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1) Minulý vývoj – 20. století

 Vojenský újezd Hradiště byl vytvořen v roce 1953 na území odkud 
bylo vysídleno po 2. světové válce německé obyvatelstvo

Zdroj: 

https://karlovarsky.denik.cz/zpravy_regi

on/vojensky-ujezd-hradiste-oslavil--

let20090913.html

https://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/vojensky-ujezd-hradiste-oslavil--let20090913.html


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


2) Současný stav a výzvy

 Dne 1. 1. 2016 vstoupil v platnost zákon č. 15/2015 Sb. -
Optimalizace vojenského újezdu Hradiště se dotkla 10 obcí. 
Nejvýznamněji se zde optimalizace projevila u dvou nových obcí 
Bražec a Doupovské Hradiště (jedná se o populačně velmi malé obce) 
a dále u tří obcí (Valeč, Verušičky, Podbořanský Rohozec), u kterých 
byl přírůstek rozlohy vyšší než 35 %. 

Zdroj: Data – Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2015 (2015); Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2016 (2016) a Malý lexikon 

obcí České republiky 2015 (2015); vlastní zpracování



2) Současný stav a výzvy

 Jak přesvědčit lokální aktéry, že optimalizace má smysl v 
situaci, kdy s armádní správou zde byla spokojenost? 

Zdroj: 

https://zpravy.aktual

ne.cz/domaci/lide-

na-doupove-ziskaji-

svobodu-nadseni-

nejsou/r~045750226

55611e39b9b00259

0604f2e/?utm_sourc

e=email&utm_medi

um=email&utm_ca

mpaign=posli&redir

ected=1517628659

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/lide-na-doupove-ziskaji-svobodu-nadseni-nejsou/r~04575022655611e39b9b002590604f2e/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=posli&redirected=1517628659


2) Současný stav a výzvy

 Jak v budoucnu ochránit přírodní zdroje? Například zdroje 
minerálních vod? 

Zdroj: https://ekonom.ihned.cz/c1-18381980-

vojaci-a-ziva-voda

https://ekonom.ihned.cz/c1-18381980-vojaci-a-ziva-voda


2) Současný stav a výzvy

 Kde vzít finanční prostředky na rozvoj bývalých vojenských území?

Zdroj:

https://vary.idnes.cz/ob

ce-na-doupove-

prevzaly-od-armady-

osady-jejich-sprava-je-

nakladna-p9w-/vary-

zpravy.aspx?c=A16012

2_2220291_vary-

zpravy_ba

https://vary.idnes.cz/obce-na-doupove-prevzaly-od-armady-osady-jejich-sprava-je-nakladna-p9w-/vary-zpravy.aspx?c=A160122_2220291_vary-zpravy_ba


2) Současný stav a výzvy

 Jak udržet zájem nových občanů o dění v nových obcích?

Zdroj:

https://www.irozhla

s.cz/regiony/zajem-

o-volby-v-nove-

vzniklych-obcich-

v-hradisti-na-

karlovarsku-byl-

velky_2016011709

24_jpiroch

https://www.irozhlas.cz/regiony/zajem-o-volby-v-nove-vzniklych-obcich-v-hradisti-na-karlovarsku-byl-velky_201601170924_jpiroch


2) Současný stav a výzvy

 Jak upozornit kompetentní osoby na vyšších úrovních veřejné správy 
na problémy území?

Zdroj:

https://karlovarsky.denik.cz/z-regionu/hejtman-navstivil-

brazec-a-doupovske-hradiste-20160521.html

https://karlovarsky.denik.cz/z-regionu/hejtman-navstivil-brazec-a-doupovske-hradiste-20160521.html


2) Současný stav a výzvy

 Jak zajistit privatizaci bytového a domovního fondu?

Zdroj:

https://vary.idnes.cz/prodej-

domu-v-doupovskem-

hradisti-drh-/vary-

zpravy.aspx?c=A161031_22

82731_vary-zpravy_ba

https://vary.idnes.cz/prodej-domu-v-doupovskem-hradisti-drh-/vary-zpravy.aspx?c=A161031_2282731_vary-zpravy_ba


2) Současný stav a výzvy

 Kam finanční prostředky investovat? Potřeby občanů nebo záchrana 
kulturního dědictví? Kostel ve Svatoboru v Doupovském Hradišti.

Zdroj:

https://vary.idnes.cz/kostel-svatobor-zriceni-byvaly-vojensky-ujezd-hradiste-

pkn-/vary-zpravy.aspx?c=A170516_2326148_vary-zpravy_ba

Fotografie: P. Klusáček

https://vary.idnes.cz/kostel-svatobor-zriceni-byvaly-vojensky-ujezd-hradiste-pkn-/vary-zpravy.aspx?c=A170516_2326148_vary-zpravy_ba


2) Současný stav a výzvy

 Lze spoléhat na alternativní zdroje financování?

Zdroj:

http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/karlovarsky-kraj/pamatky-a-finance/verejna-sbirka-pomuze-pri-

obnove-kostela-fary-a-hrbitova-ve-svatoboru/4129/

http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/karlovarsky-kraj/pamatky-a-finance/verejna-sbirka-pomuze-pri-obnove-kostela-fary-a-hrbitova-ve-svatoboru/4129/


2) Současný stav a výzvy

 Jak zapojit další aktéry do oprav pamětihodností?

Foto: P. Klusáček

/

http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/karlovarsky-kraj/pamatky-a-finance/verejna-sbirka-pomuze-pri-obnove-kostela-fary-a-hrbitova-ve-svatoboru/4129/


2) Současný stav a výzvy

 Jak zapojit spolky a dobrovolníky do obnovy území?

Zdroj:

http://www.rozhlas.cz/plzen/publicistika/_zprava/parta-nadsencu-zachranuje-davno-opusteny-hrbitov--

1729534?print=1

http://www.rozhlas.cz/plzen/publicistika/_zprava/parta-nadsencu-zachranuje-davno-opusteny-hrbitov--1729534?print=1


2) Současný stav a výzvy

 Jak zajistit informovanost veřejnosti o problémech tohoto území?

Zdroj:

https://www.you

tube.com/watch?

v=mNfjc8FtYfA

https://www.youtube.com/watch?v=mNfjc8FtYfA


2) Současný stav a výzvy

 Jak zajistit informovanost 
širší veřejnosti o tomto 
trochu zapomenutém 
území?

Zdroj:

https://mtbs.cz/clanek/doupovs

ky-kanon/kategorie/kalendar-

xcm#.WnU9a-ciGUk

https://mtbs.cz/clanek/doupovsky-kanon/kategorie/kalendar-xcm#.WnU9a-ciGUk


2) Současný stav a výzvy

 Jak řešit konflikty o finanční zdroje?

Zdroj:

https://vary.idnes.cz/do

upovske-hradiste-

brazec-vojenske-lesy-

a-statky-dane-pfy-

/vary-

zpravy.aspx?c=A17092

1_353035_vary-

zpravy_ba

https://vary.idnes.cz/doupovske-hradiste-brazec-vojenske-lesy-a-statky-dane-pfy-/vary-zpravy.aspx?c=A170921_353035_vary-zpravy_ba


2) Současný stav a výzvy

 Jak zajistit rozvoj nových obcí (Bražec, Doupovské Hradiště) po 
ukončení vyšších příspěvků z rozpočtového určení daní? Doupovské 
Hradiště tak přijde ročně o 2 miliony, Bražec o milion a půl.

Zdroj:

http://www.ceskatelevize.

cz/porady/10118379000-

udalosti-v-regionech-

praha/218411000140103-

udalosti-v-

regionech/video/591406

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/218411000140103-udalosti-v-regionech/video/591406


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 Hradiště 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 Hradiště 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






















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 Hradiště a okolních 
obcích  neustále hledat vyvážené kompromisy mezi potřebami 
vojenského výcviku a zájmy aktérů v obcích. 

 Podle našeho názoru by aktéři rozhodující o dalším rozvoji Hradiště a 
jeho okolí 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 
velkoplošných vojenských výcvikových prostor. 



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


5) Další informační zdroje

 Z domácí literatury je možné například doporučit:

Zdroj: 
http://obchod.g
eology.cz/cs/K
NIHY/Popular
ne-
naucne/Doupov
ske-hory-
p26184c78c18
8.html

http://obchod.geology.cz/cs/KNIHY/Popularne-naucne/Doupovske-hory-p26184c78c188.html


Děkujeme Vám za pozornost!

Jsou zde nějaké otázky, náměty či připomínky?

Foto: P. Klusáček


