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Vyhodnocení sekundární sukcese dřevin na dopadových plochách VVP Brdy 
Evaluation of secondary succession on shooting ranges of military area Brdy Mts. (Czech Republic) 

Typ práce : Bakalářská práce 
 
Abstrakt 
Když ve dvacátých letech minulého století začala vojenská správa hledat náhradu za nevyhovující 
vojenská dělostřelecká cvičiště, která již nesplňovala podmínky a kritéria a neumožňovala efektivní a 
bezpečný výcvik, ukázaly se Brdy jako nejvhodnější řešení.   Toto rozhodnutí podstatným způsobem 
zasáhlo do krajiny Brdské vrchoviny. Po dlouhodobých průzkumech, vědeckých studiích a znaleckých 
posudcích byl projekt dělostřeleckého cvičiště schválen a začalo se s plošným kácením dopadových 
ploch. 
Výsledkem této bakalářské práce je vyhodnocení postupu sekundární sukcese na dopadových plochách 
Brda, Tok a Jordán ve vojenském výcvikovém prostoru Brdy. Analýza byla zaměřena na zjištění 
dřevinné skladby na jednotlivých plochách a následnému vyhodnocení rozdílů. Součástí práce je 
vyhodnocení stanovištních poměrů a  antropických a abiotických faktorů, kterými je sekundární sukcese 
ovlivňována.  
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Abstract 
When, in the twenties, the army headquarters started to search a replacement for an unsuitable artillery 
training fields that had not allowed efficient and safe training, Brdy hills appeared to be the best area. 
This decision significantly affected the landscape of the Brdy Mts. After long-term surveys, scientific 
studies and expert opinions, project of the artillery training fields was approved and cutting down started 
on a vast area of the shooting ranges. 
The aim of this work is to assess the secondary succession development on the shooting ranges Brda, 
Tok and Jordan  in the military training fields in Brdy. The analysis was aimed at the wood composition 
description in the respective areas and the following assessment of differences. One of the topics of this 
work is the evaluation of the location ratio and antropic and abiotic factors affecting the secondary 
succession. 
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