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1) Minulý vývoj – 20. století

 1927 – vytvořena vojenská střelnice v Brdech pro potřeby ČS armády
 druhá světová válka a rok 1952 – vysídlování obcí v Brdech z důvodu 

rozšíření vojenské střelnice
 1968-1989 – aktivity sovětské armády v Brdech
 po roce 1989 – neúspěšný boj některých vysídlenců o návrat…

Zdroj: https://plzen.idnes.cz/brdy-

vysidleni-vlada-snemovna-dk9-

/plzen-

zpravy.aspx?c=A160524_152535_p

lzen-zpravy_pp

https://plzen.idnes.cz/brdy-vysidleni-vlada-snemovna-dk9-/plzen-zpravy.aspx?c=A160524_152535_plzen-zpravy_pp


1) Minulý vývoj – 21. století

 2002 – záměr na vybudování vojenského radaru v ČR diskutován 
během návštěvy ministra obrany Jaroslava Tvrdíka v USA

 2007-2009 – probíhala intenzivní jednání mezi USA a ČR; velké 
protesty v České republice,

Zdroj: Film Český mír https://www.youtube.com/watch?v=ZGOSzzS1Hl4

https://www.youtube.com/watch?v=ZGOSzzS1Hl4


1) Minulý vývoj – 21. století

 2009 - nový americký president B. Obama zrušil plán předchozí 
Bushovy vlády

Zdroj: 

https://zpravy.idnes.cz/prehledne

-usa-zamazly-radar-v-brdech-

cesi-lituji-i-oslavuji-po6-

/domaci.aspx?c=A090917_1215

19_domaci_jw

https://zpravy.idnes.cz/prehledne-usa-zamazly-radar-v-brdech-cesi-lituji-i-oslavuji-po6-/domaci.aspx?c=A090917_121519_domaci_jw


1) Minulý vývoj – 21. století

 2007-2009 – do protestů proti radaru se zapojila i řada obcí v okolí –
Liga starostů proti radaru,

 2007 – vláda se snažila přesvědčit představitele obcí a místní 
obyvatele slibem štědrých dotací pro obce regionu

Zdroj: 

https://www.novinky.cz/do

maci/124441-na-rozvoj-

brdska-pujde-1-25-

miliardy-korun.html

https://www.novinky.cz/domaci/124441-na-rozvoj-brdska-pujde-1-25-miliardy-korun.html


1) Minulý vývoj – 21. století

 Obce regionu nakonec prakticky žádné dotace nezískaly a většina 
plánovaných investic tak zůstala jen na papíře

Zdroj: 

https://zpravy.idnes.cz/brdy

-oplakaly-stovky-milionu-

za-radar-vlada-se-k-

topolankovu-slibu-nema-

1ns-

/domaci.aspx?c=A110124_

121933_domaci_jj

https://zpravy.idnes.cz/brdy-oplakaly-stovky-milionu-za-radar-vlada-se-k-topolankovu-slibu-nema-1ns-/domaci.aspx?c=A110124_121933_domaci_jj


1) Minulý vývoj – 21. století

 2012 – vláda rozhodla o zrušení vojenského újezdu Brdy a o územním 
zmenšení dalších 4 vojenských újezdů v České republice

Zdroj: 

https://zpravy.idnes.cz/vlad

a-zrusila-vojensky-ujezd-

brdy-dalsi-ctyri-cviciste-

se-zmensi-pyu-

/domaci.aspx?c=A120104_

143158_domaci_jav

https://zpravy.idnes.cz/vlada-zrusila-vojensky-ujezd-brdy-dalsi-ctyri-cviciste-se-zmensi-pyu-/domaci.aspx?c=A120104_143158_domaci_jav


1) Minulý vývoj – 21. století

 Ke zrušení vojenského újezdu Brdy nedošlo okamžitě, protože bylo 
třeba, aby zákon prošel legislativním procesem

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/zeman-

podespsal-zakon-zruseni-vojenskeho-

ujezdu-brdy-ppj-

/domaci.aspx?c=A150120_203641_domaci

_bse

https://zpravy.idnes.cz/zeman-podespsal-zakon-zruseni-vojenskeho-ujezdu-brdy-ppj-/domaci.aspx?c=A150120_203641_domaci_bse


2) Současný stav a výzvy

 Dne 1. 1. 2016 vstoupil v platnost zákon č. 15/2015 Sb., Zákon o 
zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských 
újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o 
hranicích vojenských újezdů)

 Území vojenského újezdu se stalo administrativně součástí okolních 
obcí a současně součástí CHKO Brdy 

Autor: T. Krejčí



2) Současný stav a výzvy

 Některé obce v Brdech zvětšily významně své území
 Například obec Malá Víska (92 obyvatel k 1.1.2016) měla před 

zrušením újezdu rozlohu1,2 km2 a po jeho zrušení 10,2 km2

 Výzva: Jak zajistit správu nově získaných území? 

Zdroj:

https://www.czso.cz/cs

u/xs/uzemni-zmeny-a-

zmeny-hranic-

stredoceskeho-kraje-k-

1-1-2016

https://www.czso.cz/csu/xs/uzemni-zmeny-a-zmeny-hranic-stredoceskeho-kraje-k-1-1-2016


2) Současný stav a výzvy

 Výzva: Jak připravit nové územní plány? 

Zdroj: 

https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/brdske-

obce-chystaji-uzemni-plany-kraj-je-uprednostni-

20170116.html

https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/brdske-obce-chystaji-uzemni-plany-kraj-je-uprednostni-20170116.html


2) Současný stav a výzvy

 Výzva: Jak zajistit potřebné technické prostředky pro obce, aby 
mohly starat o nové získaná území?  

Zdroj: 

http://www.rozhlas.cz/plzen/zpravod

ajstvi/_zprava/obce-na-okraji-chko-

brdy-maji-nove-hasicske-vozy--

1719003

http://www.rozhlas.cz/plzen/zpravodajstvi/_zprava/obce-na-okraji-chko-brdy-maji-nove-hasicske-vozy--1719003


2) Současný stav a výzvy

 Výzva: Jakými způsoby  zajistit rozvoj turismu? 

Zdroj: 

https://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/destina

cni-agentura-brdy-odmitana-i-vitana-

20161211.html

https://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/destinacni-agentura-brdy-odmitana-i-vitana-20161211.html


2) Současný stav a výzvy

 Výzva: Jak nalákat dostatečné množství návštěvníků? 

Zdroj: 

https://cestovani.idnes.cz/brd

y-brdska-divocina-byvaly-

vojensky-prostor-valdek-

jordan-padrtske-rybniky-

18n-/po-

cesku.aspx?c=A180116_376

507_po-cesku_hig

https://cestovani.idnes.cz/brdy-brdska-divocina-byvaly-vojensky-prostor-valdek-jordan-padrtske-rybniky-18n-/po-cesku.aspx?c=A180116_376507_po-cesku_hig


2) Současný stav a výzvy

 Výzva: Jak zajistit bezpečnost 
návštěvníků? Jak zajistit 
pomoc návštěvníkům v 
rozsáhlé neobydlené krajině? 
Lze  v území využívaném 
dlouhodobě různými 
armádami 100% garantovat, 
že všechna nevybuchlá 
munice byla skutečně 
zlikvidována? 

Zdroj: 

https://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/ocista-

brd-skoncila-pyrotechnici-nasli-10-tisic-kusu-

nevybuchle-munice-20171201.html

https://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/ocista-brd-skoncila-pyrotechnici-nasli-10-tisic-kusu-nevybuchle-munice-20171201.html


2) Současný stav a výzvy

 Výzva: Jaké druhy turistického ruchu mají perspektivu rozvoje?  

Source: http://plzen.idnes.cz/v-brdech-se-verejnosti-

otevre-unikatni-atomove-muzeum-p12-/plzen-

zpravy.aspx?c=A130816_153738_plzen-zpravy_sou

Sourcehttp://plzen.idnes.cz/bahna-2016-den-pozemniho-vojska-

strasice-dh2-/plzen-zpravy.aspx?c=A160623_122309_plzen-zpravy_pp

Source: https://behejlesy.cz/behej-lesy-brdy/r13

http://plzen.idnes.cz/v-brdech-se-verejnosti-otevre-unikatni-atomove-muzeum-p12-/plzen-zpravy.aspx?c=A130816_153738_plzen-zpravy_sou
http://plzen.idnes.cz/bahna-2016-den-pozemniho-vojska-strasice-dh2-/plzen-zpravy.aspx?c=A160623_122309_plzen-zpravy_pp
https://behejlesy.cz/behej-lesy-brdy/r13


2) Současný stav a výzvy

 Výzva: Jak zajistit ochranu přírodních zdrojů v Brdech a jejich 
udržitelné využívání? Například se jedná o vodní zdroje….

Zdroj: 

https://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/vodni-

zdroje-v-brdech-prejdou-na-obce-20150416.html

https://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/vodni-zdroje-v-brdech-prejdou-na-obce-20150416.html


2) Současný stav a výzvy

 Výzva: Jak zajistit existenci nejcennějších přírodních lokalit po 
skončení vojenských aktivit? V Brdech se jedná zejména o vřesoviště

Zdroj: 

https://plzen.idnes.cz/ohen-

pozar-vresoviste-brdy-

ekologie-dv0-/plzen-

zpravy.aspx?c=A160614_152

309_plzen-zpravy_pp

https://plzen.idnes.cz/ohen-pozar-vresoviste-brdy-ekologie-dv0-/plzen-zpravy.aspx?c=A160614_152309_plzen-zpravy_pp


2) Současný stav a výzvy

 Výzva: Jak zajistit spolupráci různých skupin aktérů? (obce, CHKO, 
Vojenské lesy a statky, místní podnikatelé apod.)

Zdroj: 

https://www.vls.cz/akce/91

https://www.vls.cz/akce/91


3) Vlastní výzkum - představení

 Cílem vlastního výzkumu bylo poskytnout různým skupinám aktérů 
další informace, které usnadní jejich rozhodovací procesy zaměřené 
na budoucí rozvoj zájmového území.

 Na základě analýzy starých map a leteckých snímků byly zpracovány 
mapy vývoje využívání území vojenského újezdu Brdy a okolních 
obcí – ty jsou důležité například z hlediska dlouhodobějšího 
plánování (např. regionální rozvoj, lesnictví)

 Za pomoci GIS modelování byla zpracována mapa dvou scénářů 
využití území vojenského újezdu Brdy a okolních obcí

 Na základě výsledků dalších dílčích analýz a výzkumů byl dosud 
publikován jeden odborný článek a u dalších rukopisů probíhají 
recenzní hodnocení. 

 Všechny kartografické výstupy projektu jsou dostupné na 
https://www.researchgate.net/project/Military-training-areas-as-a-
transformation-territory-scenarios-of-impacts-of-their-optimization-
on-society-and-landscape

https://www.researchgate.net/project/Military-training-areas-as-a-transformation-territory-scenarios-of-impacts-of-their-optimization-on-society-and-landscape


 Mapa vývoje využívání zájmového území – stav rok….. 

Mapa v detailním rozlišení 

dostupná na: ……





















Zdroj: Skokanová, H., Havlíček, M., Klusáček, P., Martinát, S. (2017): Five military training areas – five different trajectories 

of land cover development? Case studies from the Czech Republic, ročník XI, č. 2, s. 201-213, dostupné na 

http://geografia.science.upjs.sk/images/geographia_cassoviensis/articles/GC-2017-11-

2/2017_2_Skokanov%C3%A1_et_al_final.pdf

http://geografia.science.upjs.sk/images/geographia_cassoviensis/articles/GC-2017-11-2/2017_2_Skokanov%C3%A1_et_al_final.pdf


4) Závěry a doporučení

 V budoucnu bude třeba v zájmovém území Brdy neustále hledat 
vyvážené kompromisy mezi potřebami a zájmy rozvojových aktivit 
(např. funkce cestovního ruchu, či funkce bydlení) a potřebami a 
zájmy ochrany přírody.  Tento úkol nebude snadný, protože tlak na 
rozvoj různých komerčních aktivit zde lze očekávat vysoký, neboť 
některé obce jsou relativně dobře dopravně dostupné díky své poloze 
vůči dálnici Praha- Plzeň! 

 Podle našeho názoru by aktéři rozhodující o dalším rozvoji Brdů měli 
věnovat pozornost výsledkům příslušných vědeckých výzkumů. 
Samozřejmě pozornost by měla být věnována i výsledkům nových 
výzkumů ze zahraničí (e.g. Zentelis and al., 2017; Fox et al., 2017; 
Guimarães et al., 2017), protože některé další státy (např. Velká 
Británie či sousední Německo) mají větší zkušenosti s transformací 
bývalých i současných velkoplošných vojenských výcvikových 
prostor. 



4) Závěry a doporučení

 Doporučujeme Brdy navštívit, protože se jedná o území s velmi 
unikátní přírodou……

Foto: P. Klusáček Foto: T. Krejčí



4) Závěry a doporučení

 ……s existujícími pozůstatky vojenských objektů…

Foto: P. Klusáček Foto: T. Krejčí



4) Závěry a doporučení

 ……s jedinečnými muzejními expozicemi pro návštěvníky…

Zdroj: http://www.atommuzeum.cz/

http://www.atommuzeum.cz/


4) Závěry a doporučení

 ……s tichou nostalgií zaniklých obcí….

Foto: P. Klusáček

Foto: P. Klusáček



4) Závěry a doporučení

 ……a statků.

Foto: P. Klusáček



5) Další informační zdroje

 Z novějších zahraničních studií je možné doporučit:

•Guimarães, H., Braga, R., Mascarenhas,A., Barros Ramos, T. (2017): Indicators of ecosystem 
services in a military Atlantic Forest area, Pernambuco—Brazil, Ecological Indicators, Volume 80, 
September 2017, Pages 247-257, ISSN 1470-160X, https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.05.030

•Forejt, M. , Skalos, J., Pereponova, A., Plieninger, T., Vojta, J., Šantrůčková, M. (2017): Changes 
and continuity of wood-pastures in the lowland landscape in Czechia, Applied Geography, Volume 
79, Pages 235-244, ISSN 0143-6228, http://dx.doi.org/10.1016/j.apgeog.2016.12.016.

•Fox, W. E., Medina-Cetina, Z., Angerer, J., Varela, P., Chung, J., (2017):  Water Quality & natural 
resource management on military training lands in Central Texas: Improved decision support via 
Bayesian Networks, Sustainability of Water Quality and Ecology, 2017, ISSN 2212-6139, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.swaqe.2017.03.001.

•Zentelis, R., Lindenmayer, D., Roberts, J.D.,Dovers, S. (2017): Principles for integrated 
environmental management of military training areas, Land Use Policy, Volume 63, April 2017, 
Pages 186-195, ISSN 0264-8377, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.01.025.

•Wanner, M., Xylander, W. (2003): Transient fires useful for habitat-management do not affect soil 
microfauna (testate amoebae)—a study on an active military training area in eastern Germany, 
Ecological Engineering, Volume 20, Issue 2, Pages 113-119, ISSN 0925-8574, 
http://dx.doi.org/10.1016/S0925-8574(02)00124-6.

 Dále doporučuje navštívit stránky projektu na  
https://www.researchgate.net/project/Military-training-areas-as-a-transformation-
territory-scenarios-of-impacts-of-their-optimization-on-society-and-landscape

https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.05.030
http://dx.doi.org/10.1016/j.apgeog.2016.12.016
http://dx.doi.org/10.1016/j.swaqe.2017.03.001
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.01.025
http://dx.doi.org/10.1016/S0925-8574(02)00124-6
https://www.researchgate.net/project/Military-training-areas-as-a-transformation-territory-scenarios-of-impacts-of-their-optimization-on-society-and-landscape


 Ralsko (zrušeno 1991):

Zdroj: http://www.geoparkralsko.cz/

5) Tipy na další bývalá vojenská 

území v České republice

http://www.atommuzeum.cz/


 Milovice (zrušeno 1991):

Zdroj: http://www.ceska-

krajina.cz/rezervace/prirodni-

rezervace-milovice/

5) Tipy na další bývalá vojenská 

území v České republice

http://www.ceska-krajina.cz/rezervace/prirodni-rezervace-milovice/


Děkujeme Vám za pozornost!

Jsou zde nějaké otázky, náměty či připomínky?

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/brdy-letecke-snimky-04u-/domaci.aspx?c=A140110_100846_domaci_jw

https://zpravy.idnes.cz/brdy-letecke-snimky-04u-/domaci.aspx?c=A140110_100846_domaci_jw

