž za nejvhodnější lokalitu byly 
označeny právě Brdy. Jednalo se nepochybně o strategicky nejvýhodnější a nejpohodlnější 
řešení8. Tento návrh nebyl veřejností pochopitelně přijat bez výhrad a v brdských i okolních 
obcích se pořádaly protestní schůze, které striktně odmítaly plány na vojenské využití oblasti. 
Za ochranu brdské přírody se postavili i mnozí přední čeští intelektuálové a tato otázka se 
stala důležitým vnitropolitickým tématem. Na tyto protesty však nebyl brán zřetel 
a 19. února 1926 vláda projekt dělostřelecké střelnice schválila.9 
 Krátce po ustanovení dělostřelecké střelnice došlo k vyměření cílových dopadových 
ploch – Jordán, Tok a Brda a po pokácení lesního porostu dopadly v květnu 1930 na území 
Brd první dělostřelecké granáty. I přes aktivní působení armády však zůstávala většina území 
(samozřejmě s výjimkou dopadových ploch) většinou volně přístupná civilnímu 
obyvatelstvu10. Jako sídlo velitelství střelnice byly zvoleny Jince, kde byla záhy započata 
výstavba rozsáhlých kasáren. Postupně také došlo k rozšíření o cvičiště pro pěchotu a další 
druhy zbraní, přičemž byla vybrána lokalita zvaná Bahna11 v západní části středních Brd. 
 S rozvojem expanzivních plánů sousedního Německa se střední Brdy staly pokusným 
územím pro chystané pevnostní opevnění republiky. Nejvýznamnějším projevem těchto snah 
se stal masivní betonový pěchotní srub s kódovým označení „CE“ zvaný také jako „Benešák“ 
(viz Obrázek 4) sloužící pro zkoušky odolnosti a výcvik jednotek pěchoty. Po úspěšném 
prověření se naplno rozběhla výstavba těchto a obdobných pevností na hranicích 
s Německem. Srub stojící na dopadové ploše Jordán se zachoval do dnešních dní jako 
chráněná vojenská památka.  
 

                                                                 
8
 Dělostřelectvo mělo po vzniku Československa k dispozici jen jediné cvičiště požadované úrovně, to však bylo 

až u slovenských Malacek. V Brdech také nebylo zapotřebí zdlouhavého vykupování roztříštěných pozemků 
a území bylo také relativně blízko Prahy.  
Čáka, Jan. Střední Brdy – krajina neznámá. Mladá fronta, Praha 1998. ISBN:80-204-0752-9, s. 19. 
9
 Čáka, Jan. Střední Brdy – krajina neznámá. Mladá fronta, Praha 1998. ISBN:80-204-0752-9, s. 19 až 20. 

10
 Dařilo se zde dokonce i turistice. Důkazem jsou například turistické mapy z 30. let, na kterých jsou i centrální 

Brdy protkány řadou značených stezek. 
11

 Dnes je tato lokalita známá především každoroční prezentací Armády České republiky a klubů vojenské 
historie pro veřejnost. 
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Obrázek: Pěchotní srub „CE“.12 
 
 Během nacistické okupace přišly pohraniční bunkry podobné tomu na Jordánu vniveč 
a německá armáda vstoupila i do Brd. Během okupace byla střelnice rozšířena na západ  
a celkem jedenáct obcí13 bylo vystěhováno. Po skončení druhé světové války se většina 
obyvatel vrátila do svých domovů, kde však nezůstali příliš dlouho, neboť již v roce 1949 byl 
vydán zákon o vojenských újezdech, který stanovil budoucnost tohoto území na další 
desetiletí. Od 1. července 1950 je území brdské střelnice známo jako „Vojenský újezd Brdy“. 
 Od počátku 50. let se do VÚ Brdy vrátily poměry známé z války. Byl zde opět vyhlášen 
přísný zákaz vstupu a došlo k značnému rozšíření14, byť ne do takové míry jako za okupace.  
I přesto do sebe nově vzniklý VÚ zahrnul i několik obcí15, které však byly na rozdíl od 
válečných událostí nejen nuceně vystěhovány, ale také téměř zcela srovnány se zemí. 
 Zákaz vstupu měl své opodstatnění, neboť v éře komunismu vzniklo na území VÚ 
několik objektů, které měly zůstat v utajení nejen pro širokou veřejnost, ale dokonce i pro 
                                                                 
12

 CE Jordán, pěchotní srub. Mapy.cz. [cit. 2015-11-23]. 
https://mapy.cz/zakladni?x=13.8672336&y=49.7285072&z=17&source=foto&id=358693 
13

 Jmenovitě se jednalo o Přední a Zadní Zaběhlou, Padrť, Kolvín, Skořice, Příkosice, Hořice, Vísky, Trokavec, 
Štítov 
a Myť. 
Čáka, Jan. Střední Brdy – krajina neznámá. Mladá fronta, Praha 1998. ISBN:80-204-0752-9, s. 24. 
14

 Zmíněné cvičiště Bahna bylo nově vyhrazeno pro výcvik tankistů. 
15

 Padrť, Přední a Zadní Zaběhlá, Kolvín, Velcí a Hrachoviště.  
Čáka, Jan. Střední Brdy – krajina neznámá. Mladá fronta, Praha 1998. ISBN:80-204-0752-9, s. 24. 
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vysoké politické činitele. Již v roce 1960 byl u Strašic postaven přísně utajovaný armádní 
objekt zvaný lidově „U Němých“16, kde se mělo pravděpodobně nacházet hlavní velitelské 
stanoviště sloužící k úkrytu generality naší armády v případě raketového útoku za studené 
války. Armáda objekt využívá dodnes, je nadále uzavřený pro veřejnost a stejně jako za 
minulého režimu ho obestírá mlčení (Syruček 2014: 150-151). Ještě daleko utajovanějším 
a střeženějším objektem byl tzv. objekt Javor 51, jehož výstavba byla od počátku 60. let 
plánována z iniciativy Sovětského svazu, který usiloval o dislokování jaderných zbraní na 
našem území. Tento objekt byl dokončen v roce 1968 a ihned poté byl předán sovětskému 
velení. Funkce tohoto objektu zůstávala dlouho neznámá dokonce i nejvyšším armádním 
představitelům Československa a až v posledních letech vyšlo najevo, že zde byly velmi 
pravděpodobně umístěny sovětské jaderné hlavice (Syruček 2014: 208). Od roku 1965 do 
roku 1990 zde nebyl jediný občan Československa a v současnosti se v objektu nachází 
muzeum jaderné války17 a je již tedy přístupné veřejnosti. 
 Po společenských změnách z let 1989/1990 bylo zřejmé, že armáda má v držení 
daleko více území, než je pro její účely zapotřebí. Proto se již v 90. letech začaly objevovat 
hlasy volající po zmenšení VÚ, vyhlášení Chráněné krajinné oblasti, či po úplném zrušení VÚ. 
Podobné debaty probíhaly až do současnosti a neutichly ani po nedávném schválení zákona 
na zrušení VÚ Brdy (více o tomto tématu níže). Výcvik vojenských jednotek byl oproti stavu 
před rokem 1989 výrazně utlumen, docházelo k uzavírání některých částí újezdu a 
v souvislosti s plánovaným rušením újezdu došlo také k demolici mnoha vojenských objektů. 
V médiích se v 90. letech objevoval VÚ Brdy spíše sporadicky, a to zejména v souvislosti 
s každoročním dnem pozemního vojska Armády České republiky „Bahna“. Na počátku 90. let 
byl také založen Svaz vyhnanců z Brd, který si vytyčil nelehký cíl, a sice obnovení vysídlených 
a zaniklých obcí. Nároky tohoto občanského sdružení byly však zamítnuty Ústavním 
soudem.18 Mnohem více pozornosti však upoutala plánovaná výstavba protiraketové 
základny Spojených států amerických na území Brd19. Po oficiálním oznámení záměru 
Spojených států amerických v roce 2007 vyvolal „Radar“ v tuzemské společnosti bouřlivé 
diskuze mezi jeho zastánci a odpůrci. Se změnou americké strategie za prezidenta Obamy 
pak ovšem Spojené státy od plánu ustoupily. Kromě vzpomínek na četné politické delegace 
v Brdech a ostrých debat, které rozdělovaly společnost, nezbylo po původním záměru zhola 
nic. V souvislosti se zřízením Chráněné krajinné oblasti se i do budoucna zdá plán na radar 
v brdech ještě mnohem méně pravděpodobný, než tomu bylo za Bushovy administrativy. 
 

                                                                 
16

 Oficiální název objektu je VZ 2739 Strašice. Brding (2012). VZ 2739 Strašice („U Němých“) [cit. 2015-11-23]. 
http://www.brding.cz/pesky/vz-2739-strasice-u-nemych/. 
17

 Atom muzeum Javor 51 zahájilo svoji působnost 17. srpna 2013 z iniciativy dobrovolných nadšenců 
sdružených v Nadaci Železné opony. Muzeum se zabývá nejen studenou válkou a atomovým programem dvou 
soupeřících supervelmocí, ale také mírovým využitím jaderné energie. Atom muzeum. [cit. 2015-11-23]. 
http://www.atommuzeum.cz.  
18

 Svaz vyhnanců z brd [cit. 2015-11-23]. http://www.brdy.info/svaz/. 
19

 Konkrétně se mělo jednat o oblast v jižní části VÚ zvanou Břízkovec, jen necelé dva kilometry od dvou obcí na 
hranicích VÚ (Míšov a Teslíny). 
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Obrázek: Mapa výcvikových zařízení Vojenského újezdu Brdy.20 
 

1. Dělostřelecké střelnice Brda, Jordán a Tok (s maximálním dostřelem do 21 km). 
2. Střelnice bojových vozidel Bahna (v současné době zakonzervována a nevyužívá se). 
3. Protitanková střelnice Kolvín a Padrť (využívá se pouze pěchotní střelnice Kolvín-jih). 
4. Pěchotní střelnice Bahna a Velcí. 
5. Letecká zkušební střelnice Jordán. 
6. Házeliště ručních granátů a trhací jáma Brda. 
7. Cvičiště řízení bojových vozidel Zadní Bahna. 
8. Výcvikové zařízení Valdek. 

 
Rušení Vojenského újezdu a budoucnost v podobě Chráněné krajinné oblasti Brdy 

 

 Jak již bylo zmíněno, hlasy požadující jisté zredukování počtu či rozlohy VÚ v rámci 
České republiky zaznívaly od začátku 90. let. Tehdy byly zrušeny tři újezdy21 a zbylých pět 
bylo zachováno pro potřeby Armády České republiky. Od roku 2005 docházelo postupně 
k zpřístupňování některých okrajových území zbylých pěti VÚ, stále zde však platila mnohá 

                                                                 
20

 Ministerstvo obrany České republiky (2005). Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních 
vojenského újezdu [online]. Praha: Agentura vojenských informací a služeb [cit. 2015-11-23].  
http://www.army.cz/assets/files/7746/Brdy.pdf. 
21

 Jednalo se o Milovice, Prášily a Ralsko. 
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omezení22. Okrajové oblasti VÚ Brdy byly zpřístupněny 7. dubna 2007. Výraznějším krokem 
k postupné optimalizaci bylo až v roce 2011 vypracování a schválení tzv. Bílé knihy 
o obraně23, ve které je mimo jiné zmíněna právě optimalizace počtu a rozlohy Vojenského 
újezdu, které byly po zrušení povinné základní vojenské služby nadbytečné. Vypracovaný 
plán počítá s celkovým zmenšením plochy vojenských újezdů o cca 33 %, přičemž jeden újezd 
se v budoucnu zruší úplně, u ostatních pak dojde ke zmenšení jejich rozlohy.24 
 Bílá kniha o obraně se k problematice VÚ vyjadřuje následovně: „Celková rozloha 
vojenských újezdů je s ohledem na velikost armády zcela neadekvátní. Při zkvalitnění 
plánování výcviku lze zvýšit počet současně cvičících vojsk v každém z vojenských újezdů. Od 
roku 1989 byly zrušeny pouze dva výcvikové prostory, zatímco ozbrojené síly se 
několikanásobně zmenšily. V roce 1993 připadala na jednoho vojáka v činné službě 1,1 ha 
vojenského újezdu, v roce 2011 to bylo zhruba pět-krát více, tj. 5,6 ha. Do roku 2015 proto 
bude snížen počet vojenských újezdů a jejich rozloha tak, aby odpovídaly reálným potřebám 
ozbrojených sil České republiky.“25 
 Krátce před schválením zmíněné Bílé knihy o obraně v roce 2011 se v médiích 
objevila zpráva, že se ministerstvo obrany přiklání ke zrušení VÚ Brdy, přičemž se též 
uvažovalo o Hradišti a Libavé. Důvodem, proč volba padla právě na VÚ Brdy, bylo značné 
snížení vojenské aktivity v tomto újezdu. Výcvikové plochy tvoří pouhých 12% rozlohy VÚ  
a došlo také k značnému omezení bojových střeleb dělostřelectva26, pro které je VÚ brdy 
určen především.27 

Zpráva o zrušení VÚ Brdy vyvolala v okolních obcích diskuzi o budoucnosti území 
bývalého VÚ. Debata se téměř zcela vyhýbala vojenským záležitostem a soustředila se na 
otázku zachování Brdské přírody, která podle mnohých žila se zdejší vojenskou posádkou ve 
zvláštní symbióze. Pro zachování VÚ se z tohoto důvodu vyslovily i některé organizace na 
ochranu přírody. Proti zrušení újezdu se vyslovil i tehdejší starosta Příbrami Josef Řihák 
(ČSSD), který rozhodnutí o zrušení VÚ připsal nátlaku lobbystických skupin, které prý mají  
o střední Brdy zájem, neboť se jedná o místo ideální k rekreaci. Vyjádřil také obavy ze 
znečišťování přírody vlivem nadměrné turistiky, neboť v Brdech se nachází vodní zdroje, 
které zásobují vodou nejenom okresní město Příbram, ale i další přilehlé obce.28 Proti zániku 
VÚ se vyjádřili také starostové ostatních okolních obcí a shodli se na nutnosti zřídit na tomto 
území CHKO a provést důkladnou pyrotechnickou očistu od nevybuchlé munice. Objevily se 
také obavy, že zřízení CHKO je pro stát mnohem nákladnější než dosavadní provoz VÚ. Tyto 
obavy se ostatně objevují i v současnosti.29 

                                                                 
22

 Zpřístupnění VÚ se například omezovalo pouze na víkendy a státní svátky. 
23

 Bílá kniha navrhuje řadu opatření, která je nutné přijmout, aby zůstal resort obrany životaschopný z důvodu 
škrtů v rozpočtu (Bílá kniha o obraně 2011). 
24

 Ministerstvo obrany České republiky (2011). Bílá kniha o obraně [cit. 2015-11-23]. 
http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/plne-zneni-bile-knihy-o-obrane-55515/. 
25

 Tamtéž. 
26

 V letech 2010 a 2011 byly bojové střelby dělostřelectva prováděny pouze 8 dnů v roce. Ministerstvo obrany 
České republiky. [cit. 2015-11-23]. http://www.mocr.army.cz/scripts/detail.php?id=92160. 
27

 Tamtéž. 
28

 Hutr, Karel (2011). Újezd v Brdech možná nebude, dělostřelci zůstanou [online]. Příbramský deník 6. duben 
2011 [cit. 2015-11-23]. Dostupný na: http://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/brdy20110406.html. 
29

 Rokosová, Alena (2011). „Nerušte vojenský újezd,“ bojí se starostové o zásoby pitné vody [online]. iDNES [cit. 
2015-11-24]. http://praha.idnes.cz/neruste-vojensky-ujezd-boji-se-starostove-o-zasoby-pitne-vody-p75-/praha-
zpravy.aspx?c=A110715_1618705_praha-zpravy_mav. 
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Později se objevil další problém, který bylo nutné vyřešit před plánovaným zrušením 
VÚ a zřízením CHKO. VÚ Brdy totiž logicky nerespektuje předchozí správní členění, kdy jeho 
část náležela Plzeňskému kraji a v současnosti se celý nachází ve Středočeském kraji. 
Hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec tedy požadoval návrat k původní hranici a tím  
i rozšíření katastrálního území přilehlých obcí Plzeňského kraje. Hejtman Středočeského 
kraje Josef Řihák naopak prosazoval rozdílné stanovisko, které upřednostňovalo ponechání 
dosavadních hranic krajů a začlenění celého bývalého VÚ do katastru obcí Středočeského 
kraje. Navzdory těmto rozporům se oba hejtmani shodli na tom, že nebudou podporovat 
vstup developerů na území CHKO, i na dalších otázkách týkajících se regionálního rozvoje 
a fungování CHKO.30  

V současné době má VÚ Brdy pět katastrálních území, které jsou kompletně pod 
jednou státní správou, kterou zajišťuje újezdní úřad. VÚ Brdy má samostatný statut. Se 
zrušením újezdu skončí i činnost újezdního úřadu a státní správu budou zajišťovat příslušné 
„civilní“ úřady. Z tohoto důvodu je nutné dosavadní stav změnit a území vojenského újezdu 
přičlenit k jednotlivým obcím. 

Nové rozdělení znamená znamenat, že celé území je strukturováno zhruba do  
20 nových katastrálních území na území dvou krajů (Středočeského a Plzeňského) a čtyř 
okresů. Území bývalého vojenského újezdu spadá pod několik městských úřadů (např. 
Příbram, Hořovice, Rožmitál, Rokycany, Jince) včetně zmíněných krajských úřadů. Pro tyto 
úřady to znamená nárůst povinností a teoreticky to povede k vytvoření nových pracovních 
míst. Brdy tímto administrativním úkonem v podstatě ztratí svou územní celistvost31. 

V průběhu roku 2014 byl vládní návrh na zrušení VÚ Brdy projednáván v Poslanecké 
sněmovně. V návrhu bylo již ustanoveno administrativní rozdělení dosavadního újezdu mezi 
Středočeský a Plzeňský kraj přibližně v poměru 2:1. Svůj souhlas s návrhem vyjádřilo 35 z 36 
oslovených obcí a proti byla pouze Příbram. Proti návrhu se vyslovil také hejtman Josef 
Řihák, tedy bývalý starosta Příbrami, který nadále preferoval zachování VÚ jako účinnější 
formu ochrany přírody. Skutečným důvodem však mohla být také obava ze ztráty území ve 
prospěch Plzeňského kraje. Proti návrhu se postavila také část České strany sociálně 
demokratické a Komunistické strany Čech a Moravy hlasování o zákonu bylo na čas 
pozastaveno. Teprve až na nátlak podbrdských obcí Poslanecká sněmovna návrh v prosinci 
2014 přijala. Po schválení Senátem a podpisu prezidenta republiky tak zákon, který ruší VÚ 
Brdy k datu 1. ledna 2016, vešel v platnost. 
 

CHKO Brdy 
 

Od 1. ledna 2016 vznikla nová CHKO Brdy s rozlohou 330 km2, zasahující katastrálních 
území 34 obcí. Zřízení CHKO Brdy bylo v Parlamentu projednáváno v návaznosti na zrušení 
VÚ a v roce 2015 se již jednalo o pouhou formalitu, neboť samotný zánik újezdu byl 
podmíněn zřízením CHKO na daném území. Ještě před třemi lety však existovaly dvě 
varianty32 na budoucí ochranu přírody v regionu. Jeden z návrhů preferoval zřízení 

                                                                 
30

 Šrámková, Jitka (2013). Plzeňský a středočeský hejtman se přou o to, jak si kraje rozdělí Brdy [online]. iDNES 
[cit. 2015-11-24]. http://plzen.idnes.cz/jednani-o-rozdeleni-vojenskeho-ujezdu-brdy-fk3-/plzen-zpravy.aspx 
31

 Rybárik, Emil (2012). Vojenský újezd si po zrušení rozeberou čtyři okresy a dva kraje [online]. Příbramský 
deník [cit. 2015-11-24]. http://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/vojensky-ujezd-si-po-zruseni-rozeberou-
ctyri-okresy-a-dva-kraje-20120418.html. Pozn.: Autor je přednostou újezdního úřadu VÚ Brdy.  
32

 Návrh na zřízení národního parku byl již na počátku vyjednávání zamítnut 
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přírodního parku a sítě maloplošných chráněných území, druhý návrh pak prosazoval 
vyhlášení CHKO, která by kromě VÚ zahrnovala i dosavadní přírodní parky (například PP 
Třemšín). Nakonec zvítězila druhá varianta zřízení CHKO a to i mimo oblast VÚ. Původně se 
počítalo se zahrnutím většího počtu obcí (například i Rožmitálu pod Třemšínem), 
v konečném plánu ovšem spadají svým územím do CHKO pouze obce Míšov a Teslíny. Další 
obce se nacházejí po obvodu mimo území navrhované CHKO, přičemž do ní zasahují pouze 
jejich katastry. 
 

 
 

Obrázek: Návrh území Chráněné krajinné oblasti Brdy.33 
  

Přínos Chráněné krajinné oblasti pro region spočívá především v otevření oblasti pro 
cestovní ruch, což může do jisté míry pozvednout ekonomiku spíše chudšího regionu v rámci 
České republiky. S tím souvisí také lepší přístup k dotacím a zpřístupnění některých cest. 
Výstavba rekreačních objektů bude možná, avšak pouze mimo I. zónu ochrany přírody34 
(pouze okolo 3,5 % celkové rozlohy) a pouze pokud nenaruší ráz krajiny a nebude mít 
negativní vliv na přírodně cenné lokality. Dosavadní režim komunikací bude zachován 
a nadále půjde z velké části o lesní účelové komunikace se zákazem vjezdu motorových 
vozidel.35 

                                                                 
33

 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (2015). Chráněná krajinná oblast Brdy [cit. 2015-11-23].  
http://g.denik.cz/47/a3/zonacechko_galerie-980.jpg.  
34

 V I. zóně také například nebude možné používat biocidy, hnojit pozemky, měnit vodní režim, provádět 
terénní úpravy či těžit nerosty. 
35

 Čámský, Pavel. K jednání o Brdech v Příbrami. Turistika Brdy, 2. X. 2015 [cit. 2015-11-24].  
http://www.turistika-brdy.cz/camsky-k-jednani-o-brdech-v-pribrami-6761  



Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Bc. Jiří Dědič, Vojenský újezd Brdy (2017_A_09) 

 

 
13 

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

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

Chráněné krajinné oblasti s sebou ovšem přinese pro obce i určitá omezení (například 
omezení těžby a výstavby nových budov). Do Chráněné krajinné oblasti byl po dlouhém 
vyjednávání zařazen také přírodní park Petráškova hora, ačkoli se objevily snahy o jeho 
vyjmutí z Chráněné krajinné oblasti, neboť se zde nachází naleziště zlata. Po začlenění do 
Chráněné krajinné oblasti se k úlevě místních obyvatel do budoucna s těžbou nepočítá. 
 Značení turistických tras bylo zahájeno až po zániku VÚ, tedy 1. ledna 2016. 
Vzniknout by mělo 450 km značených cest, přičemž velká pozornost je kladena na 
cyklostezky. Je také plánována výstavba prozatím tří naučných stezek. Na okraji Chráněné 
krajinné oblasti vznikne také nejméně pět záchytných parkovišť. Vojáci nicméně Brdy ani po 
vyhlášení Chráněné krajinné oblasti zcela neopustí, neboť armáda si nadále ponechá celkem 
56 km2 k dalšímu výcviku.36 
 

Turisticky zajímavé lokality 
 

 Vzhledem k tomu, že vznik Chráněné krajinné oblasti bezprostředně souvisí 
s turistikou, rád bych na závěr krátce zmínil některé zajímavé lokality budoucí Chráněné 
krajinné oblasti Brdy.  
 

 Nejvyšší vrcholy Brd (např. Tok 865 m, Praha 862 m, Třemšín 827 m). 

 Dolejší a Hořejší Padrťský rybník – v současnosti pravděpodobně nejnavštěvovanější 
lokalita v rámci VÚ, na hrázi mezi oběma rybníky vede již nyní cyklostezka. Jsou 
domovem pro řadu chráněných rostlin a živočichů. Z ochranářského hlediska patří 
k tomu nejcennějšímu ve středních Brdech, a proto zde budou vyhlášeny zóny I a II 
ochrany Chráněné krajinné oblasti. 

 Pilská vodní nádrž a vodní nádrž Láz. 

 Vojenské objekty a dopadové plochy – viz kapitola vojenské Brdy. V oblasti 
dopadových ploch Tok a Jordán je plánována naučná stezka. Díky působení armády je 
zde zachováno unikátní rostlinstvo.37 

 Lovecký zámeček Tři trubky – od roku 2014 je zámeček s přilehlými pozemky 
prohlášen kulturní památkou. 

 Teslínský klášter – zaniklý benediktinský klášter. 

 Zřícenina hradu Valdek – raně gotický hrad ze 13. století s pozdějšími dostavbami. 
 

                                                                 
36

 Bude se jednat především o oblast na severu VÚ, která je využívána posádkou Jince. 
Čámský, Pavel. K jednání o Brdech v Příbrami. Turistika Brdy, 2. X. 2015 [cit. 2015-11-24].  
http://www.turistika-brdy.cz/camsky-k-jednani-o-brdech-v-pribrami-6761 
37

 Čámský, Pavel. K jednání o Brdech v Příbrami. Turistika Brdy, 2. X. 2015 [cit. 2015-11-24].  
http://www.turistika-brdy.cz/camsky-k-jednani-o-brdech-v-pribrami-6761 
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Závěr 
 

Zrušení VÚ Brdy bylo zcela logickým krokem, vzhledem ke značnému snížení počtu 
vojáků po roce 1990 a také vzhledem k minimálnímu využívání VÚ Brdy. Ačkoli by se mohlo 
zdát, že VÚ není ani zdaleka vhodným prostředkem pro ochranu přírody, vojenská posádka 
zde vážně žila v jakési zvláštní symbióze s přírodou. Po dlouhá desetiletí byla navíc naprostá 
většina území nevyužívána a příroda se z výbuchů dělostřeleckých granátů poměrně rychle 
zotavila, alespoň tedy na první pohled. Co se týče ochrany přírody, je otázkou, zdali 
zpřístupnění oblasti zdejší krajině spíše neuškodí. Bylo by však smutné, kdyby i 26 let po 
revoluci byla jediným možným garantem ochrany přírody stálá vojenská přítomnost. 

Návrat středních Brd státní správě je nepochybně znakem dospělé společnosti 
a výjimečně se na tom shodly jak předchozí, tak i současná vláda spolu s armádou. Ačkoli se 
stále objevují hlasy volající po zachování VÚ, vznik Chráněné krajinné oblasti je dle mého 
názoru jednoznačným krokem kupředu pro celý region včetně okolních obcí. 

Osobně jsem zpřístupněné okrajové části procestoval na kole a z vlastní zkušenosti 
mohu návštěvu budoucí Chráněné krajinné oblasti jen doporučit. Zároveň však doufám, že 
se s přílivem turistů zcela nevytratí kouzlo přírody středních Brd, která si v mnohém nezadá 
ani se šumavskými hvozdy. 
 


