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1. Historie a vlastnosti vojenských újezdů České republiky 
 
Jak uvádí Ministerstvo obrany České republiky,1 obrana České republiky je souhrn opatření 
k zajištění státní svrchovanosti, demokratických principů, principů právního státu, územní 
soudržnosti, ochrany životů a majetku obyvatel – a to před jakýmkoli vnějším napadením. Za 
plánování řízení obrany naší republiky je zodpovědná naše vláda spolu s ústavními orgány, 
činiteli a institucemi. Vojenská obrana České republiky je založena na uplatnění vlastních sil 
a prostředků a na zárukách, které plynou z členství v Severoatlantické alianci a Evropské unii. 
Působnost Ministerstva obrany České republiky definuje § 16 zákona číslo 2/1969 Sb., 
o zřízení ministerstev a jejich ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, 
podle tohoto zákona je Ministerstvo obrany České republiky rozhodujícím orgánem státní 
správy pro zabezpečení obrany naší republiky, řídí také státní armádu a spravuje vojenské 
újezdy. Úkol ozbrojených sil je důkladně se připravit k obraně České republiky a chránit ji 
proti vnějšímu napadení, a k takové přípravě slouží právě vojenské újezdy. K 22. prosinci 
2004 byla ukončena povinná vojenská docházka a Armáda České republiky se stala zcela 
profesionální armádou (k 1. lednu 2005). 
 
„Vojenské újezdy, jako zvlášť vyčleněná území pro potřeby obrany státu, byly ve stávajících 
hranicích zřízeny na základě zákona č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech, ve znění 
pozdějších předpisů. Současně byla na jejich území uzákoněna státní správa, kterou 
vykonávají újezdní úřady vojenských újezdů.“2 „Státní správu na území újezdu vykonává 
újezdní úřad v rozsahu úkolů, které stanoví zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České 
republiky.“3 
 
Od roku 1991 došlo k postupné redukci počtu újezdů na území České republiky a to 
z původních 8 na 4 (zrušeny byly újezdy Ralsko, Mladá a Dobrá Voda, později i Brdy) a území 
náležící vojenským újezdům se tím v České republice zmenšilo o 480 km čtverečních.4  
 
Současná rozloha újezdů a jejich počet na našem území umožňuje provádět výcvik se všemi 
druhy zbraní (kromě leteckých střeleb na vzdušné cíle a protiletadlových raketových střeleb 
kompletů s účinným dostřelem větším než 5,5 km).5 
 
1.1 Využití vojenského újezdu 
 
Jak se dozvíme z příručky Ministerstva obrany České republiky, 6 vojenský újezd je vymezená 
část půdy, jejíž území patří státu a jedná se o územní správní jednotku, která slouží výhradně 

                                                                 
1
 Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu: [Libavá]. Praha: Ministerstvo 

obrany České republiky – Agentura vojenských informací a služeb, 2005, 111 s. ISBN 80-7278-335-1, s. 41-42. 
2
 KUBISA, Vladimír. Neznámý svět vojenských újezdů. In: Ministerstvo vnitra České republiky. 2010 

[cit. 2016-01-14]. Dostupné z:http://www.mvcr.cz/clanek/neznamy-svet-vojenskych-ujezdu-974223.aspx 
3
 VRABEC, Václav. Informace o vojenských újezdech. In: Armáda České republiky. Ministerstvo obrany, 2016 [cit. 

2016-01-11]. Dostupné z:http://www.acr.army.cz/scripts/detail.php?id=215 
4
 KUBISA, Vladimír. Neznámý svět vojenských újezdů. In: Ministerstvo vnitra České republiky. 2010 [cit. 2016-01-

14]. Dostupné z:http://www.mvcr.cz/clanek/neznamy-svet-vojenskych-ujezdu-974223.aspx 
5
 KUBISA, Vladimír. Neznámý svět vojenských újezdů. In: Ministerstvo vnitra České republiky. 2010 [cit. 2016-

01-14]. Dostupné z:http://www.mvcr.cz/clanek/neznamy-svet-vojenskych-ujezdu-974223.aspx 
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armádě a to k obraně státu a výcviku ozbrojených sil. Pro vojenský újezd je charakteristický 
rozsáhlý lesní porost, speciálně upravené výcvikové plochy jako například dělostřelecké, 
pěchotní a tankové stanice, cvičiště pro řízení vojenských vozidel, vodní plochy atd.). 
Vojenské újezdy vznikaly již za Rakouska-Uherska a dále se rozvíjely za meziválečného 
Československa, později byly využívány německou Wermacht a ve 40. letech se jejich plochy 
výrazněji rozrůstaly. S většinou budování vojenských újezdů docházelo současně  
i k zestátňování majetku místních obyvatel a k jejich vysídlení z těchto oblastí. Část každého 
vojenského újezdu tvoří vojenské výcvikové prostory, v kterých přímo dochází k tréninku 
vojska a skládá se z výcvikových základen, komunikací a prostorů pro přímý výcvik. Mají 
důležitou roli v taktické a operační přípravě vojska, i proto jsou nepřístupná veřejnosti.  
 
Pro výcvik jsou v újezdech vybudovány vojenské výcvikové prostory a výcviková zařízení, 
které se skládají ze střelnic, cvičišť, cest pro pásová a kolová vozidla, ubytovacích objektů, 
sítě pozemních komunikací a z dalších vojenských zařízení (každý vojenský výcvikový prostor 
je odlišný stupněm vybudování učební a výcvikové základny a tedy částečně i svým účelem).7 
 
Platné hranice vojenského újezdu jsou vždy vymezeny a určeny zákonem, stejně tak veškerý 
majetek na území vojenského újezdu je majetkem státu (výjimkou je majetek na území 
dodatečně vnesený), Ministerstvo obrany manipuluje i s objekty, které přímo nesouvisí 
s hlavním úkolem újezdů (například byty, inženýrské sítě, objekty občanské vybavenosti, 
veřejná prostranství, historické památky), proto není možné nemovitý majetek převádět na 
fyzické osoby, podnikatele, obce, města či jiné subjekty. 8 
 
S územím a nemovitostmi hospodaří Ministerstvo obrany podle zákona č. 219/2000 Sb.,  
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.9 Veškeré stavby, které 
jsou určeny pro ubytování příslušníků armády nebo zabezpečující dodávku vody, tepla a jiný 
servis pro celou armádu, spravuje Správa vojenského bytového fondu, ostatní plochy jsou ve 
správě Vojenských lesů a statků České republiky.10  
 
„Vojenské újezdy musí zabezpečovat plnění výcvikových úkolů jednotek a útvarů Armády 
České republiky, záloh, žáků a posluchačů vojenských škol, ozbrojených složek České 
republiky, plnění úkolů vývoje, výzkumu a zkušební činnosti. Mezi další povinnosti vojenských 
újezdů patří výcvik se soudobou technikou za použití ostré munice a s plným využitím jejich 
technických parametrů, provádění součinnostních taktických cvičení, manévrů při zachování 
bezpečnosti civilního obyvatelstva. Důraz je kladen také na periodicitu výcviku 
profesionálních jednotek v různých terénních a klimatických podmínkách.“ 11 
 

                                                                                                                                                                                                        
6
 Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu: [Libavá]. Praha: Ministerstvo 

obrany České republiky – Agentura vojenských informací a služeb, 2005, 111 s. ISBN 80-7278-335-1, s. 78-79. 
7
 KUBISA, Vladimír. Neznámý svět vojenských újezdů. In: Ministerstvo vnitra České republiky. 2010 [cit. 2016-01-

14]. Dostupné z:http://www.mvcr.cz/clanek/neznamy-svet-vojenskych-ujezdu-974223.aspx 
8
 Tamtéž.  

9
 Tamtéž. 

10
 KUBISA, Vladimír. Neznámý svět vojenských újezdů. In: Ministerstvo vnitra České republiky. 2010 [cit. 2016-

01-14]. Dostupné z:http://www.mvcr.cz/clanek/neznamy-svet-vojenskych-ujezdu-974223.aspx 
11

 Tamtéž 
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Jak dále uvádí Ministerstvo obrany České republiky,12 potřebná šířka a hloubka vojenského 
újezdu je nutným předpokladem pro kvalitní výcvik armády a to včetně bojových střeleb. 
Velikost újezdu vždy není dána pouze účinným dostřelem zbraně, ale důležité jsou i rozměry 
prostorů ohrožených střelbou a jinou municí. Vojenské újezdy lze využít pro výcvik 
ozbrojených sil, ochranu přírody a krajiny a pro hospodářské účely. 
 
Státní správu na území vojenských újezdů má na starosti újezdní úřad vojenského újezdu, 
v jehož čele je přednosta újezdního úřadu, který je podřízen řediteli operační sekce 
Ministerstva obrany České republiky a je odpovědný za vojenskohospodářské využití na 
území újezdu.13  
 
Státní podnik Vojenské lesy a statky České republiky má na starosti krajinu vojenských 
újezdů a přispívá k udržování ekologické a biologické harmonie v oblasti vojenského 
prostoru. 14 Tento orgán má na starosti především zimní a letní údržbu komunikací, péči 
o veřejnou floru a úklidové služby.15 
 
Součástí újezdu je také vojenská policie, ošetřovna posádky, vojenská ubytovací správa, 
vojenská stavební správa a vojenská hasičská jednotka.16 Vojenská policie má na 
starosti policejní zabezpečení, pořádek a kontrolní činnost na území celého vojenského 
újezdu.17 
 
Vojenské újezdy se staly místem společného výcviku Armády České republiky a jejími 
spojenci a to od roku 1994 (v rámci programu Partnerství pro mír, později s vojenskými 
jednotkami členských států Severoatlantické aliance) a od roku 2001 se zde konaly také 
cvičení ozbrojených sil Belgie, Francie, Maďarska, Nizozemska, Rakouska a Spojených států 
amerických.18 
 
Působnost újezdních úřadů od 1. ledna 2016:19 
 
„Podle § 33 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, újezdní úřad: 
 
a) pořizuje územní plán újezdu, 

 

                                                                 
12

 Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu: [Libavá]. Praha: Ministerstvo 
obrany České republiky – Agentura vojenských informací a služeb, 2005, 111 s. ISBN 80-7278-335-1, s. 84. 
13

 Tamtéž, s. 78. 
14

 Tamtéž. 
15

 KUBISA, Vladimír. Neznámý svět vojenských újezdů. In: Ministerstvo vnitra České republiky. 2010 [cit. 2016-
01-14]. Dostupné z:http://www.mvcr.cz/clanek/neznamy-svet-vojenskych-ujezdu-974223.aspx 
16

 Vojenské újezdy Armády České republiky. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 2006, 285 s. 
ISBN 80-7278-345-9. 
17

 KUBISA, Vladimír. Neznámý svět vojenských újezdů. In: Ministerstvo vnitra České republiky. 2010 [cit. 2016-
01-14]. Dostupné z:http://www.mvcr.cz/clanek/neznamy-svet-vojenskych-ujezdu-974223.aspx 
18

 VRABEC, Václav. Informace o vojenských újezdech. In: Armáda České republiky. Ministerstvo obrany, 2016 
[cit. 2016-01-11]. Dostupné z:http://www.acr.army.cz/scripts/detail.php?id=215 
19

 Tamtéž. 
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b) koordinuje využívání území újezdu k vojenské a hospodářské činnosti mezi cvičícími 
jednotkami ozbrojených sil a osobami provozujícími hospodářskou činnost, 
 
c) zabezpečuje podmínky pro výcvik ozbrojených sil v polních podmínkách, 
 
d) povoluje vstup na území újezdu, 
 
e) stanovuje režimová a bezpečnostní opatření na území újezdu, kontroluje a vyžaduje jejich 
dodržování, 
 
f) projednává přestupek na úseku obrany spočívající v úmyslném narušení režimu ochrany  
a vstupu do vojenského objektu, který je vymezený zvláštním předpisem, 
 
g) pečuje o trvalé označení územních hranic újezdu, odpovídá za vyznačení hranic újezdu  
v terénu a za vyznačení bezpečnostních a ochranných pásem na území újezdu, 
 
h) zabezpečuje správu účelových komunikací, 
 
i) stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na účelových komunikacích z moci úřední, 
 
j) stanovuje opatření k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku, k požární ochraně,  
k ochraně přírody a krajiny, k zásobování vodou, k čištění odpadních vod a k jejímu odvádění 
a 
 
k) zabezpečuje součinnost a koordinaci s ostatními orgány státní správy, s orgány krajů  
a obcí.“ 
 
1.2 Zaniklý vojenský újezd Brdy 
 
Jak píše Čáka,20 v roce 1920 předložila skupina poslanců návrh, aby byl v Brdech zřízen 
národní park, o čtyři roky později však byl tento návrt zamítnut s tím, že je nutné vytvořit 
prostor pro dělostřeleckou stanici a prostor v Brdech se zdál jako nejvhodnější, protože 
nebylo třeba vykupovat mnoho pozemků a oblast se nacházela kousek od hlavního města 
Prahy. Proti tomuto rozhodnutí se pořádalo nespočet protestních setkání a podepisování 
petic, které organizovali místní občané. Protestovali také různé spolky a sdružení jako 
například Československá botanická společnost, Umělecká beseda nebo Klub českých turistů. 
Během roku 1927 již bylo přesně vyměřeno území a mohlo se začít budovat vojenský újezd. 
Vojenský prostor v Brdech byl specializován na dělostřelecký a letecký výcvik, výcvik řidičů 
a byla zde vybudována pěchotní a pistolová střelnice. 
 
Několik desítek let tedy sloužilo území tohoto pohoří jako vojenské cvičiště, trénovalo se zde 
zejména dělostřelectví a vstup do tohoto území byl veřejnosti striktně zakázán a to zejména 
v období komunismu (v této době bylo zakázáno i publikovat studie o přírodě i celé oblasti 

                                                                 
20

 ČÁKA, Jan. Střední Brdy – krajina neznámá. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1998, 157 s., [2] mp. na příl. ISBN 80-
204-0752-9, s. 19-20. 
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na tomto území). V Brdech se vystřídala spousta armád za různých režimů (včetně armád 
okupačních). 21 
 
1.3 Současné vojenské újezdy  
 
„Od 1. ledna 2016 jsou podle zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy,  
o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů 
(zákon o hranicích vojenských újezdů), v České republice čtyři vojenské újezdy o celkové 
rozloze 82 333 ha (203 449,3 akru):“22 
 
Jak píše Valenčík,23 armáda disponovala pěti velkými vojenskými výcvikovými prostory, které 
pokryly téměř polovinu okresů Karlovy Vary, Olomouc, Český Krumlov, Příbram a Vyškov. 
Jejich celková rozloha byla 1 300 km čtverečních, což je 1,7 % území státu a to postrádá 
obdobu v žádné jiné západoevropské zemi (např. Bundeswehr ovládá méně než třetinu,  
0,5 % rozlohy státu). V Německu byla již dříve vojenská cvičiště převelena pod civilní správu. 
 
Důležité je zdůraznit, že od 1. ledna 2016 se nově také české vojenské újezdy Libavá, 
Hradiště a Boletice převádí pod civilní správu.24 
 
„Problémy předání vojenského újezdu do civilní správy vidí ministr dva. První je legislativní, 
neboť by to vyžadovalo změnu zákona 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, 
kde jsou vojenské újezdy určeny a definovány. Druhý problém je finanční, neboť by armáda 
nejdříve musela za 300 – 400 milionů korun vybudovat náhradní výcvikové kapacity a pak by 
si práce vyžádaly dalších zhruba 2,5 miliardy korun na pyrotechnickou sanaci.“25 
 
„Hejtman se obává také toho, že unáhlené převedení velkého území vojenského újezdu pod 
civilní správu by mohlo zvýšit nezaměstnanost v tomto regionu, protože většina místních lidí 
pracuje pro armádu a Vojenské lesy a statky. Na území je podle hejtmana třeba zlikvidovat 
zbytky nevybuchlé munice, dát do pořádku znečištěné lokality a vyřešit financování provozu 
základní školy ve Městě Libavá, kterou dotuje armáda.“26 

                                                                 
21

 Tamtéž, s. 7. 
22

 VRABEC, Václav. Informace o vojenských újezdech. In: Armáda České republiky. Ministerstvo obrany, 2016 
[cit. 2016-01-11]. Dostupné z:http://www.acr.army.cz/scripts/detail.php?id=215 
23

 VALENČÍK, Michal. Je na čase zrušit vojenské újezdy. CFO World. 2010 [cit. 2016-01-15]. Dostupné z: 
http://cfoworld.cz/legislativa/je-na-case-zrusit-vojenske-ujezdy-686 
24

 Lidi z Libavé čeká život bez armády. Někteří se bojí, že bude hůř. Česká televize: Televizní studio Ostrava. 2014 
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1.3.1 Březina 
 
Vojenský újezd Březina leží s vojenským výcvikovým prostorem Dědice či Vyškov severně od 
Vyškova. Tento vojenský tábor byl zřízen vládou Československé republiky dne 7. února 
1936, poté byl vojenským újezdem prohlášen s platností od 1. května 1951. Tento vojenský 
prostor je určen také pro výcvik žáků a posluchačů vojenských škol.27 
 
1.3.2 Boletice  
 
Vojenský újezd Boletice leží západně od Českého Krumlova, vojenský tábor zde byl zřízen  
17. května roku 1946 a vojenským újezdem prohlášen s platností od 1. července 1950. 
Rozšířen byl poté na základě usnesení vlády Československé republiky v únoru 1952. Nachází 
se zde cvičiště pro výcvik tankových a speciálních jednotek v hornatém terénu, újezd je 
uzpůsoben pro výcvik ve vodní nádrži a pro výcvik jednotek pro zahraniční mise.28 
 
1.3.3 Hradiště  
 
Vojenský výcvikový prostor Hradiště či Doupov leží východně od Karlových Varů a jako 
vojenský újezd byl zřízen s platností k 1. únoru roku 1953. Ve vojenském újezdu Hradiště byl 
vybudován největší taktický prostor v České republice, který může sloužit i k výcviku 
protivzdušné obrany.29 
 
1.3.4 Libavá 
 
V Libavé byl vojenský tábor zřízen dne 17. září 1946, poté vojenským újezdem prohlášen 
v červnu roku 1950 a následně rozšířen v únoru roku 1952. 30 Jak píše Glonek,31 dnešní 
krajina v Libavé je fascinující, příroda se obnovuje a již nezbývá mnoho z někdejšího osídlení, 
zánik a destrukce společně s dlouhodobým uzavřením tohoto území vytvořila jedinečné 
podmínky – Libavá se tak stává důležitým prvkem v ochraně přírody a krajiny s řadou 
vzácných biotopů (v roce 2004 zde byla vyhlášena tzv. Ptačí oblast, jejímž cílem je ochrana 
vzácných druhů ptactva), což ve vojenském újezdu můžeme samozřejmě považovat za 
paradox. 
 
Vojenský újezd Libavá se nachází v Olomouckém kraji a svojí rozlohou tvoří druhý největší 
újezd v České republice. Pro výcvik armády je zde zřízen komplex učebně-výcvikových 
zařízení a taktických směrů, komunikační a spojovací sítě, ubytovací objekty a tábořiště. 

                                                                 
27

 Vojenské újezdy Armády České republiky. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 2006, 285 s. 
ISBN 80-7278-345-9. 
28

 Tamtéž. 
29

 Vojenské újezdy Armády České republiky. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 2006, 285 s. 
ISBN 80-7278-345-9. 
30

 Tamtéž. 
31

 GLONEK, Jiří. Zaniklé obce Vojenského újezdu Libavá. Vyd. 1. Ostrava: Společnost přátel Poodří, 2007, 293 s. 
Poodří. ISBN 978-80-254-0628-1, s. 286. 
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Jedinečnost újezdu Libavá je v zařízení pro výzkumnou a zkušební činnost (tunel, prostor pro 
výcvik letectva, pádová věž a jiné).32 
 
Na základě analýzy potřeb Armády České republiky je újezd Libavá využíván následovně:33 
 

 Polní výcvik jednotek a útvarů Armády České republiky, účelová vyvedení k plnění 
taktických cvičení, taktických cvičení s bojovou střelbou a společných i součinnostních 
cvičení. 

 Výcvik v překonávání vodních překážek. 

 Výcvik letectva spojený s nácvikem ostré střelby na pozemní cíle. 

 Výcvik specializovaných jednotek Armády České republiky a Policie České republiky. 

 Výcvik pyrotechnických odborností. 

 Výcvik záchranných praporů. 

 Výcvik jednotek pasivních sledovacích systémů a elektronického boje. 

 Plnění úkolů výzkumné a zkušební činnosti. 

 Výcvik aktivních záloh. 

 Plnění úkolů bojového stmelení rozvinovaných a vytváření útvarů. 

 Výcvik složek integrovaného záchranného systému. 

 Výcvik Britského výcvikového teamu (British Military Advisory and Training Team, Central 
and Eastern Europe, BMATT CEE). 

 Komerční využití zahraničními ozbrojenými silami. 
 
Tabulka: Základní údaje o vojenských újezdech v České republice k roku 2010: 34 
 

Název Kraj Počet 
obyvatel 

Počet sídelních útvarů s více 
než 20 obyvateli 

Rozloha 
(km²) 

Libavá Olomoucký 1 123 5 327 

Hradiště Karlovarský 596 5 332 

Boletice Jihočeský 293 3 219 

Brdy* Středočeský 34 1 260 

Březina Jihomoravský 4 0 158 

celkem  2 050 14 1296 

 * Již zaniklý vojenský újezd. 

                                                                 
32

 Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu: [Libavá]. Praha: Ministerstvo 
obrany České republiky – Agentura vojenských informací a služeb, 2005, 111 s. ISBN 80-7278-335-1, s. 84. 
33

 Tamtéž, s. 85. 
34

 KUBISA, Vladimír. Neznámý svět vojenských újezdů. In: Ministerstvo vnitra České republiky. 2010 [cit. 2016-
01-14]. Dostupné z:http://www.mvcr.cz/clanek/neznamy-svet-vojenskych-ujezdu-974223.aspx 


