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Abstrakt: 

Článek se zabývá problematikou konverze Vojenského újezdu Brdy na území s civilním 

využitím. Jedná se vlastně o přeměnu území marginálního charakteru, které bylo využíváno pro 

účely obrany státu a výcviku vojsk, na území civilní se statutem chráněné krajinné oblasti. 

Tento proces se dotkne různých oblastí lidské činnosti (administrativní, správní, hospodářské, 

ochrany přírody atd.) a samozřejmě širšího území. Některé změny proběhnou okamžitě k datu 

zániku vojenského újezdu k 1. 1. 2016 a v hranicích stávajícího vojenského újezdu, další budou 

dlouhodobé. Postupně se budou projevovat v územně plánovací dokumentaci obcí a vyšších 

územních jednotek a dále v praxi. Prostor budoucí CHKO Brdy (v rozsahu větším než byla 

rozloha Vojenského újezdu Brdy),  a obce a regiony, které s ní budou bezprostředně souviset a 

měly dosud periferní charakter, mají šanci na přeměnu, nový rozvoj a využití  svého území. 

Abstract: 

The article deals with the issue of conversion of the military area Brdy to the area for civilian 

uses. It is actually the conversion of the area with marginal character, which has been used for 

the purposes of national defence and training troops, to the civil territory with the statute of the 

protected area. This process affects various areas of human activity (administrative, managerial, 

economic, environmental etc.) and of course a wider territory. Some changes will take place 

immediately at the date of termination of the military area 1.1. 2016 within the boundaries of 

existing military area, others will be long-term. The changes will be gradually reflected in the 

planning documentation of municipalities and higher territorial units as well as in practice. 

Future space of Protected Landscape Area Brdy (in the range greater than the present size of 

the military area Brdy) and municipalities and regions, that will be in the immediate vicinity 

and so far had a peripheral character, will have a chance to transform, develop and to new 

utilization of its territory. 

  

http://mapy.cz/?q=Plze%C5%88,Tylova%2018
mailto:matuskov@kge.zcu.cz


Úvod  

Na území dnešní České republiky existovala řada vojenských výcvikových prostorů. Některé 

z nich vznikly již v době Rakouska – Uherska, jiné později. V průběhu času byly některé 

(Mladá, Prameny, Ralsko, Dobrá Voda, Panenská) zrušeny. I přesto je stávající plocha 

vojenských újezdů v ČR značně velká, proto je u dalších z nich  (Libavá, Boletice, Hradiště 

a Březina) v rámci procesu  optimalizace plánováno jejich zmenšení (Ministerstvo obrany ČR, 

2015). Dále bude zrušen Vojenský újezd Brdy (dále VÚ Brdy) zákonem č. 15/2015 Sb. 

Celková plocha vojenských újezdů na území naší republiky poklesne asi o 1/3. Důvodem 

tohoto opatření je přizpůsobení velikosti vojenských újezdů potřebám naší armády 

v současnosti a v budoucnosti v souvislosti s postupným poklesem počtu vojáků v činné 

službě a přizpůsobení podílu vojenských újezdů na rozloze naší republiky na úroveň 

srovnatelnou s okolními státy (ČR 1,7%, okolní státy cca 0,5% území státu - Ministerstvo 

obrany ČR, 2015). 

V souvislosti s rušením VÚ Brdy vyvstává řada otázek a problémů teoretického i praktického 

charakteru, které je třeba řešit. Hlavním cílem tohoto článku je poukázat na šíři řešené 

problematiky, zhodnocení současného stavu příprav transformace VÚ Brdy na civilní území a 

stanovení dlouhodobějších priorit a oblastí směřování ve vlastním transformovaném prostoru i 

v rámci širší oblasti středních a jižních Brd, neboť změna funkčního využití prostoru 

vojenského újezdu sousední oblasti významně ovlivní. 

 

1. Teoretická východiska a použité metody 

Zkoumáním postavení regionů různých funkcí, různých typů a různé hierarchické úrovně 

v rámci České republiky se zabývá celá řada geografů. Řeší otázky polarizace prostoru (Hampl, 

1996), regionálních disparit (Kutscherauer, 2008; Viturka, 2010), disparity z hlediska 

prostorových interakcí Halás a Klapka (2010). Další práce se  snaží  o  identifikaci 

problémových území, a ta jsou definována nebo i vymezována podle různých kritérií, např.  

jako území periferní (Marada, 2001, Havlíček, Chromý 2001; Havlíček, Chromý, Jančák, 

Marada, 2005) a marginální (Seidl, Chromý, 2010). 

Vojenské újezdy jsou velmi specifickými územími v polarizovaném prostoru. Jsou 

marginálními územími, v podstatě vyčleněnými z integrace s okolními regiony. Okolní regiony 

jsou většinou periferními územími v rámci vyšších územních celků. V případě VÚ Brdy tvoří 

jeho okolí vnitřní periferii v hraničních oblastech Středočeského a Plzeňského kraje. Zkušenosti 

z konverze vojenských újezdů se objevují v naší geografické literatuře např. v souvislosti s VÚ 

Ralsko (Poštolka, 1998; Vačkář, 1998)  a VÚ Boletice (Seidl, 2008;   Seidl, Chromý, 2010). 

Některé procesy v nich proběhlé konverze jsou obdobné jako aktuálně probíhající ve VÚ Brdy.  

Každé území vojenského újezdu je však jedinečné, liší se svojí polohou ve státě, možnostmi 

integrace, směrováním dalšího využití území. Vznik i zánik VÚ Brdy a jeho následná přeměna 

na CHKO jsou politickými rozhodnutími. Významným specifikem tohoto prostoru je 

minimální počet obyvatel, kteří zde žijí a fakt, že se nepočítá s obydlením jeho území. 

Hospodářský rozvoj se tak očekává spíše v regionech navazujících. Zatím však není vytvořena 

ani jednotná studie či materiál územně plánovací dokumentace, které by tento rozvoj 

komplexně řešily.   

Použitými výzkumnými metodami jsou rešerše a rozbor literatury a pramenů, terénní průzkum 

ve stávajícím VÚ Brdy a v bezprostředně souvisejících územích, zejména v obcích, které měly 



části svého původního katastru ve VÚ Brdy, řízené rozhovory s významnými aktéry procesu 

transformace Brd.  

 

2. Charakteristika zájmového území 

2.1  Z historie VÚ Brdy 

V roce 1926 bylo rozhodnuto o výstavbě vojenské střelnice ve středních Brdech. Území tohoto 

vznikajícího vojenského prostoru bylo integrováno v rámci tehdejších politických okresů 

středních a západních Čech. Bylo sice méně osídleno, ale běžně hospodářsky využíváno a byla 

v něm hodně rozšířena turistika a obecně cestovní ruch.  Záměr   vytvořit zde vojenský prostor 

se sice setkal i s odporem veřejnosti, ale přesto již v roce 1927 dělostřelecká střelnice v Brdech 

vznikla. Vyčleněním území pro vojenské účely se v krátkém čase využití středních Brd změnilo 

a byly zpřetrhány vazby mezi tímto prostorem a jeho zázemím. Vojenský prostor se stal i velkou 

bariérou mezi obcemi na jeho obvodu a poloha těchto obcí byla značně znevýhodněna. V roce 

1952 bylo jeho území rozšířeno o obce Velcí, Hrachoviště, Přední a Zadní Záběhlá, Padrť a 

Kolvín. Tím bylo zároveň rozhodnuto o zániku těchto obcí. VÚ Brdy byl a je až do konce roku 

2015 výcvikovým prostorem se specializovanými střelnicemi (pro dělostřelectvo a letectvo) a 

dalšími zařízeními Armády ČR. S vývojem moderní vojenské techniky dochází ke stavu, kdy 

již zde nelze zkoušet některé potřebné manévry a zbraně.   

2.2 Současný stav 

V současné době (do konce roku 2015) se VÚ Brdy rozkládá na 260 km2 území, výcvikové 

plochy činí pouze 12 % jeho celkové rozlohy (3 217 ha). Administrativně spadá do území 

Středočeského kraje, ORP Příbram. Obce, které v něm existovaly a zanikly, i obce, které měly 

v příslušném prostoru vojenského újezdu dříve části svých katastrů a jejichž intravilány leží na 

jeho obvodu, se rozkládaly z pohledu historického na území dnešních krajů Plzeňského 

a Středočeského. Současné rozdělení území vojenského újezdu do částí, které připadnou 

jednotlivým krajům, bude probíhat podle historické hranice. I při zmenšování dalších 

vojenských újezdů v rámci procesu jejich optimalizace budou, tak jako v Brdech, zohledňovány 

jejich původní historické hranice při začleňování do krajů (zákon č. 15/2015 Sb.). 

Většinu území VÚ Brdy pokrývají lesy (87%), v nichž hospodaří Vojenské lesy a statky ČR, s. 

p. Malá část území je bezlesím. Jsou to především cílové dopadové plochy, ale i další plochy, 

zejména v blízkosti zaniklých obcí (bývalá pole a louky).  

V současné době je VÚ Brdy v rukách Armády ČR a civilní správu zde vykonává Újezdní úřad 

Brdy. Armáda zabezpečuje kromě své vojenské činnosti na území újezdu pořádek a bezpečnost 

prostřednictvím vojenské policie a činnosti související s protipožární ochranou.  Zákon č. 

222/1999 Sb. uvádí, že veškerý majetek vojenského újezdu (kromě vneseného) patří státu.  

VÚ Brdy je téměř bez stálého obyvatelstva.  Největším sídelním útvarem je osada Kolvín 

v prostoru bývalé zaniklé obce Kolvín v blízkosti obce Skořice. Ostatní sídla jsou spíše 

disperzního charakteru, jedná se o různé hájovny a další zařízení, patřící majetkově Vojenským 

lesům a statkům, s.p., či armádě. Celkově se počet obyvatel žijících na celém území VÚ Brdy 

dlouhodobě pohybuje v řádu několika desítek (méně než 50). 



Na většině území újezdu je velmi zachovalá příroda. Poškození původní krajiny je v prostorech 

cílových ploch a dalších lokalitách využívaných přímo armádou. V řadě míst jsou výskyty 

vzácných druhů rostlin a živočichů, zajímavý je horský a podhorský charakter krajiny i např. 

geologické zvláštnosti.  

2.3 Potenciál využití území 

Území má velký potenciál z hlediska ochrany přírody, cestovního ruchu, hospodářského 

využití, zejména vodohospodářského a z hlediska hospodářského využití lesa.  Z důvodu 

udržení zachovalé přírody po zániku vojenského újezdu, ochrany oblasti před její možnou 

devastací i před ohrožením cenných vodních zdrojů, bylo rozhodnuto o přeměně VÚ Brdy na 

CHKO Brdy. Tato CHKO by však neměla zaujímat jen území dřívějšího vojenského újezdu, 

ale má být rozšířena na jihozápadě o oblast Třemšínska a Mitrovicka (celkem na území 34 

obcí). 

Některé části území mají nadále vysoký vojenský potenciál a budou k těmto účelům využívány. 

Armáda si ponechá z celého stávajícího vojenského újezdu pro vojenské účely cca 560 ha 

plochy. Bude se jednat zejména o cílovou plochu Brda, posádková cvičiště pro potřeby 

vojenského útvaru v Jincích a další menší území, která budou nadále využívána Armádou ČR 

ke specifickým účelům. Nebude zpřístupněn meteoradar Praha na stejnojmenném vrcholu, 

který provozuje Český hydrometeorologický ústav.  

Na území stávajícího vojenského újezdu probíhá asanace ploch. Do hloubky 30 cm probíhá 

plošná pyrotechnická očista, která má být dokončena v roce 2017.  Ani po tomto roce však 

nebudou zpřístupněny prostory některých cílových ploch. Probíhaly na nich ostré střelby od 

konce dvacátých let minulého století, asanace by byla velice nákladná a v současnosti je 

prakticky nemožná.  

Na rozdíl např. od VÚ Ralsko, kde vznikla po jeho zrušení nová obec s názvem Ralsko 

(Poštolka, 1998), či dříve zrušeného VÚ Prameny,  kde je sice řídké, ale přesto běžné osídlení,  

v oblasti rušeného VÚ Brdy žádná nová obec nevznikne a nebude existovat. V prostorech 

zaniklých obcí žádné původní domy nezůstaly, není už co obnovovat. Největší koncentrace 

obyvatel je v osadě Kolvín, která připadne se svým katastrem obci Skořice. Zde existuje novější 

výstavba domů pro zaměstnance Vojenských lesů a statků, s. p.  Pro rozdělení území VÚ Brdy 

byl vypracován přesný návrh, ve kterém je jednoznačně uvedeno, ke které současné obci 

katastry zaniklých obcí připadnou a jak velká území původních katastrů jim budou navrácena. 

Do těchto obcí budou příslušní i ojedinělí obyvatelé těchto katastrů, žijící například 

v osamělých hájovnách. Bude to pro ně znamenat nutnou změnu úředních dokladů, neboť 

ačkoli se nebudou stěhovat, formálně změní bydliště. Veškerý bytový fond je v majetku 

Vojenských lesů a statků, s. p. a obyvatelům je pronajímán, takže nebudou ani problémy 

s převodem majetku bytového fondu. Předpokládá se, že na území CHKO Brdy nebude 

povolována výstavba objektů (zejména developerského a rekreačního charakteru). 

Ve stávajícím újezdu je značné množství komunikací, většinou se zpevněným asfaltovým 

povrchem, ale různé kvality (obr. 1).  Předpokládá se, že tyto komunikace zůstanou jako dosud 

účelovými komunikacemi, které budou využívat Vojenské lesy a statky, s. p., popř. Správa 

CHKO Brdy. Nesplňují totiž základní parametry ani pro silnice 3. třídy.  Zatím se vede diskuse 

o možném zprovoznění vybraných silnic, ale např. ze strany Krajského úřadu Plzeňského kraje 

není o takové komunikace zájem. Občanům přilehlých obcí by však průjezd územím rušeného 

vojenského újezdu mnohdy zkrátil dnes nutné objízdné trasy. Zřejmě rozhodující váhu v tomto 



rozhodování by měly mít požadavky na ochranu přírody ve vznikajícím velkoplošném 

chráněném území. 

Vhodným využitím stávajících komunikací bude síť cyklostezek, z nichž některé jsou již 

otevřené a přístupné o sobotách a nedělích veřejnosti.  Brdské lesy protká také síť turistických 

značených cest. Na plánování jejich tras spolupracují v současnosti Újezdní úřad Brdy, 

Agentura ochrany přírody a  krajiny České republiky (dále AOPK ČR), Regionální pracoviště 

Střední Čechy a Klub českých turistů.  

Na území VÚ Brdy je i stará letištní dráha (obr. 2), která v současnosti neslouží k původním 

účelům, ale jako odkládací plocha a seřadiště. O využití tohoto bývalého letiště v budoucnosti 

se zatím neuvažuje.  

 

Obrázek 1: Cílová plocha Jordán ve VÚ Brdy 

s příjezdovou komunikací 

Obrázek 2: Plocha bývalého letiště 

 

  
Zdroj: vlastní foto  

Rozhodující pravomoci budou mít na území nově vzniklé CHKO orgány ochrany přírody. 

Pracoviště budou mít v Příbrami, Jincích a plánují se i další pobočky.  

 

3. Současný stav příprav transformace Vojenského újezdu Brdy na civilní území 

Transformace vojenského újezdu se dotkne řady oblastí života.  

3.1 Oblast legislativní, administrativní, správní, bezpečnostní, územně plánovací 

dokumentace 

Na procesu transformace vojenského újezdu se podílí nejvyšší státní orgány. Zainteresována 

jsou aktuálně tři ministerstva – Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR 

a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Stávající území vojenského újezdu připadne od 1. 1. 2016 

z hlediska administrativního, státní správy a samosprávy dvěma krajům (obr. 3) a  SO ORP 

Rokycany, Nepomuk, Blovice, Příbram a Hořovice. 



Od 1. 1. 2016 se připojí katastrální území obcí, ležící dosud ve vojenském újezdu, příslušným 

27 sousedním obcím (které zákon č. 15/2015 Sb. taxativně vyjmenovává) – obr. 4. Újezdní úřad 

Brdy přestane existovat a s ním i činnost stávajícího matričního, stavebního a vodoprávního 

úřadu. 

Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad již v roce 2012 zapracoval do příslušného 

listu mapy České republiky v měřítku 1 : 25 000 navrhovanou krajskou hranici a hranice 

původních a současně navržených katastrálních území ve VÚ Brdy. Tato mapa je dostupná 

v digitální podobě s pracovním názvem Mapa Brdy – nové katastry na portálu BRDY - Res 

publica, z. s. Přesné nové zaměření katastrálních území jednotlivých obcí o části, které jim 

připadnou z VÚ Brdy v terénu  není  provedeno a byla by to záležitost velmi nákladná. Obcím 

se však zvětší rozloha jejich území a bude to mít pro ně přínos například v mírně zvýšených 

příjmech z rozpočtového určení daní (podle stávajících předpisů). Pokud výjimečně vlastnily 

některá území ve VÚ Brdy jiné subjekty, je otázkou, zda toto vlastnictví bude vypořádáváno, 

protože ze zákona je území vojenského újezdu vlastnictvím státu. Jedná se o soukromé osoby 

a o původní církevní majetek zažádala také církev v rámci církevních restitucí. Některé obce 

by měly zájem o navrácení svých dřívějších obecních lesů, např. Dobřív, Těně, Trokavec, 

Číčov.  I po zrušení vojenského újezdu bude mít jeho bývalý prostor statut objektu důležitého 

pro obranu státu.   

Obrázek 3: Schéma zařazení území rušeného VÚ Brdy do krajů a rozsah nově vznikající CHKO Brdy  

 

Autorka obrázku: M. Novotná 

Zdroj: Územní studie Brdy,  2013. 
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Označení hranic VÚ Brdy bude odstraněno a armáda označuje plochy, na které nelze vstupovat 

z důvodů bezpečnosti či dalšího využívání Armádou ČR. V celém prostoru neexistuje běžný 

systém dopravního značení na komunikacích. Proto je zde ztížená orientace pro civilní osoby, 

které se zde pohybují. Také pokrytí signálem mobilních operátorů funguje jen na malé části 

území. Vyvstává problém zajištění bezpečnosti osob obecně, v případě ztráty orientace, úrazu 

nebo při požáru. Je potřebné dořešit např. otázky možnosti orientace na neoznačených 

komunikacích v lesních porostech a průjezdnosti cest v případě nutného zásahu zdravotníků či 

hasičů. Výhodou je, že ve stávajícím VÚ Brdy existuje systém vyznačených tzv. trauma bodů 

(obr. 5), které podávají základní informace o poloze místa a o číslech tísňových volání. 

Obrázek 4: Obce brdské oblasti sousedící s rušeným VÚ Brdy a další obce, na jejichž území bude 

zasahovat CHKO Brdy 

 

Autorka obrázku: M. Novotná 

Zdroj: Územní studie Brdy,  2013. 



Prostor středních Brd se zatím příliš neobjevuje v civilních územně plánovacích materiálech 

a dokumentaci, existuje dokumentace vojenského újezdu.  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

zpracovává pro Středočeský kraj tzv. Územní studii pro Brdy, která má však být dokončena 

až v roce 2016. Pro Plzeňský kraj zhotovil Terplán tzv. Územní studii Brdy již v roce 2013. 

Ta se však nezabývá územím VÚ Brdy, ale územím jeho přilehlých obcí v rámci Plzeňského 

kraje. Situace na úrovni obcí vypadá tak, že některé obce nemají územní plány zpracovány 

vůbec, jiné mají zpracovanou územně plánovací dokumentaci podle zákona č. 50/1976 Sb. a 

další podle zákona č. 183/2006 Sb.  Většina obcí bude muset své územní plány aktualizovat 

nebo vytvářet nové. 

Obrázek 5: Trauma bod vyznačený v terénu Obrázek 6: Skalní výchozy poblíž obce 

Trokavec 

  

Zdroj: vlastní foto 

3.2 Oblast ochrany přírody 

Střední Brdy a nově pod CHKO zařazovaná i část jižních Brd disponují mnoha zajímavými 

přírodními fenomény. Nalezneme zde paleontologická naleziště (např. fosilní kambrické 

břidlice v oblasti Jinců s nálezy zkamenělin), skalní výchozy (obr. 6), kamenná moře, sutě a 

další geologické zajímavosti. Bohatá je fauna a flóra. Z fauny je možné jmenovat mnoho 

vzácných a chráněných druhů živočichů, a to jak bezobratlých, tak obratlovců (namátkou rak 

říční a rak kamenáč, mihule potoční). Z flóry zde nalezneme původní lesní porosty (např. 

suťové lesy), smíšené lesy (obr. 7), ale i rozsáhlé plochy smrkových monokultur vysázených 

člověkem, velká vřesoviště (obr. 8) a rašeliniště, výskyty vzácných původních i nepůvodních 

druhů rostlin (namátkou rosnatka okrouhlolistá, kosatec sibiřský, upolín nejvyšší). Roste zde 

podhorská až horská vegetace, nacházíme zde mokřadní ekosystémy (obr. 9), střídavě vlhké 

louky,  apod.  

Na území VÚ Brdy není vyhlášené žádné maloplošné zvláště chráněné území, na území 

připravované CHKO Brdy jich je osm (pět přírodních rezervací a tři přírodní památky). 

Předpokládá se, že dostatečnou ochranu významným lokalitám a výskytům vzácných živých 

exemplářů by měla zajistit zonace CHKO a ochrana především v I. a II. zóně CHKO. Přesto 

jsou ještě AOPK ČR navrhována některá maloplošná zvláště chráněná území, např. Přírodní 

rezervace Tok, Přírodní rezervace Mokřady Padrťských rybníků a další. Představují lokality 

typické brdské přírody.   



Tak jako na celém území ČR je i na sledovaném území budoucí CHKO vymezeno několik 

evropsky významných lokalit v rámci soustavy Natura 2000 (k datu vzniku CHKO celkem 

cekem 18, například Trokavecké louky, Teslíny, Padrťsko). Nejsou zde však vyčleněny žádné 

ptačí oblasti. 

Obrázek 7: Smíšené lesní porosty v oblasti 

Padrtě 

 

 

Obrázek 8: Porosty vřesu na cílových plochách 

 

 

 

 Zdroj: vlastní foto 

 
Vyhlášení CHKO dává předpoklad k systematické ochraně přírody. Průběžně zde bude 

probíhat průzkum vzácných lokalit, přičemž zpřístupněné části přírody bude moci navštěvovat 

a obdivovat velké množství lidí. Panují obavy, jak zabezpečit celé tak rozsáhlé území. I dnes, 

kdy dozor patří ještě armádě, se v tomto prostoru pohybují někteří návštěvníci neoprávněně, 

navštěvují místa, kde je z různých důvodů vstup zakázán a nechovají se k přírodě a krajině vždy 

šetrně. Zřejmě nepostačí jen represivní opatření zaměřená na ochranu přírody, ale velký důraz 

bude muset být kladen i na výchovnou problematiku. 

Území rušeného vojenského újezdu zůstane nadále chráněnou oblastí přirozené akumulace vod.  

Obrázek 9: Mokřadní ekosystém v oblasti 

Padrtě 

 

Obrázek 10: Podzimní atmosféra v oblasti 

Padrťských rybníků 

  
Zdroj: vlastní foto 



3.3 Problematika využití hospodářského potenciálu 

Vzhledem k zalesněnosti celé oblasti se předpokládá nadále hospodářské využití lesa, které 

bude respektovat požadavky ochrany přírody. Pokud bude v okrajových částech CHKO Brdy 

prováděna zemědělská činnost, bude se též muset přizpůsobit možnostem, které určí ochrana 

přírody v jednotlivých zónách CHKO  (např. hnojení). Možné by bylo i pastevecké využití 

bezlesí (po asanaci) v oblasti Padrťských rybníků (obr. 11). Napomohlo by to rozhodně údržbě 

bezlesí, které je významným prvkem pro zachování vzácných druhů rostlin. Zemědělská půda 

však zaujímá ve sledovaném území pouze asi 4% rozlohy  

Oblast středních Brd je dlouhodobě zdrojem vody pro okolní sídla. Je významnou pramennou 

oblastí.  Celkově je na území VÚ Brdy 28 vodních toků a asi 30 nádrží a rybníků (Vojenské 

újezdy Armády ČR, s. 79), což představuje značný hydrologický potenciál. Vodní plochy Láz, 

Pilská nádrž či Octárna jsou důležitými vodními zdroji pro Příbram, vodovod z lokality Tři 

Trubky zásobuje více než sto let Rokycansko. Na okrajích VÚ Brdy je řada vrtů a dalších 

vodohospodářských objektů, které slouží pro zásobování okolních obcí vodou. Tyto objekty 

jsou předávány do majetku obcí včetně přístupových cest. 

Problémem středních Brd a jejich okolních obcí zůstává zadržování vody v krajině. I když 

brdské lesy zadržují velké množství vody, v době vysokých srážek mohou vznikat lokální 

povodně. Těmi je ohrožena například oblast kolem Padrťského potoka a Klabavy. Relativně 

krátké vodní toky s velkým spádem způsobují záplavy a škody na majetku.  Proto se uvažuje o 

zvýšení retenční schopnosti krajiny Brd. Existují různé návrhy od zbudování přehradní nádrže 

(Amerika na Klabavě), přes vytvoření suchých poldrů, vznik zasakovacích pásů, hloubení 

nových tůní, omezení meliorací i různá jiná technická řešení. V této oblasti je nutný ještě 

systematický hydrologický a další průzkum a na rozhodování o změnách v krajině bude nutný 

konsenzus mnoha odborníků. 

Obrázek 11: Bezlesí v oblasti Padrťských rybníků 

 

Zdroj: vlastní foto 



Další možnosti hospodářského využití oblasti spočívají v chovu ryb v Padrťských rybnících 

(obr. 10), který je běžně provozován, v možnostech sportovního rybaření na některých tocích 

v okrajových částech území (pstruhové rybářské revíry), v neposlední řadě i provozování práva 

myslivosti, sběr hub a dalších lesních plodin. Předpokládá se, že na sledovaném území nebude 

probíhat těžba nerostných surovin kromě těžby kamene v Červeném lomu (obr. 12), který je 

využíván na údržbu místních komunikací. Diskutuje se o možném průzkumu zlatonosných 

ložisek (ložisko Vacíkov), ale Plán péče  o CHKO Brdy v období 2015 – 2024 tuto těžbu 

nepředpokládá.   

O území VÚ Brdy uvažuje mnoho zainteresovaných činitelů jako o území, v němž nebude 

povolována výstavba. S tímto předpokladem však nekorespondují informace z návrhu Plánu 

péče o CHKO Brdy na období 2015–2024 (s. 34): „v koncepci struktury osídlení na území 

CHKO směřovat plošnou urbanizaci do IV. zóny“, či namátkou dále ze s. 35 tamtéž: 

„novostavby a přestavby posuzovat v kontextu typických venkovských objektů v daném místě 

(měřítko, umístění a proporce jednotlivých staveb)“, ve kterých se zřetelně o nějaké výstavbě 

uvažuje, přičemž není specifikováno, ve které části CHKO Brdy.  

Obrázek 12: Červený lom Obrázek 13: Cílová plocha Brda 

  
Zdroj: vlastní foto 

3.4 Oblast cestovního ruchu 

Předpokládá se, že o oblast bývalého vojenského újezdu bude po jejím zpřístupnění velký 

zájem. Turisty už dnes přitahují a budou přitahovat jak militární objekty v území, z nichž 

některé jsou a jiné nebudou zpřístupněny (obr. 12, 14), tak zajímavá historie i krása zachovalé 

brdské přírody (obr. 13). Další budou lákat hutnická tradice Brd a Podbrdska, s níž je spojeno 

zakládání rybníků v Brdech, či osudy zaniklých obcí, po kterých lze nalézt stále hmotné stopy 

v terénu.   

Přírodních a kulturně historických předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu je v oblasti 

rušeného vojenského újezdu a v nejbližším okolí mnoho. Přírodní atraktivity byly již zmíněny. 

Z kulturně historických atraktivit lze jmenovat alespoň zámeček Tři Trubky (obr. 15). Jako 

lovecký zámek byl  využíván i v době existence vojenského prostoru. Navštívili jej prezidenti 

T. G. Masaryk a E. Beneš, za 2. světové války v něm byl internován polní maršál von 

Brauchtisch. Z dob dřívějších se zachovala např. zřícenina hradu Valdek (obr. 16),  základy 

staveb Benediktýnů na Teslíně či pozůstatky zaniklých vesnic. 



Obrázek 13: Pohled na střední část Brd z pěchotního srubu Jordán 

 
Zdroj: vlastní foto  

Militárními objekty, které přitahují zájem, jsou např. cílové plochy, ženijní úkryty a bunkry  

(např. Jordán - obr. 14), Atom muzeum v blízkosti Míšova. Z blízkého okolí lze jmenovat 

památník na demarkační linii v Rokycanech či zdejší Vojenské historické muzeum.  

Obrázek 14: Zkušební pěchotní srub Jordán  

 

Zdroj: vlastní foto  



Problémem pro rozvoj cestovního ruchu budou zpočátku realizační předpoklady, jako je 

omezená dostupnost a nevybavenost regionu v tomto směru.  Pro účely rekreace byla zatím 

užívána jen jihozápadní část plánované CHKO, která nebyla součástí VÚ Brdy a okrajové části 

vojenského prostoru, které byly zpřístupněné o víkendech pro pěší návštěvníky a cyklisty. 

Uvažovanými směry rekreace jsou šetrné formy, jako např. turistika, cykloturistika, běžecké 

lyžování, později možná hipoturistika a v přilehlých oblastech další formy agroturistiky. 

Základními informačními centry, která jsou plánována, budou tzv. domy přírody, např. 

v Obecnici a v zámečku Tři Trubky.  Jejich vznik je však zatím v počátečních fázích 

(projektová příprava a jednání mezi hlavními zainteresovanými partnery). Vznik dalších  

informačních center nebo alespoň informačních míst s panely s mapami v terénu bude 

záležitostí CHKO Brdy, přilehlých obcí a zřejmě i dalších organizací (např. místních akčních 

skupin, např. MAS Brdy, zájmových organizací apod.). 

Obrázek 15: Lovecký zámeček Tři Trubky Obrázek 16: Zřícenina hradu Valdek 

 

  
Zdroj: vlastní foto  

Pro návštěvníky budou sloužit plánovaná odstavná po obvodu nové CHKO Brdy.  Také další 

infrastrukturní zařízení a zařízení služeb by měla vznikat v příslušných obcích mimo hranice 

CHKO. Je to příležitost pro rozvoj obcí i podnikatelských aktivit jejich obyvatel. V některých 

místech na obvodu VÚ Brdy již takováto zařízení existují. Příkladem může být Muzeum 

Středních Brd ve Strašicích či naučná stezka pod střechou s tématikou Brd a Podbrdska ve 

špejcharu ve Spáleném Poříčí.  

Vybudování další infrastruktury, která je potřeba k realizaci cestovního ruchu, jako jsou 

ubytovací a stravovací zařízení, další doprovodné služby (např. půjčovny  kol, možná 

elektrokol, provozovny wellness aj.), bude zřejmě záviset na aktivitě, schopnostech a 

možnostech obyvatel sousedních obcí či širšího zázemí. Území dřívějšího vojenského újezdu a 

nově zřizované CHKO pro ně zůstane i nadále např. dopravní bariérou. Jeho atraktivita a 

zpřístupnění však dávají nové impulsy a možnosti rozvoje a obce, ležící v současnosti na 



periferii krajů by se mohly významně rozvíjet. Důležitou oblastí rozvoje cestovního ruchu, ale 

i obecně návratu Brd do povědomí lidí, bude dobrá informovanost a propagace. Zajímavou 

možností nejen propagace Brd by bylo jistě i posilování regionální identity obyvatel brdských 

a podbrdských obcí a využívání tohoto fenoménu jak k rozvoji veřejného života v nich, tak 

například při podnikatelské činnosti.  

 

4. Strategické cíle  

Základní vizí rozvoje území by měla být zpětná integrace marginalizovaného území do 

regionálních struktur, jeho udržitelný rozvoj, založený na rozvoji občanské společnosti, ochraně 

životního prostředí a rozvoji šetrných forem hospodaření v různých oblastech hospodářského 

života. 

Prioritními směry a cíli jsou: 

a) v oblasti legislativní, administrativní, správní, bezpečnostní, územně plánovací 

dokumentace funkční začlenění území rušeného VÚ Brdy do příslušných 

administrativních a správních celků, zabezpečení bezpečnosti, protipožární ochrany a 

pořádku v území, vytvoření efektivního systému nakládání s odpady v něm, pokrytí 

území signály mobilních operátorů, vytvoření příslušné územně plánovací dokumentace 

s cílem rozvoje obcí brdské oblasti, koordinace činnosti všech zainteresovaných aktérů 

v území; 

 

b) v oblasti ochrany přírody zabezpečení a rozvíjení ochrany přírody a krajinného rázu 

brdské oblasti, zachování jejího přírodního bohatství;  

 

c) v oblasti hospodářské zajištění správného hospodaření s vodními zdroji, zabezpečení 

šetrného využívání lesa, využívání tradičních místních zdrojů (např. dřeva) a postupů 

(např. pastevectví) pro rozvoj hospodářství, podpora výroby regionálních produktů; 

postupné zlepšování občanské vybavenosti, dopravní a technické infrastruktury 

v území;  

 

d) v oblasti rozvoje cestovního ruchu efektivní využívání přírodních a kulturně 

historických předpokladů území k rozvoji šetrných forem cestovního ruchu; rozvoj 

realizačních předpokladů pro cestovní ruch, vybudování organizace destinačního 

managementu v území;  

 

e) v oblasti zabezpečení ochrany státu další provozování nutné specifické činnosti  

Armády  ČR  v území; 

 

f) v oblasti rozvoje občanské společnosti posilování regionální identity obyvatel brdských 

a podbrdských obcí a využívání tohoto fenoménu k rozvoji veřejného života v nich; 

podpora místních tradic, společenských akcí, ale i činnosti místních muzeí a podobných 

zařízení; zvyšování informovanosti občanů o životě v regionu, zapojování nejširší 

veřejnosti do rozhodovacích procesů ve veřejné správě a samosprávě.  

 

  



Závěr 

Ačkoli se z pohledu státu či zainteresovaných krajů nejedná o příliš velké území, problémů 

začlenění VÚ Brdy zpět do civilního života je celá řada. Dotýkají se téměř všech oblastí života. 

Původní přirozené vztahy v rámci prostoru částí středních a západních Čech zde byly násilně 

zpřetrhány a vojenský prostor se vyvíjel devadesát let výrazně izolovaně od politického, 

společenského i hospodářského života okolních oblastí. Po necelém století se toto území má 

zpátky integrovat do stávajících systémů. Do tohoto procesu se zapojuje velké množství aktérů. 

Všichni se snaží konat, ať už v rámci svého pracovního či zájmového zaměření. Již nyní je však 

přes veškerou snahu vidět i dílčí neprovázanosti řešení, nekoordinovanost některých činností, 

někdy neinformovanost a nebo i jen malá ochota ke spolupráci. Je možné předpokládat, že bude 

docházet také ke střetu zájmů (např. mezi zájmy ochrany přírody a zájmy různých investorů a 

developerů). Řešení rozvoje území rušeného vojenského újezdu a regionů přilehlých potřebuje 

komplexní a koordinovaný přístup všech zainteresovaných činitelů a bude záležitostí 

dlouhodobou. Článek tak ukazuje v podstatě výchozí stav na začátku procesů jeho revitalizace, 

integrace a konverze.  
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