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Abstrakt 
Krajina vojenských újezdů a její vývoj se svým charakterem od běžné kulturní krajiny velmi liší. Tyto 
abnormality jsou výsledkem dlouhodobého působení armády, jejíž výcvik je v rámci vojenských újezdů 
prioritou. Z biologického hlediska jsou nejvýznamnější sekundární bezlesí vytvářená pro účely výcviku, 
kde se v důsledku disturbancí vznikajících vojenskými aktivitami vytvářejí cenné, druhově rozmanité a 
pro dané přírodní podmínky neobvyklé biotopy. 
Jedním z vojenských újezdů s řadou významných biotopů je Vojenský újezd Brdy, rozkládající se v rámci 
stejnojmenného pohoří u západních hranic Středočeského kraje. Tento vojenský újezd je jedním z 
nejstarších vojenských výcvikových prostorů v Čechách, jeho historie se píše již od třicátých let 
dvacátého století. V lednu tohoto roku bylo rozhodnuto o jeho zrušení, k němuž dojde 1. ledna roku 
2016.  
Cílem této bakalářské práce bylo zmapovat současný charakter krajiny Vojenského újezdu Brdy a 
popsat vývoj krajiny od třicátých let devatenáctého století po současnost. 
K analýze byly vybrány lokality reprezentující charakter Vojenského újezdu Brdy – historická katastrální 
území Hrachoviště a Záběhlá. V těchto oblastech byl proveden terénní průzkum, sledující charakteristiky 
současné krajiny z hlediska land use, typů biotopů, hospodaření, ochrany přírody, perspektivy krajiny a 
ovlivnění lidskou činností. Z historických mapových podkladů byl zmapován vývoj využití půdy daných 
území ve třech etapách: v třicátých letech devatenáctého století a padesátých a sedmdesátých letech 
století dvacátého.  
 Zjištěné výsledky, vycházející z vytvořených mapových kompozic, sumarizačních tabulek a grafů, byly 
poté srovnávány s obecným charakterem vojenských újezdů. Vzhledem k současné situaci, kdy se 
rozhoduje o budoucnosti území po zrušení Vojenského újezdu Brdy, bylo navrženo budoucí optimální 
využití lokality, týkající se zejména cenných nelesních biotopů.  
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Abstract 
The landscape of the military areas and its development is greatly different from the usual cultural 
landscape because of the areas character. These abnormalities are the result of long-lasting activities of 
the army and its training is the priority in the domain of the military areas. The secondary forestless that 
are created especially for the military training are from the biological point of view the most important. 
The rare and for the local conditions unusual habitats with high species diversity are created, as a result 
of disturbances caused by the military activities,  there. 
 The Brdy military area belongs to these military areas with many important habitats and it is situated in 
the Brdy Mountains, near the western border of the Central Bohemian Region. This military area is one 
of the oldest military training domains in the Czech Republic and its history is known from the 1930's. 
The Government of the Czech Republic in January this year decided to abolish the Brdy military area, 
this occurs on the 1st of January 2016. 
The aim of this bachelor thesis was to chart the present character of the landscape in the Brdy military 
area and to describe development of this landscape from thirties of the nineteenth century up to the 
present. 
The localities representing the character of the Brdy military area – the historical cadastral territories 
Hrachoviště and Záběhlá – were chosen for the analysis. The present character of the landscape in 
these historical cadastral territories was observed by the terrain exploration and these characteristics 
were studied there: land use, habitat types, management, protection of nature, perspectives of the 
landscape and impact of the human activity. The development of land use of these areas was mapped 
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from the historical maps and in three periods: in the thirties of the nineteenth century and the fifties and 
the seventies of the twentieth century. 
The results, which are based on the made map compositions, summarizing tables and graphs, 
afterwards were compared to the general character of the military areas. According to the current 
situation, when the decision about the future of the Brdy military area after the abolition is created, the 
optimal future use of the study area was suggested, especially for the rare habitats of the forestless. 
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