
 

Dům Natura- Příbram   - Brdy a jejich historie 

Brdy, co k této vrchovině říci. Mnoho lidí je navštěvovalo i když byly pro veřejnost  
uzavřeným zakázaným prostorem, který sloužil VÚ Brdy. A tak se o Brdech a jejích krásách 
mluvilo, ale psalo se o nich velmi opatrně. Nejvíce jejich atraktivitu přiblížil ve svých knihách 
Jan Čáka. 

Poslední dobou se o Brdech začalo psát a mluvit více. Zaprvé o ně nastal  velký zájem se 
zamýšlenou  stavbou US radaru v jejich  srdci, který měl stát na kótě 718 na vrchu Břízkovci. 
Další pozornost upoutala alternativa opuštění Brd armádou a možností vyhlášení CHKO, což 
se po delších diskusích uskutečnilo. V Brdech byla CHKO vyhlášena 1.1.2016 a to s 
rozhodnutím ,že určité lokality budou nadále armádou využívané  a tudíž nebudou přístupné 
veřejnosti. Dne  21.9. 2016 byl v Příbrami otevřen Dům Natura, ve kterém jsou nainstalovány 
krásné expozice, které provedou návštěvníky celým pohořím Brdy,  jejich nádhernou 
přírodou  a také  jejich bohatou historií. Slavnostní otevření zahájil Mgr. Vladimír Král ,ředitel 
ECO Orlov. 

Brdy si žily svým životem od nepaměti. O přítomnosti člověka na Brdech v době střední doby 
kamenné  není moc důkazů, ale přece se nějaké našly. Jedním z nálezů je rohovcový úštěp , 
který byl nalezen na svahu vrchu Plešivce. Jedná se o dobu  10 000- 8 000 let př.  n. l.. Jde 
však jen o ojedinělý nález, který zde zřejmě ztratil pravěký lovec. Z mladší doby kamenné  
8 000- 5 000 let př.n.l. zde bylo nalezeno již větší množství nálezů a to na dvou významných 
brdských hradištích , na Plešivci a na Žďáru. O dalších  broušených, či štípaných nástrojích 
,z tohoto období  se nachází informace  také z celé řady  katastru podbrdských obcí. 
Vzhledem ke klimatickým podmínkám a hornaté zalesněné krajině Středních Brd byla 
pravěká sídliště budována při jejich obvodu. Zvláštní postavení v archeologickém  poznání 
oblasti  pak mají brdská hradiště Plešivec ,Žďár, dále Třemšín a Hradec. Plešivec byl již 
pravidelně navštěvován neolitickými lidmi. Druhou a mnohem výraznější vlnou obyvatel 
Plešivce tvořili lidé v mladší a pozdní době bronzové. O jejich přítomnosti svědčí nálezy 
hromadných  bronzových depotů. Obdobné situace s daleko skromnějšími  nálezy je na vrchu 
Žďár. Nejhůře čitelným je hradiště Třemšín, jehož nejstarší archeologické fáze byly setřeny 
středověkými a později  novoromantickými  úpravami. Velká éra života hradišť skončila  
začátkem doby železné, kdy poklesl život obyvatel na minimum. Z doby římské  je známo jen 
několik drobných nálezů a pro dobu stěhování národů se předpokládá liduprázdnost  
Středních Brd. Vše se změnilo  až v 8 stol., kdy přicházejí na Podbrdsko Slované .  

Brdské vsi první a druhá vlna kolonizace: 

 V raném středověku byl brdský hvozd až na drobné ostrůvky liduprázdný. Území začalo být 
kolonizováno od poloviny  13. stol. Tomuto období se říká první kolonizace Brd. Většinou se 
jednalo o zakládání vsí  formou  dědičného nájmu půdy a to buď na delší dobu, nebo navždy. 



Většinou měl nájemce ale právo půdu prodat, nebo jí osobně odkázat Za pronájem půdy se 
nájemce zavazoval platit pravidelně  dávky, anebo pracovat na vrchnostenské půdě. Kromě 
šlechtických rodů zakládala  osady i církev. Takto založené obce bychom našli především na 
Rožmitálsku. Převážně se však jednalo o chudé půdy na nevyhovujícím podkladu .Vesnice 
tedy byly chudé, s nízkými hospodářskými výnosy. Výhodou se však ukázala častá přítomnost 
železných rud, mnohdy jen mělce na povrchu. Některé osady byly pak na těžbě a zpracování 
rud závislé a mohly díky nim prosperovat/Strašice s rožmitálskou hutí již ve  14 stol., Svatá 
Dobrotivá aj./ Hutě byly příčinou příchodu saských  kolonistů, hutních odborníků. V 17. stol 
.přišla ještě jakási  kolonizační „mezivlna“ složená opět ze Sasů, ale i z Valonů sepjatých 
s osobou  hutního experta Caspara de Sarth, stavitele prvních vysokých pecí u nás. Druhá 
vlna  kolonizace se udála v 18. stol. Souvisela jednak s příchodem lesních dělníků a  
řemeslníků ze Saska. Také ale  germánských sklářských odborníků ze Šumavy. Byly zakládány 
sklárny, které využívaly bukové dřevo brdských lesů. Byly zakládány nové osady, např. 
Záběhlá a brdský Nepomuk .Zemědělsky opět neefektivní Záběhlé se dokonce přezdívalo  
„Mozolov“, protože kromě mozolů hospodáři  z polí nic nezískali. Obyvatelé se živili 
především lesními pracemi, někteří drobnou řemeslnou prací. 

Církevní řády  ,jako brdští průkopníci : 

Součástí osidlování oblasti Středních Brd byla nejen snaha ovládnout tento kraj z hlediska  
hospodářství  a prospekce železných i neželezných rud , ale byl zde také určitý  duchovní 
rozměr, reflektující na potřeby středověké společnosti. Jednotlivými šlechtici  byli pozváni  na 
jejich panství příslušníci  církevních řádů. Jejich úkolem bylo, aby nepřístupnou brdskou 
krajinu svým způsobem pokřesťanšťovali a vytvořili zde svá sídla. Odlehlost a nepřítomnost 
stabilního osídlení svědčila spíše o poustevnických řádech. Jejich existence je spolehlivě 
prokázána na Brdech ve 13 a 14 stol. i když se můžeme domnívat, že tomu bylo již 
v dřívějších stoletích. Dle tradice pozval Oldřich Zajíc z Valdeka v roce  1262 členy řádu 
poustevníků sv. Augustiána na místo zvané „Ostrov“, kde založil klášter, který byl 
pojmenovaný po patronce Svaté Dobrotivé, v dnešním Zaječově .Motiv jeho založení je 
obestřen celou řadou  pověstí. Druhou významnou lokalitou bylo benediktinské             
teslínské  probošství , kde stával klášter na Baštinách .Benediktini zde provozovali moderní 
způsob obdělávání půdy, lesního hospodářství a zajišťovali pro lidi v blízkých osadách 
důležitou duchovní správu.  Jednalo se zde o kostelík a budovy ,které byly včetně kostelíka 
dřevěné. Teprve později byla postavena kamenná budova probošství a také kamenný 
kostelík.  Byly zde vybudovány rybníčky a ryby ,které zde mniši pěstovali byly součástí  jejich 
stravy. Zhruba po  100 let tu žili lidé a za cenu určitě velké dřiny zvelebovali  zdejší kraj. To 
trvalo až do doby, než nastalo období husitských válek. V roce  1421 přišel úder husitů i sem 
do těchto brdských lesů. Probošství bylo vypáleno, co se stalo se zdejšími řeholníky a s lidmi 
z osady Teslín se můžeme jen dohadovat. Mnohým se snad podařilo uprchnout do 
neproniknutelných  brdských hvozdů , mnozí zde byli zavražděni. Opuštěné probošství už 
nikdy nebylo obnoveno. Ještě v roce  1886 stála uprostřed mýtinky část zříceniny kostela. 



Nyní jsou na tomto místě patrny jen terénní nerovnosti. Pokud bude někdo podrobně 
zkoumat tuto lokalitu, tak najde půdorys kostela  a dalších objektů. 

Lesní  řemesla na Brdech : 

 Oblast Brd byla v historii formována činností člověka především díky vyhledávání přírodních 
zdrojů surovin ,které poskytovala zdejší lesnatá krajina. První prospektoři v podobě 
dřevorubců a láterníků otevřeli  přístupové cesty do oblasti Středních a centrálních Brd. 
Společně s nimi se do hlubokých lesů dostali ti, kteří dokázali získat z pokáceného dřeva  
suroviny důležité pro celou řadu dalších  hospodářských odvětví.. Souhrnně získala tato 
činnost název lesní řemesla. Ta jsou charakterizována celou řadou technologických, 
ekonomicko-sociálních a kulturních aspektů, které mají v oblasti Brd svá specifika. Mezi 
základní obory lesních řemesel patřilo dehtářství, uhlířství, smolařství, popelářství a 
draslářství. Nejstarší archeologické důkazy o lesních řemeslech v Brdech najdeme v podobě 
střepových nálezů z nádob pro jímání dehtu. Pařezy, kořeny a dřevo s obsahem pryskyřice  se 
hodilo dehtářům na výrobu dehtu. Dehet se uplatňoval na impregnaci dřeva, kůží , nebo lan. 
Když se dehet svařil s tuky vznikla kolomaz.  Nejznámějším  řemeslem je bezesporu  uhlířství, 
které  zažilo svůj poslední rozmach v letech  1868-1875 v době tzv. krále železnic Bethel 
Henryho  Strousberga. Smolařství dodnes připomínají místní názvy na  Brdech jako Smolárna, 
či Borovno. Hlavním účelem tohoto  zaniklého řemesla bylo získávání pryskyřice přímo ze 
stromů. Sběr popela od chalupníků a hospodářů se nazýval popelářství. Popel se také  
získával pálením hromad dříví v lese. Dále pak popel putoval  k tzv. flusárníkům, kteří jej 
loužili ve vodě. Výluh  odpařovali až na tmavou hmotu / flus/. Ten byl mimo jiné používán k 
výrobě mýdla. Flus se také mohl vypálit, čímž vzniklo draslo- neboli Salajka. Tato krystalická 
látka se kupříkladu používala ve sklárnách jako tavidlo, nebo při výrobě střelného prachu. 
Láterníci v létě dobývali pařezy, na podzim se věnovali lesním probírkám. Sklářské hutě byly 
závislé na dřevě v podobě drasla a dřevěného uhlí. Po vyčerpání lesů v blízkém okolí začaly 
zdejší sklárny zanikat, Dřevěné uhlí bylo rozváženo povozníky po celém kraji, hutníkům 
,hamerníkům, cvočkařům a dráslařům. 

Brdští lesníci a pytláci : 

Brdy oplývající svým přírodním bohatstvím v podobě lesů a zvěře, byly lákavým místem pro 
celou řadu osobností s podnikatelským duchem. Ve středověku to byl mocný rod 
Rožmberků, který  umožnil drobné železářské podnikání s návazností na lesní hospodaření 
v místech pozdějšího Zbirožského panství. Stejně tak činili i pánové  nad hradem Valdekem , 
či na Rožmitálském panství. Vždy však tyto aktivity měly negativní vliv na les. Třeba uhlířství, 
sklářství, hutnictví a také časté kalamity byly příčinou, že se majitelé panství  museli naučit 
s lesem hospodařit. Rozkvět brdského lesnictví přichází v 19 stol. S Rožmitálem je spjato 
jméno Karla Daniela Gangloffa, lesmistra rožmitálských lesů.Tento lesmistr uspěl s celou 
řadou svých vynálezů a lesnických metod. Karel Daniel Gangloff vynikal zejména v oblasti 
technické. Mezi nejznámější patří stroj šindelka ,který sloužil k výrobě šindele. Tento přístroj  
pronikl až do zámoří, vynalezl stroj na výrobu tužkových dřívek, který vyráběl 1 116 000 kusů 



za hodinu. Prosadil v Brdech celou řadu svých návrhů v podobě hroudové sadby .Zasloužil se 
o rozvoj rožmitálského hutnictví tím, že k němu sváděl vodu z hor. Dodnes je patrný 
Gangloffův  náhon, který vede od Kuníkové, směrem k obci Buková. Vynalezl ještě mnoho 
dalších důmyslných přístrojů. S nástupem nových majitelů rozsáhlých lesních celků, mezi něž 
patřil významný rod Colloredo Mansfeldů. Na Brdy přichází lesníci z řad rodiny Bohutínských. 
Rod Bohutínských byl velmi starým rodem ,který na Podbrdsku působil dříve než Colloredo 
Mansfeldové. Tradice  vypráví, že předkové Bohutínských přišli z Polska a byli původně 
šlechtickou rodinou.Tito lesníci výrazně ovlivnili formu lesního hospodaření spojenou 
s umělou obnovou porostů během  19- 20 stol. Z  jejich rodu  pocházela celá řada lesnických 
pedagogů. S péčí o les přichází i regulace stavu zvěře a péče o ní v podobě myslivosti, která 
byla majiteli pozemků svěřena do péče lesníků a myslivců.  Jednotlivé druhy zvěře byly 
posíleny dovezenými ušlechtilými jedinci, byl zde dobrý stav vysoké zvěře. V podobě nařízení 
a vyhlášek tuto činnost vykonávala lesníci a lesní stráž . S myslivostí je od nepaměti spojen i 
další pojem a tím je pytláctví. Již odedávna lákal les nepovolané lovce i když bývalo  pytláctví 
tvrdě trestáno.  S pytláctvím mají souvislost také strážné boudy ,které byly v brdských lesích 
stavěny.  Strážné boudy byly ponejvíce dřevěné roubené sroubky, s pevnými dveřmi 
uzamčenými šroubovým uzávěrem. Zde hajní drželi službu a mohli okamžitě zasáhnout, 
jakmile se někde nablízku ozval výstřel.. Pokud by byli v lese  napadeni přesilou, mohli se tak 
bránit odtud jako z pevnosti. K tomu sloužily zevnitř otvíratelné průzory, které v případě 
napadení mohly posloužit jako střílny. Bitvy mezi pytláky a lesníky se neobešly bez obětí na 
lidských životech. V brdských lesích se nachází  mnoho pomníčků i prostých křížků, které tyto 
smutné  příběhy připomínají. Některé jsou u cest, jiné v lese, či v hustém mlází skryté před 
zraky lidí, kde upadají do zapomnění. 

Brdy za   první republiky : 

Po vzniku  Československé republiky si značná část vzdělané veřejnosti  byla vědoma jaké 
přírodní hodnoty Brdy skrývají. V roce  1920 byl skupinou poslanců předložen sněmovně 
návrh, aby byl v Brdech zřízen  národní park. Návrh byl odložen a již nikdy  se na pořad 
jednání nedostal. V roce 1924 se dostal do programu jednání návrh, aby byl v Brdech vytyčen 
prostor pro dělostřeleckou střelnici. Naši dělostřelci měli po vzniku Československa 
k dispozici  cvičiště, které splňovalo požadovanou úroveň až u  slovenských Malacek, což bylo 
daleko. Zvolit tedy Brdy k tomuto účelu bylo skutečně nejpohodlnější. Vojenští odborníci 
přišli původně s návrhem drastickým. Měly být vykáceny  tři cílové plochy a ještě 23 km. 
dlouhý a půl km široký pruh. Od tohoto návrhu bylo sice odstoupeno, ale veřejnost i po 
tomto zrušení původního návrhu velmi negativně přijala  vojenské záměry v nitru  Brd. 
V okolních obcích byly sepisovány petice a pořádány protestní schůze. V novinách se jako 
první proti brdské střelnici postavil spisovatel  Karel Kolář- Sezima  fejetonem“ Zadržte „, 
který byl otištěn v Národních listech v roce 1924 .V roce 1925 bylo předloženo slavnostní 
provolání  českých vědců a zanedlouho i českých spisovatelů  na obranu ohrožených Brd. 
Protestovala Československá botanická společnost, Klub  českých turistů  a mnoho dalších 
spolků a institucí Bohužel protesty, provolání  nebyly vyslyšeny a tak  v roce  1926 byl projekt 



na zřízení střelnice na  Brdech vládou schválen. Následně byly vojenskou správou vykoupeny 
pozemky od jednotlivých majitelů. Hned po vykoupení pozemků následovalo masivní kácení 
věkovitých porostů. Místní dělníci nebyli schopni požadovanou práci odvést tak brzy, jak bylo 
naplánováno a tak byla do Brd pozvána početná skupina dřevorubců  ze Slovenska a 
z Podkarpatské Rusi , ti byli ubytováni v boudách poblíž  prováděného odlesnění.19 .května 
1930 začaly vybuchovat v Brdech první dělostřelecké granáty. Brdy v té době nebyly  pro 
veřejnost úplně uzavřeny. Absolutní zákaz  vstupu byl vyhlášen na cílové plochy. V době ,kdy 
neprobíhala střelba , byly okolní lesy veřejnosti přístupné. Střelby neměly probíhat o 
sobotách, nedělích, svátcích, ani o letních prázdninách. Dokladem o tom, že v Brdech nadále 
probíhala turistika, je turistická mapa z roku  1933. Na mapě je vyznačena hustá síť 
vyznačených  cest. Lovecký zámeček  Tři Trubky se stal v letech  1928-29 dočasným 
ubytovacím prostorem pro ženijní pluk z Terezína, jehož příslušníci se podíleli  na stavbě 
silnic a mostů v údolí Padrťského potoka. Později na zámečku přespali oba prvorepublikoví 
prezidenti .Zámeček sloužil také loveckým hostům, ministrům a také k celé řadě tajných 
jednání o osudu Československa. Tento dřevěný zámeček, na svou dobu přepychově 
vybavený honosným loveckým zařízením ,nechal zbudovat na soutoku Padrťského a 
Třítrubeckého potoka v letech 1888- 1890 tehdejší majitel okolních lesů Josef Colloredo  
Mansfeld. Vyhlédnuté místo  pro tuto stavbu bylo původně plné kamenné sutě a zarostlé 
lesem Vykácení lesa a odstranění kamene si vyžádalo velké námahy a nemalé náklady. 
Bezprostřední okolí zámečku bylo upraveno jako lesní park. Z tohoto téměř nehostinného 
místa se stalo místo krásné a romantické. Brdská střelnice  nabyla v předválečném 
Československu ještě dalšího významu. Německo začalo odkrývat své plány a náš stát se cítil 
ohrožen. Na jaře roku  1935 byl  na cílové ploše Jordán vybudován pěchotní srub „CE“. 
Jednalo se o masivní betonový objekt. V jeho blízkosti byly vybudovány ještě dva lehké 
objekty pro zkoušky boční palby. Srub byl částečně přízemní, částečně patrový a měl jedinou 
střeleckou místnost, která byla vyzbrojena protitankovým poloautomatickým kulometem .Ve 
vedlejší kulometné střílně bylo umístěno jeho dvojče-další těžký kulomet. V pozorovacím 
pancířovém zvonu a dvou týlových střílnách se nacházely tři lehké kulomety. Na jeho 
výstavbě pracovalo  250 dělníků. Kompletně vybavená pevnost byla předána v listopadu  
1936 a přišel si jí prohlédnout tehdejší prezident Edvard Beneš. Během války a krátce po 
osvobození byly srub i lehké objekty v jeho okolí postřelovány a téměř zničeny V roce 1948 
byl srub opraven a na přelomu 50 a 60 let i přezbrojen novou protitankovou zbraní. Později 
se o renovaci dobového stavu a vybavení zkušebního pěchotního srubu CE Jordán zasloužil 
Klub vojenské historie/dříve  Svazarm/ Volduchy, který se od roku 1970 zajímal o oživení 
vojenských tradic. Jeho členové v roce 1988 srub na Jordánu včetně jeho nejbližšího okolí 
vyčistili, zrekonstruovali a v interiéru vytvořili jakési malé muzeum. Veřejnosti byl poprvé 
zpřístupněn 30.9.1988. Po roce 1990 byl tento objekt využíván také k ukázkám boje 
v opevnění v rámci akcí  Bahna. Srub si „zahrál“ i v několika filmech. Dnes není využíván a je 
opuštěn. 

Brdský vojenský prostor za okupace : 



Osudového  15. března  1939 v dopoledních hodinách došlo k převzetí strašických a jineckých 
kasáren německou brannou mocí. Od května 1939 začal Wehrmacht v prostoru pravidelně 
cvičit. Brdská střelnice dostala nový název „ Truppenübungsplatz Kammwald „ V Jincích 
sídlilo velitelství divize, byly zde doplňovány jednotky mířící na frontu. Kasárna ve Strašicích 
sloužila k odpočinku jednotek z východní fronty. Na základě výnosu říšského protektora z 11. 
dubna  1940, kterým se nařizovalo  vysídlení obcí ve vojenských prostorech, byla započata  
akce s vystěhováním brdských obcí, které patřily do tří politických okresů- Rokycany, Blatná, 
Hořovice. Během let  1940-1942 byly postupně vystěhovány  vesnice. Zadní Záběhlá, Padrť, 
tyto dvě obce byly vystěhovány jen z části. V obcích směli zůstat jen lesní zaměstnanci a 
povozníci. Obce Velcí, Kolvín, Skořice, Příkosice,  Myť, Štítov, Vísky, Trokavec a Hořice byly 
vystěhovány celé. V listopadu  1941 se náhle přihnala od jihovýchodu větrná smršť. Za oběť jí 
padlo v Brdech odhadem přes  1,5 mil kubíků. kalamitního dřeva. V rámci odstraňování 
kalamity bylo vybudováno několik pracovních táborů, úzkokolejná dráha a pily. Následky 
kalamity byly odstraňovány až do roku 1944. Od roku  1944 sloužil lovecký zámeček  Tři 
Trubky jako „domácí vězení“ polnímu maršálu  německých pozemních vojsk  Walter von  
Brauchitschovi. Během let 1941-1944 bylo na vrchu Praha vybudováno moderní radarové 
zařízení  „Pagasus –Y“ Luftwaffe. Stanice byla vybavena pěti až sedmi komplety pro 
goniometrické zaměřování .Některé věže měly otočnou kabinu, ve které byly umístěny 
odposlouchávací  přístroje . Stanice byla postupně  doplňována o tři až  čtyři radiolokátory 
„Freya EGON“. Byla zde umístěna  vojenská posádka s 50 muži a cca 30 mladými  ženami. V 
dubnu roku  1943 byl vystavěn vedle osady Myť u Mirošova  tzv. pracovně výchovný tábor, 
který se proměnil ke konci války v tábor koncentrační. 

Když bylo po osvobození : 

 Od  2 poloviny května 1945 došlo v bývalém vojenském prostoru k několika tažením proti 
německým vojákům. Většinu vojenských zařízení obsadili příslušníci Rudé armády. Na 
zámečku Tři Trubky hlídali příslušníci  Revolučních gard ze Strašic a 13 .června  zde došlo 
k přestřelce, při které zahynul Václav Brynda. O nejisté době informují zápisy v četnických 
kronikách. V záznamu ze Svaté Dobrotivé se píše o panující nejistotě :“Obec leží na okraji 
brdských lesů, kde bylo nutno pořádati honičky za skrývajícími se SS many, takže zbraně byly 
v civilním držení až do počátku srpna.“ Od konce května se strašická kasárna začala plnit 
bývalými  příslušníky  Vládního vojska. Do jineckých kasáren byla umístěna  část německých 
zajatců a osob určených k odsunu. Od roku  1946 sloužil ve Strašicích dopravní oddíl  1 
Dopravního a strážního praporu UNRRA, který rozvážel potravinovou pomoc především ze 
zbirožského nádraží. Malá část odvodního ročníku , převážně tzv. plzeňských škodováků 
odjela  pod UNRROU do Francie. Po odsunu německých vojáků a opuštění kasáren UNRROU 
do jineckých kasáren nastoupil 310 dělostřelecký oddíl s důstojnickou školou. Od roku  1949 
pak k nim přibyl tankový samohybný  dělostřelecký pluk. Ve Strašicích to byl  11 pěší pluk, 
který byl v roce  1948 rozšířen na brigádu. Do vystěhovaných vesnic se po ukončení války 
mohlo navrátit původní obyvatelstvo. Mnoho chalup bylo v dezolátním stavu, ale lidé si je 
začali  opravovat.  Rokem  1945 a obnovením československé armády se brdské střelnici 



vrátil také její starý režim. Oproti předválečnému rozsahu  se  plocha střelnice ještě zvětšila. 
Na základě Benešových dekretů o konfiskaci majetku nepřátel a zrádců vlasti přešel do 
vlastnictví státu  velkostatek Hořovice. Do něj  připadly ke střelnici lesy v katastru Hořovice, 
Jince, Ohrazenice, Hrachoviště, Křešín, Chaloupky, Hvozdec, Malá a Velká Víska. Na protilehlé 
straně bylo území  střelnice rozšířeno o část polesí Míšov. V roce  1949 byl vydán zákon o 
vojenských  újezdech a od toho času  dostalo toto  území brdské střelnice název „Vojenský 
újezd Brdy.“ Na počátku  padesátých let se vrátily poměry , které zde byly zavedeny v době 
okupace. Do celých Brd byl opět vyhlášen zákaz vstupu bez zvláštního povolení a v roce  1952 
bylo území nanovo rozšířeno. Vystěhovány byly znovu vesnice Padrť,-založená v roce 1565, 
Přední a Zadní Záběhlá  založená v roce 1730 Kolvín vznikl počátkem 14 stol. Ve východní 
části Hrachoviště a Velcí.  Tentokrát tyto vsi byly srovnány se zemí buldozery. Lidé znovu 
přišli o své domovy, tentokrát už navždy. Nová bydliště si museli lidé hledat sami, 
odškodnění dostali nepatrné. Zlikvidovány byly také hájovny a myslivny, které se nacházely 
přímo ve vojenském újezdu. V těchto letech byla brdská střelnice rozšířena o další druh 
zbraně. Cvičiště Bahna  začalo sloužit pro výcvik tankistů. 

Vojenský újezd po roce 1989-případ amerického radaru : 

Od listopadu  1989 se armáda postupně redukovala a profesionalizovala. Krom zániku 
některých kasáren / např. Strašice  2004/  se změny a úbytek využívaných zařízení týkaly i 
opatrného , postupného zpřístupňování újezdu v okrajových zónách. Ovšem největší událostí 
byla zamýšlená  stavba US radaru systému včasné výstrahy. Tento radar měl stát na kótě 718 
na vrchu Břízkovci, nedaleko  nádherné lokality Padrťských rybníků. V roce  2008 obsadili 
členové Greenpeace tuto kótu na protest proti uvažovanému  štítu v Brdech. Tehdejší vláda 
a armáda obehnaly toto místo žiletkovým plotem s nepřetržitou ostrahou policie. Tím byli 
aktivisté izolováni od okolního světa s výjimkou předem domluvených mediálních reportáží. 
Tento stav trval skoro měsíc a potom nastala paradoxní situace. Na jedné straně vláda a 
velení AČR, které se bály zasáhnout, aby si proti sobě nepoštvaly veřejnost, která  výstavbě 
radaru uprostřed republiky nebyla nakloněna, ale stále  doufaly v jeho realizaci na tomto 
vybraném místě. Na druhé straně nervózní aktivisté, kteří  včetně jejich sponzorů nepočítali 
s tím, že stráví v brdských lesích tolik času-téměř měsíc. A jediným smutným výsledkem 
oboustranné blamáže  byla uhynulá zvěř , která uvízla ve smrtelné pasti v žiletkovém plotě. 
Ten jí totiž přehradil její životně důležité trasy. 

Brdy s vyhlášením CHKO a jejich krásy: 

Poprvé se myšlenka na územní ochranu Brd objevila v roce 1920 Zemský poslanec Dr .Luboš 
Jeřábek tehdy prosazoval, aby zde  vznikla  Brdská rezervace s Padrťskými rybníky a velká 
lesní rezervace v hřebenech  Brdských. Tento návrh bohužel tehdy neprošel. Po dlouhá léta 
tuto krásnou krajinu jak již bylo řečeno využívala armáda. 



Od 1.1.2016 se staly Brdy  Chráněnou krajinnou oblastí. Z hlediska ochrany přírody spravuje 
toto území Agentura ochrany  přírody a krajiny České republiky,  regionální pracoviště 
Střední Brdy, správa CHKO Brdy. Největším vlastníkem pozemků je stát a církev.  

KČT začal v Brdech vyznačovat turistické trasy a chce do začátku roku  2018 vyznačit  170- 
200km. pěších tras. Vedle toho počítá s cyklotrasami, které by mohly měřit kolem  200 km. 
Veškeré plochy, kde už nebude působit armáda budou pro veřejnost zpřístupněny po té, co 
skončí povrchový pyrotechnický průzkum.  /Uvedl ministr obrany Martin Stropnický- volně 
černáno ze zdroje PČR / 

V Příbrami  byl  20.9.2016 otevřen  Dům přírody- Natura Brdy .Dům-Natura  má různorodé 
spektrum činnosti. Budou zde probíhat přednášky, besedy, tematické cykly spojené 
s přírodou ,koncerty, klubové večery s hudbou atd. Expozice „CHKO Brdy“ vznikla ve 
spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny. Prožitková výstava netradičním způsobem 
ukazuje krásu Brd Expozice „Historie bývalého vojenského  újezdu Brdy“ seznamuje  s historií 
od vzniku ,přes středověk až do současnosti, včetně dění ve VÚ od jeho vzniku až do zrušení 
v prosinci  2015. Byla zde otevřena expozice „Obojživelníků a plazů ČR“. Ta je umístěna do 
nádrží s vlastnostmi biotopu. Autorská  výstava „Nebeské pohledy Jiřího Jirouška“  provedou 
návštěvníky pomocí  „nebeských fotografií“ krásami ČR. Dům Natura též ukrývá jednu 
z nejrozsáhlejších sbírek lišajů na světě. Unikátní sbírka více než  200 000 motýlů z celého 
světa vznikla díky dvacetiletému úsilí  Tomáše Melichara , předsedy správní rady 
ekologického centra Orlov, která je zřizovatelem Domu Natura. Jsou zde umístěny panely 
s řadou  historických i současných fotografií- též velkoplošných . 

Význam Brd podtrhuje skutečnost, že toto území je součástí evropské soustavy chráněných 
území  Natura 2000. V CHKO  Brdy je vymezeno 16 evropsky významných lokalit, které 
zajišťují ochranu vybraných přírodních stanovišť, živočišných a rostlinných druhů.  

Území bývalého VÚ  zahrnuje 28 vodních toků, ty jsou převážně kvalifikované jako potoky, 
výjimečně  jako bystřiny. Z vodních ploch mají  velký význam Hořejší a Dolejší  padrťský 
rybník. Údolní nádrže slouží jako místo akumulace pitné vody, nebo vody užitkové a požární 
Ojedinělými lokalitami pro faunu a flóru jsou cílové plochy. Jedná se vesměs o odlesněné 
plochy. Tyto uměle vzniklé lokality nabízejí množství vhodných stanovišť pro mnoho 
živočichů, kteří by zde za normálních okolností vůbec nevyskytovali, nebo by jejich počty byly 
podstatně nižší. Vodní plochy obou Padrťských rybníků spolu se zachovalými pobřežními 
porosty a podmáčenými okolními loukami umožňuje hnízdění některých chráněných druhů-
čápa černého, chřástala  vodního a polního, rákosníka velkého a mnoha dalších. Brdy mají 
prostě co nabízet. 

První část výstavy s názvem Chráněná krajinná oblast  konspiroval MVDr Luboš Gardoň a 
vedoucí správy  CHKO Brdy Bohumi Fišer. Na úpravě výstavy se podílela celá řada fotografů, 
texty kromě jmenovaných napsali Mgr. Petr Karlík, Mgr David Fišer a Ing Josef Hrdina. Druhá 
část výstavy  je opticky oddělena a zabývá se historií  Brd vojenských tato Brdská expozice  je 



dílem autorské trojice RNDr Martina Langa , Mgr Tomáše Makaje a Mgr Kateřiny Urbanové- 
Mojsejové. Graficky zpracoval  Richard Rotter. Architekturu  výstavy navrhla  Lucie 
Laštovičková a mobiliář zhotovil  Radek  Hanuš. Dík za pomoc náleží i Karlu Urbanovi z CHKO 
Brdy. 

Celá expozice je citlivě zpracována a působí příjemným , klidným dojmem. Nabízí 
návštěvníkům krásnou ,virtuální procházku do pohoří přímo v srdci republiky. Myslím, že i ti, 
kteří nikdy Brdy nenavštívili, tak po této návštěvě, budou chtít  jejich krásu poznat ve 
skutečnosti. Velké díky patří všem, kteří se zasloužili o založení a otevření Domu Natura. 

 

Použité zdroje : 

 návštěva Domu Natura –informační panely 

 CHKO Brdy- Ostrov horské přírody uprostřed Čech  

Václav Cílek ,Pavel Mudra a kol.- : Střední Brdy-hory uprostřed Čech 

Tomáš Makaj : Střední Brdy na starých fotografiích a pohlednicích 

 Jan Čáka : Střední Brdy- Krajina neznámá Příbramský deník- volně zpracované články o 
Brdech 

Josef Šefl :Povídání o Brdech 

 Vlastní  poznatky z toulání po Brdech  

                                                                                                                 Zdena Bradnová 

 


