VOJENSKÝ ÚJEZD BRDY
Režimová opatření
Vojenský újezd Brdy je území, které na základě zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování
obrany České republiky, slouží k výcviku ozbrojených složek k obraně České republiky.
Osoby vstupující na území újezdu jsou povinny dodržovat režimová a bezpečnostní opatření,
dbát zásad ochrany přírody a veřejného pořádku v souladu s platnými právními předpisy,
zejména:
a) pohybovat se po vyznačených trasách nebo ve vyznačených prostorech;
b) respektovat všechny zákazy vstupu do prostor uzavřených výstražnými tabulemi nebo do
kterých je jinak přístup uzavřen;
c) uposlechnout výzvy vojenských a policejních orgánů a dále osob, které újezdní úřad
pověřil výkonem kontroly vstupu a vjezdu na území újezdu a na požádání uvedených
orgánů prokázat svoji totožnost;
d) zdržet se v případě nálezu nevybuchlé munice nebo jiného vojenského materiálu jakékoliv
manipulace s nimi a nález bezodkladně ohlásit na telefonní linku +420 973 225 156
– stálá dozorčí služba nebo +420 973 303 333 – dozorčí vojenské policie, nebo
na linku 112;
e) respektovat další omezení nebo zákazy, které vyplývají z ostatních právních předpisů např.
lesního zákona, zákona o požární ochraně, zákona o myslivosti, zákona o vodách, zákona
o ochraně životního prostředí, zákona o ochraně utajovaných skutečností;
f) osoby mladší 15 let mohou vstupovat na území újezdu pouze v doprovodu osoby starší
18 let;
g) respektovat zákaz volného pobíhání psů, popř. jiných domácích zvířat, zákaz stanování,
rozdělávání ohňů a zákaz vyhazování odpadků.
Vojenská správa nezodpovídá za zdraví a bezpečnost vstupujících osob ani za případné škody
na majetku osob na celém území vojenského újezdu.
Zásady pro pohyb po turistických značených trasách
Pěší a cyklistické turistické značené trasy (dále jen trasy) zřizuje, značí a (v případě
lávek aj.) udržuje Klub českých turistů. Pohyb po cyklotrasách je povolen pouze pro cyklisty
a pěší turisty, pohyb po pěších stezkách je povolen pouze pro pěší turisty.
Klub českých turistů neoznačuje nebezpečná místa na trasách.
Uživatel trasy je povinen:
ve smyslu § 415 Občanského zákoníku si při pohybu po trase počínat tak,
aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí,
přizpůsobit svůj pohyb kvalitě a povrchu cesty,
posoudit, zda za daných povětrnostních podmínek, stavu cesty či pěšiny, zachovalosti
lávek či zábradlí, své momentální výkonnosti, s ohledem na svůj zdravotní stav apod.
průchod nebo průjezd konkrétního úseku trase bezpečně zvládne nebo zda se raději vrátí.
Historie založení a využití Vojenského úezdu Brdy
Projekt brdské střelnice byl schválen ministerskou radou 19. února 1926 a následně byla
založena v roce 1927 Dělostřelecká střelnice v Brdech. V roce 1940 v době Německého protektorátu došlo k rozšíření vojenské střelnice o území obcí Přední a Zadní Záběhlá, Padrť, Kolín,
Skořice, Příkosice, Hořice, Vísky, Trokavec, Štítov a Myť. Objekty v zabraných obcích však nacisté ponechali, po skončení války bylo umožněné všem vystěhovaným se do svých domovů vrátit.
Po ukončení 2. světové války se střelnice v Brdech začala opět využívat jako před válkou. Na
základě dekretu prezidenta Beneše byl konfiskován velkostatek Hořovice, jehož lesy se staly
součástí střelnice Brdy. Tímto aktem se např. také zřícenina hradu Valdek stala součástí vojenského újezdu. V roce 1950 byl zřízen usnesením vlády na území střelnice Brdy Vojenský újezd
Brdy. V roce 1952 bylo rozhodnuto o rozšíření vojenského újezdu o územní obci Velcí, Hrachoviště, Přední a Zadní Záběhlá, Padrť, Kolvín.
V současnosti má vojenský újezd Brdy rozlohu 260,09 km2 a slouží především jako cvičiště se specializovanou dělostřeleckou a leteckou střelnicí.

Režim vstupu
Vstup na trasy a do vyznačených prostor je povolen pouze o sobotách,
nedělích a svátcích v době od 07,00 do 21,00 hodin.

Režim vstupu může být upraven na základě oznámení ÚÚřVÚ Brdy podle zákona č. 222/1999
Sb., o zajišťování obrany České republiky.

Kontakt na újezdní úřad:
Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy
Brdy 1
262 23 Jince
e-mail: info@vojujezd-brdy.cz
web-stránky: www.vojujezd-brdy.cz

