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1) Minulý vývoj – 20. století

 1933 – první plány na využití území k vojenskému výcviku, o dva 
roky později zřízeno Velitelství výcvikového tábora v Dědicích u 
Vyškova

Příklad prvorepublikových aktivit – cvičné betonové bunkry S1 a 
S2, z nichž první jmenovaný byl pro dezolátní stav odstraněn v 
roce 2006

Zdroj: http://www.vvpdedice.net/c61-1/cvin-objekty-pro-osdky-tkho-opevnn-u-rovic.html



1) Minulý vývoj – 20. století
Vyhláška přesídlovací kanceláře se sídlem ve Vyškově

Zdroj: https://is.muni.cz/th/105737/

pedf_m/Povalecna_obnova_

Drahanska.pdf



 Další aktivity byly zastaveny 2. světovou válkou, přičemž jednotky 

Wehrmachtu pokračovaly s výstavbou podle českého plánu

 Wehrmachtu původně vyměřený prostor nepostačoval, byly 

posunuty jeho hranice a plocha cvičiště se tak zdvojnásobila

 Násilně přitom bylo vystěhováno 33 osad a obcí s bezmála 20 000 

českými obyvateli

1) Minulý vývoj – 20. století

Válkou zničené obce v bezprostředním zázemí újezdu 

– Bousín a Nové Sady 

Zdroj: https://is.muni.cz/th/105737/pedf_m/Povalecna_obnova_Drahanska.pdf



 Po skončení 2. světové války byl československou armádou 

navrácen rozsah střelnic do své předválečné podoby a lidé se 

tak mohli vrátit do svých domovů

 Formální vznik VÚ Dědice zákonem v roce 1953, kdy byly 

vytyčeny také jeho hranice

 V roce 1993 do něj byla přesunuta část výzkumné a vývojové 

základny Armády ČR

1) Minulý vývoj – 20. století

Zdroj: http://www.vvpdedice.net/25-1/historie/1945-2000.html



1) Minulý vývoj – 21. století

 2011 - ministr obrany Alexandr Vondra informoval starosty obcí 
Vyškovska, že ministerstvo obrany počítá s redukcí rozlohy 
vojenského újezdu Březina o cca 5 %

 Jihomoravský hejtman Michal Hašek při tomto jednání dohodl 
rozšíření využitelnosti vojenského výcvikového prostoru pro výcvik 
složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje, 
zejména Policie ČR

 2012 – rozhodnutí vlády o zmenšení VÚ Březina o 750 ha, tedy 
skutečně zhruba 5 % rozlohy



1) Minulý vývoj – 21. století

Zdroj: http://www.vojujezd-brezina.cz/assets/File.ashx?id_org=1412&id_dokumenty=1072



1) Minulý vývoj – 21. století

 Zhruba pětina újezdu byla v roce 2005 zpřístupněna, především na 

severu, západě a východě prostoru 

 Tyto oblasti jsou určeny k turistice a cykloturistice 

 Z historických památek se ve zpřístupněných částech nacházejí 

zříceniny hradu Melice a Ježův hrad 

 V nepřístupných částech je zámeček Ferdinandsko a zříceniny Starý 

Plumlov a Smilův hrad

Zřícenina hradů Melice a Starý Plumlov

Zdroj: https://www.turistika.cz/vylety/zbytky-zriceniny-hradu-melice/foto?id=399680; 

http://www.kultura.cz/profile/5983-zanikly-hrad-stary-plumlov-drahany



1) Minulý vývoj – 21. století

 Území újezdu má poměrně významný vodní režim
 Územím protéká několik vodních toků, nejvýznamnějšími jsou 

Drahanský, Ferdinandský a Pustiměřský potok a vodní toky Hloučela, 
Velká a Malá Haná

 Vodní nádrže na území újezdu mají především vodohospodářský 
(nádrže Osina, Příhon, Prokop), účelově-vojenský (Myslejovická
nádrž) a protipožární význam (nádrže Želivka, Jandovka aj.)

Zdroj: http://www.viktoria-hohe.net/priroda/vodni-

nadrze-vojenskeho-ujezdu-brezina.html

Myslejovická vodní nádrž a rybník Osina



1) Minulý vývoj – 21. století

 Vodní nádrže na území vojenského újezdu Březina začaly být 
budovány v 80. letech minulého století v rámci vodohospodářských 
opatření programu ARO (asanace a rekultivace oblasti), který byl pro 
VVP Dědice zpracován počátkem 70. let

 Na počátku 90. let byly vybudovány nové a rekonstruovány stávající 
rybníky v rámci vládního programu revitalizace krajiny a vodních 
toků 

 V současné době se dle územního plánu na území újezdu nachází přes 
30 vodních nádrží, které plní funkci retenční, protipožární, 
výcvikovou, hospodářskou

 v roce 2016 a později by zde mělo vzniknout 13 nových rybníků, 
nádrží a tůní za zhruba 40 miliónů korun, které by měly pomoci 
vyřešit nedostatek vody (území leží ve srážkovém stínu 
Českomoravské vrchoviny)



1) Minulý vývoj – 21. století

 Na území vojenského újezdu Březina se nenachází soustředěný sídelní 
útvar určený k trvalému bydlení civilního obyvatelstva 

 Bydlení civilních osob je v roztroušené zástavbě jednotlivých objektů, 
v původním počtu celkem 5 objektů (hájenky)

 V současné době jsou trvale obydleny celkem 3 objekty

Hájenka u zámku Ferdinandsko uprostřed VÚ Březina

Zdroj: kulturni.pamatky.vyskov



2) Současný stav a výzvy

 od 1. ledna 2016 došlo ke zmenšení rozlohy VÚ Březina (o cca 5 %)

 Z újezdu byla vyjmuta nejvýchodnější část, která přiléhá ke katastru 
městyse Brodek u Prostějova, včetně okolí obce Podivice, která dosud 
je újezdem zcela obklopena, což jí bránilo ve využití evropských 
fondů, plné spolupráci s mikroregiony a rozvoji cykloturistiky

Cyklostezky ve VÚ Březina

Zdroj: https://www.turistika.cz/mista/stavebni-pamatky-ve-vojenskem-ujezde-brezina/detail



2) Současný stav a výzvy
Cyklostezky ve VÚ Březina

Zdroj: http://www.vojujezd-brezina.cz/vismo/galerie2.asp?id_org=1412&id_galerie=1001



Zdroj: https://is.muni.cz/th/238493/pravf_m/Diplomova_prace.pdf

Hranice vojenského újezdu Březina s vyznačením plánované 

restrukturalizace a rozdělení území

2) Současný stav a výzvy



2) Současný stav a výzvy

 Dopravní obslužnost zajišťuje v okolí vojenského újezdu Integrovaný 
dopravní systém Jihomoravského kraje a Integrovaný dopravní 
systém Olomouckého kraje

 Územím újezdu prochází tři silniční komunikace místního významu: 
silnice č. 377 II. třídy, silnice č. 37728 III. třídy a silnice č. 37731 III. 
třídy. Přítomnost vojenského újezdu představuje bariéru kontinuity 
dopravy v regionu

 To lze lehce doložit na příkladu místní komunikace č. 377 II. třídy, 
procházející severní částí újezdu a spojující obce Žárovice a Drahany

 Silnice je často uzavírána z důvodu cvičných střeleb na Střelnici 
bojových vozidel Ferdinandsko

 V návaznosti na tuto problematiku lze tvrdit, že přítomnost VÚ 
Březina vytváří taktéž bariéru v oblasti intenzity kontaktů mezi 
jednotlivými obcemi v bezprostředním okolí újezdu.



Komunikace ve VÚ Březina

2) Současný stav a výzvy

Zdrpj: https://www.turistika.cz/mista/stavebni-pamatky-ve-vojenskem-ujezde-brezina/detail



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 Březina 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 Březina 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






















4) Závěry a doporučení

 Vojenský újezd Březina se jeví jako vojenský prostor, jenž by měl 
zůstat zachován. 

 Jedním z hlavních důvodů je jeho poloha vůči Univerzitě Obrany se 
sídlem v blízkém Brně a Vyškově. 

 Důležitým aspektem je také velikost újezdu, armáda je schopna 
využívat celý vojenský prostor s minimálními ekonomickými 
ztrátami. 

 V neposlední řadě jde o skutečnost, že působení vojenského újezdu 
samo o sobě nemá výraznější negativní dopad na obyvatele okolních 
obcí, dokonce lze hovořit o pozitivním vlivu např. v oblasti 
zaměstnanosti a dostupnosti bydlení. 

 Je však důležité, aby se občané, jež žijí v jeho zázemí, necítili být 
omezováni pro špatnou dostupnost některých obcí. 

 Správa újezdu by tedy měla vymezit cesty, jež jsou přístupné 
veřejnosti a také za jakých podmínek (emitovat povolenky či vymezit 
časy průjezdnosti) a tyto podmínky dodržovat.



4) Závěry a doporučení

 Z dotazníkového šetření mezi obyvateli okolních obcí také vyplynulo, 

že respondentům kromě špatné dopravní dostupnosti vadí i hluk 

z vojenských cvičení. 

 Tento problém by mohl být ošetřen stavbou protihlukové stěny 

v místech největší hlukové zátěže. 

 Mělo by dojít ke vzniku sdružení obcí či místní akční skupiny za 

účelem zvýšení vyjednávací pozice vůči vyšším samosprávním 

celkům, získání finančních prostředků a také za účelem snížení 

nezaměstnanosti. 

 Vzhledem k blízkosti větších měst - Vyškov, Boskovice, Blansko, 

Prostějov a potažmo krajských měst Brno a Olomouc - by mohly 

místní orgány veřejné správy přilákat větší množství podnikatelů 

prostřednictvím výstavby podnikatelského inkubátoru v některé 

z blízkých obcí. 

 Blízkost CHKO Moravský kras nabízí určité možnosti také v oblasti 

cestovního ruchu (zejména formou cyklostezek).



Děkujeme Vám za pozornost!

Jsou zde nějaké otázky, náměty či připomínky?

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/zpravy/268600-vojensky-ujezd-brezina-skryva-torzo-nacistickeho-

monumentu/

http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/zpravy/268600-vojensky-ujezd-brezina-skryva-torzo-nacistickeho-monumentu/

