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Prohlášení Českého svazu ochránců přírody k ochraně Brd 

Když se začalo před dvěma lety vážně mluvit o zrušení vojenského újezdu Brdy, mnoho 
obyvatel okolních obcí a dalších milovníků Brd vyjádřilo obavy, že zrušení vojenského újezdu 
bude znamenat neřízenou zástavbu tohoto do jisté míry unikátního prostoru nejrůznějšími 
developerskými projekty, jeho přeměnu v satelitní městečka či rekreační lunaparky. Z úvah o 
ochraně Brd „po armádě“ nakonec vznikl plán na vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) 
Brdy. Nezůstalo jen u úvah, v současné době připomínkují obce a dotčení vlastníci již zcela 
konkrétní návrhy na vyhlášení CHKO Brdy, jeho plánu péče a vymezení zón ochrany přírody 
(http://www.mzp.cz/cz/vyhlaseni_chko_brdy). CHKO by měla být vyhlášena během příštího 
roku s účinností k 1. 1. 2015. 

Je dobře, že se stát takto jednoznačně postavil k ochraně Brd (byť lze namítat, že jsou u nás i 
cennější oblasti, které dosud na statut CHKO nedosáhly). V opojení z úspěchu by však neměl 
zapadnout jeden důležitý fakt: vyhlášení CHKO zástavbě Brd zcela zabránit nedokáže. Statut 
CHKO totiž zapovídá pouze výstavbu „nových sídelních útvarů“, nikoli zástavbu jako takovou. 
Umisťování a povolování JAKÝCHKOLIV nových staveb je vyloučeno pouze v 1. zónách, a těch 
je na území současného vojenského újezdu navrženo minimum. CHKO prostě není 
nástrojem, který by zajišťoval nezastavitelnost území, pouze dokáže případnou zástavbu do 
určité míry regulovat. 

Je dobře, pokud se Brdy stanou chráněnou krajinnou oblastí. Zdejší příroda a krajina si 
zaslouží jednotný přístup, jednotnou správu. Ti, kterým na zachování krajiny Brd opravdu 
záleží, však nesmí usnout na vavřínech. Jediným nástrojem, který skutečně dokáže zabránit 
zástavbě brdské krajiny, jsou dobře sestavené územní plány. A naopak, proti špatně 
nastavenému územnímu plánu nebude mít případná Správa CHKO mnoho šancí. Jen územní 
plány mohou nastavit jasné limity nezastavitelnosti. Ať již se povede proces vyhlašování 
CHKO Brdy dovést do konce či nepovede, právě na územní plány brdských obcí a zásady 
územního rozvoje kraje (respektive krajů) je nutné se zaměřit, neboť ony jsou tím, kdo určí, 
jak budou Brdy za několik desetiletí vypadat. 
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