
III. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy  

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 7. května 
2015 s termínem dodání stanovisek do 29. května 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
práce a sociálních 
věcí 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
financí 

1. Návrh vyhlášky (II.): V § 1 odst. 6 doporučujeme 
za slova „ústředním seznamu“ doplnit slova 
„ochrany přírody“. Důvodem je, že ústřední 
seznam ochrany přírody je plný název, kdežto 
slova ústřední seznam jsou legislativní zkratkou 
zavedenou v zákoně o ochraně přírody a krajiny, 

2. Návrh vyhlášky (II.): Na konci poznámky pod 
čarou č. 1) doporučujeme doplnit tečku,  

3. Odůvodnění, část 4 Návrh řešení, str. 9: 
V označení variant je chybně „varianta 0“ 
označena jako „varianta 2“,  

4. Obecně doporučujeme respektovat čl. 39 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády, podle kterého by 
v jednom ustanovení nemělo být více než 6 
odstavců.  

 

1. AKCEPTOVÁNO 
V § 1 odst. 6 budou za slova „ústředním seznamu“ 
doplněna slova „ochrany přírody“. 

2. AKCEPTOVÁNO 
Na konci poznámky pod čarou č. 1) návrhu vyhlášky bude 
doplněna tečka. 

3. AKCEPTOVÁNO 

Slova „Varianta 2“ uvedená v kapitole 4 Návrh řešení budou 
nahrazena slovy „Varianta 0“. 

4.  VYSVĚTLENO 
Jde o související a krátká ustanovení, počet odstavců nemá 
v tomto případě negativní dopad na přehlednost předpisu. 
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Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Obecně: 

V navrhovaném území Chráněné krajinné oblasti 
Brdy (dále jen „CHKO“) se předpokládá vytvoření 
dostatečného prostoru pro vybudování sítě 
cyklostezek, pěších tras a nových rekreačních 
oddechových lokalit. Vyhlášení CHKO bude 
příznivým faktorem pro získání finančních prostředků 
z dotačních programů EU a Programu rozvoje 
venkova prostřednictvím aktivit MAS LEADER. 
Upozorňujeme však na nutnost budování základní 
infrastruktury cestovního ruchu tak, aby bylo 
zajištěno bezpečí cyklistů a optimalizace hipotras, 
pěších a běžeckých tras a vozíčkářských tras pro 
hendikepované turisty v souladu s územními plány 
dotčených obcí na území CHKO. Doporučujeme, aby 
projednání optimalizace tras bylo konzultováno 
s ústředím Klubu českých turistů, který je gestorem 
turistického značení a  garantuje dodržování 
jednotných zásad značení na celostátní úrovni. 

 

 

VYSVĚTLENO 
AOPK ČR bude usilovat ve spolupráci s vlastníky, dotčenými 
krajskými úřady, okolními obcemi, Klubem Českých turistů a 
dalšími subjekty o vytvoření systému turistických cest a cyklotras 
umožňujícího návštěvu zajímavých míst a navazujícího na okolní 
obce, vytvoření jednotného systému značení atd. Realizace bude 
probíhat v souladu s územními plány. Tato problematika bude také 
řešena v rámci plánovaného zpracování Územní studie. 
 

 K § 1 odst. 4 
V navrženém znění § 1 odst. 4 požadujeme čárku za 
slovem „ekosystémy“ nahradit slovem „a“ a slova „a 
rozptýlená venkovská zástavba“ vypustit. 
 
Odůvodnění: 
V navrhovaném ustanovení § 1 odst. 4 se uvádí, že 
rozptýlená venkovská zástavba se zařazuje do III. 
zóny odstupňované ochrany přírody. V § 1 odst. 5 je 
naopak uvedeno, že do IV. zóny se zařazuje 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Rozptýlená zástavba, často doplněná doprovodnou zelení, obvykle 
představuje krajinářsky hodnotné území, které je třeba chránit 
pomocí nástrojů, jež nejsou ve IV. zóně CHKO k dispozici. 
V blízkosti staveb se často nacházejí ekosystémy, které rovněž 
není žádoucí zahrnout do IV. zóny. Vymezení jednotlivých staveb 
jako samostatných segmentů IV. zóny není koncepční a není v 
souladu s platnou metodikou vymezování zón v CHKO. 
V CHKO Brdy se rozptýlená zástavba nachází pouze ve dvou, 
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zastavěné území obcí. Tato ustanovení jsou 
vzájemně v rozporu, jelikož i rozptýlená venkovská 
zástavba představuje zastavěné území, a to 
v rozsahu v jakém je tvořena zastavěnými 
stavebními pozemky [§ 58 odst. 2 písm. a) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon)]. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

plošně nevelkých lokalitách – Dolní Borovno a Kotle (u Hutí p. 
Třemšínem). 
Ustanovení upravující charakteristiky jednotlivých zón (§ 1 odst. 2 
až 5) byly upraveny po dohodě se zástupci MMR. 

 K § 1 odst. 5 
Požadujeme vypustit za slovy „zastavěné území“ 
slovo „obcí“. 
 

Odůvodnění: 
Stavební zákon používá termín „zastavěné území“, 
jeho rozšíření o slovo „obcí“ může vyvolávat 
aplikační potíže. Z důvodu výkladové jednoznačnosti 
požadujeme nadbytečné slovo „obcí“ vypustit  
Tato připomínka je zásadní. 
 
 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Ustanovení upravující charakteristiky jednotlivých zón (§ 1 odst. 2 
až 5) byly upraveny po dohodě se zástupci MMR. 

 K příloze 
Požadujeme veškerá zastavěná území (§ 58 
stavebního zákona), zastavitelná území vymezená 
v územních plánech podle zákona č. 50/1976 Sb. 
a zastavitelné plochy [§ 2 odst. 1 písm. j) stavebního 
zákona] zařadit do IV. zóny odstupňované ochrany 
přírody. 
Odůvodnění: 
V obecné části odůvodnění, v části A „Závěrečná 
zpráva hodnocení dopadů regulace“, je uvedeno, 
že zastavěná a zastavitelná území dle schválených 
územních plánů obcí, příp. navazující území s nízkou 
přírodní hodnotou jsou zahrnuta do IV. zóny ochrany 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Veškerá souvisle zastavěné plochy a zastavitelná území vymezená 
v územních plánech byla zařazena do IV. zóny. Vymezení 
jednotlivých staveb (rozptýlená zástavba, hájovny a další účelové 
stavby v krajině) jako samostatných segmentů IV. zóny není 
koncepční a není v souladu s platnou metodikou vymezování zón 
v CHKO. Zahrnutí ekosystémů v blízkosti těchto staveb do IV. zóny 
není žádoucí kvůli zabezpečení jejich dostatečné ochrany. 
 
Po dohodě s MMR byla upravena mapová příloha v návrhu 
nařízení vlády, kterým se vyhlašuje CHKO Brdy, i v návrhu 
vyhlášky o zonaci v lokalitě Železný Újezd. 
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přírody. Z grafické přílohy návrhu vyhlášky o 
vymezení zón ochrany přírody však vyplývá, že tomu 
tak v řadě případů není. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 K příloze 
Z důvodu jednoznačnosti vymezení hranic zón 
odstupňované ochrany přírody doporučujeme do  
textové části doplnit popisné vymezení dle 
katastrálních území. 
 

 

VYSVĚTLENO 
Vzhledem ke složitosti vedení hranic zón není technicky možné ani 
účelné je slovně popsat, jejich vymezení je však jednoznačně dáno 
zákresem v katastrální mapě, viz § 1 odst. 6 návrhu vyhlášky. 

 K obecné části odůvodnění –  část A 
Doporučujeme ve třetím odstavci na straně 3 vložit 
za slova „dle schválených“ slova  „a  vydaných“. 
 

AKCEPTOVÁNO 
Slova „a vydaných“ byla do textu části A odůvodnění na str. 3 
doplněna. 

 K obecné části odůvodnění – část A 
Doporučujeme v bodě 4  na straně 9  nahradit  slova 
„Varianta 2“ slovy „Varianta 0“. 
 

AKCEPTOVÁNO 
Slova „Varianta 2“ uvedená v kapitole 4 Návrh řešení byla 
nahrazena slovy „Varianta 0“. 
 

 K obecné části odůvodnění – část B 
Doporučujeme na straně 12 nahradit slovo „platně“ 
slovem „planě“.  
 

AKCEPTOVÁNO 
Slovo „platně“ uvedené na str. 12 v části B odůvodnění bude 
nahrazeno slovem „planě“. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
zemědělství 

1. V návaznosti na zásadní připomínky k návrhu 
vyhlášení CHKO Brdy požadujeme ze zonace CHKO 
vypustit: 
 

VYSVĚTLENO  

Tato připomínka se týká vymezení hranic navrhované CHKO Brdy 
a je vypořádána v rámci projednání připomínek k návrhu nařízení 
vlády, kterým se vyhlašuje CHKO Brdy, tudíž není předmětem 
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celou jižní část pod silnicí I/19 Borovno-Věšín. 
 
Odůvodnění: Viz odůvodnění uvedená k zásadním 
připomínkám k návrhu nařízení vlády o vyhlášení 
CHKO Brdy. 
 

připomínek k návrhu vyhlášky. 
Úkol vyhlásit zvláště chráněné území v kategorii chráněná krajinná 
oblast, jako nástroje zajišťujícího ochranu dochovaných přírodních 
hodnot a funkcí území po zrušení stávajícího VÚ Brdy vyplývá 
resortu životního prostředí z usnesení vlády České republiky 
č. 10/2012.  
Území jižní části Brd (mimo území stávajícího VÚ Brdy) bylo do 
navrhované CHKO začleněno s ohledem na veřejný zájem zajistit 
ucelenou ochranu zachovalé brdské přírody a krajiny. 
Lesní porosty v jižní části navrhované CHKO (mimo stávající VÚ) 
byly do navrhované CHKO zahrnuty právě z důvodu ucelenosti 
ochrany území, které tvoří společně s mozaikou luk a typickou 
geomorfologií terénu ucelený komplex brdské krajiny, který je 
potřeba chránit jako celek z důvodu zachování přirozených funkcí 
krajiny (zachování druhové pestrosti a ekologické stability a 
přirozené retence vody v krajině) a jejího rázu (v tomto případě se 
jedná o souvislý horský celek se svým typickým reliéfem táhlých 
hřebenů a širokých údolí, který je unikátní v rámci středních Čech). 
Některé předměty ochrany CHKO (např. kulturní krajina, 
bezkolencové a pcháčové louky, tužebníková lada, ale i suťové 
lesy a květnaté bučiny) se v jižní části CHKO vyskytují ve větší míře 
či v lepší kvalitě než v její severní části (ve VÚ). 
Nezahrnutí území jižní části Brd do navrhované CHKO by 
znamenalo, že vzniklá CHKO nebude zcela reprezentativní 
z hlediska zastoupení typických a unikátních stanovišť Brdské 
vrchoviny. Takový návrh by byl zcela účelový a nerespektoval by 
kritéria pro vyhlašování CHKO. 

 2. Požadujeme vyloučení dopadových ploch 
z návrhu prvních zón. 
 
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že vznik 
dopadových ploch je podmíněn vlivem lidské 

VYSVĚTLENO  

V případě dopadových ploch se jedná o pozemky ve vlastnictví 
státu, kdy právo hospodařit s nimi má Ministerstvo obrany, resp. jím 
zřízená Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO. 
Z hlediska zařazení dopadových ploch do I. zóny ochrany přírody 
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činnosti. 
 

CHKO neuplatnil resort obrany prostřednictvím jím zřízených 
organizací v rámci procesu projednání návrhu na vymezení zón 
ochrany přírody dle § 40 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ani v rámci meziresortního připomínkového řízení žádné 
připomínky. 
Dopadové plochy představují území, které bylo sice zásadně 
pozměněné činností člověka, nicméně jedná se o území, které je 
svým charakterem specifické právě pro navrhovanou CHKO Brdy a 
je významné z hlediska zastoupených přírodních hodnot a toto 
území splňuje kritéria pro zařazení do I. zóny CHKO.  
Významné přírodní hodnoty spočívají ve výskytu stanovišť 
vzniklých v důsledku provozování vojenské činnosti (rozsáhlá 
vřesoviště či mozaika drobných rašelinišť v různém stádiu vývoje). 
Na disturbované (narušené) plochy a tůně je vázána řada zvláště 
chráněných druhů rostlin (např. rosnatka ohrouhlolistá) a živočichů 
(např. čolek horský, skokan štíhlý, užovka hladká a obojková, zmije 
obecná, slepýš křehký). Bezlesí jako celek je pak významným 
stanovištěm pro řadu druhů ptactva volné krajiny. 

 3. Požadujeme, aby lokalita chráněná pro akumulaci 
povrchových vod Amerika, která je dotčena 
navrhovaným rozsahem CHKO Brdy, byla vyjmuta 
z II. zóny ochrany navrhované CHKO Brdy. 
 
Odůvodnění: V orientačním grafickém vyjádření zón 
na území CHKO Brdy není možná přesná 
identifikace rozsahu jednotlivých zón, nicméně je 
zřejmé, že v navrhovaném CHKO Brdy se nachází 
lokalita Amerika, která je dotčena navrženou zonací 
– II. a III. zónou. Lokalita Amerika je součástí 
„Generelu území chráněných pro akumulaci 
povrchových vod a základní zásady využití těchto 
území“ a je zakotvena v Zásadách územního rozvoje 

VYSVĚTLENO 
Územní rezerva je nástrojem územního plánování, který v rámci 
Zásad územního rozvoje může vymezit plochu nebo koridor a 
stanovit jejich využití, jehož potřebu a plošné nároky je nutno 
prověřit. V územní rezervě jsou zakázány změny v území, které by 
mohly stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit. Lokalita 
Amerika zasahuje jen malou částí do segmentu II. zóny „Vrchy“, 
který byl vymezen k ochraně lesních porostů s vyšším zastoupením 
listnatých dřevin přirozené dřevinné skladby. Dílo je možné 
případně realizovat na základě výjimky i ve II. zóně CHKO, při 
minimalizaci poškození hodnot území.  
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Středočeského kraje jako územní rezerva. 
Požadujeme, aby území této lokality bylo vyjmuto 
z II. zóny ochrany, kde základní podmínky CHKO 
podle § 26 zákona o ochraně přírody a krajiny 
případnou realizaci této vodní nádrže vylučují. 
Generel je materiálem společným jak MZe, tak MŽP, 
ale tato skutečnost není v odůvodnění vůbec 
zmíněna. 

 
 Doporučující připomínka: 

V příloze materiálu (mapa s orientačním vymezením 
zón) je několik případů, kdy mají plochy stejné zóny 
společnou hranici. Doporučujeme tyto sloučit do 
jednoho polygonu. 

AKCEPTOVÁNO 
Vrstva, která je podkladem pro mapu s orientačním vymezením 
zón, byla upravena.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
dopravy 

Zásadní připomínka: 
Z hlediska koncepce rozvoje silniční infrastruktury 
zasahuje do navrhovaného území chráněné krajinné 
oblasti koridor pro přeložku silnice I/19-obchvat 
Věšína, který je vymezen v Zásadách územního 
rozvoje Středočeského kraje jako stavba veřejně 
prospěšná D039 a dále koridor územní rezervy pro 
přeložku silnice I/19 Spálené Poříčí-Borovno, který je 
vymezen v 1. Aktualizaci Zásad územního rozvoje 
Plzeňského kraje.  
Zonaci chráněné krajinné oblasti požadujeme 
vymezit tak, aby nebyla znemožněna realizace 

VYSVĚTLENO 
Vymezení zón ochrany bude provedeno dle předloženého návrhu. 
Při projednávání přeložky bude posuzován veřejný zájem na rozvoji 
silniční infrastruktury a bude snahou nalézt takové řešení, které by 
minimalizovalo dopady na předměty a cíle ochrany navrhované 
CHKO. 
Koridor územní rezervy pro přeložku silnice I/19 Spálené Poříčí – 
Borovno vymezený v 1. aktualizaci Zásad územního rozvoje 
Plzeňského kraje se nachází mimo území navrhované CHKO, a 
proto zde nelze předpokládat možný střet zájmů s CHKO. 
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uvedených záměrů. 
 Připomínka: 

Upozorňujeme na záměr Ministerstva obrany zřídit 
v této lokalitě (na území rušeného Vojenského 
újezdu Brdy) testovací polygon pro bezpilotní 
systémy, který je podporován i ze strany Ministerstva 
dopravy. Tento záměr nebyl dosud podpořen ve 
vztahu ke konkrétní lokalitě a konkrétním 
parametrům polygonu. Pouze byla jako jedna 
z variant posuzována určitá lokalita v území 
rušeného Vojenského újezdu Brdy. Záměr také nebyl 
dosud projednán a zaštítěn na úrovni vedení 
jednotlivých ministerstev.  
Nicméně je potřebné brát výše uvedený záměr 
v úvahu tak, aby bylo případně slučitelné stanovení 
zonace Chráněné krajinné oblasti Brdy s provozem 
testovací polygonu 

VYSVĚTLENO 
Ministerstvo obrany ve věci testovacího polygonu pro bezpilotní 
systémy s Ministerstvem životního prostředí komunikuje, ze strany 
resortu obrany nebyly v této věci vzneseny žádné připomínky.  

Ministerstvo 
vnitra 

Doporučující připomínka: 

K § 1 odst. 2 až 5 
Doporučujeme popis jednotlivých zón bez 

náhrady vypustit, neboť se jedná o text nenormativní 
povahy. Upozorňujeme, že ani odůvodnění návrhu 
nekoresponduje s navrženým zněním dotčených 
odstavců. V této souvislosti lze poukázat i na 
vyhlášku č. 177/2014 Sb., o vymezení zón ochrany 
přírody Chráněné krajinné oblasti  
Kokořínsko - Máchův kraj, která obdobné vymezení 
neobsahuje. 
 

VYSVĚTLENO  

S ohledem na zásadní význam zonace pro provádění péče o nové 
zvláště chráněné území preferujeme ponechání charakteristik zón 
v návrhu vyhlášky.  

 Připomínka legislativně technická a formální: 

K § 1 odst. 1 
 V souladu s čl. 44 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády navrhujeme zaváděnou legislativní 

AKCEPTOVÁNO 
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zkratku uvést v jednotném čísle. 
 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
obrany 

K § 1, odst. 2 
Požadujeme nahradit slova „přirozené nebo 

člověkem málo pozměněné ekosystémy“ slovy: 
„nepůvodní a vojenskou činností značně pozměněné 
ekosystémy“. 
Odůvodnění: Do prvních zón jsou většinou navrženy 
bývalé dopadové plochy, kde v průběhu 20 století 
byly původní lesy vykáceny nebo původní osídlená 
krajina byla kvůli výcviku vojsk srovnána se zemí. 
Toto území bylo následně dlouhodobě využíváno k 
vojenským účelům, nejde proto o krajinu přirozenou. 
Původně uvedený text neodpovídá skutečnosti. 

 
Tato připomínka je zásadní. 
 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Ustanovení § 1, odst. 2 návrhu vyhlášky bude upraveno 
následovně: „Do I. zóny se zařazuje území s nejvýznamnějšími 
přírodními hodnotami, zejména přirozené nebo člověkem málo 
pozměněné ekosystémy, přírodně hodnotné ekosystémy vzniklé 
v důsledku provozování vojenské činnosti a další mimořádně 
hodnotná území z hlediska biologické rozmanitosti a ekologické 
stability krajiny.“ 
Slovní spojení „přirozené nebo člověkem málo pozměněné 
ekosystémy“ nelze z tohoto ustanovení vyjmout, jelikož tyto 
ekosystémy jsou také součástí I. zóny navrhované CHKO (např. 
bohatě strukturované bukové porosty, suťové lesy aj.). 
 

 K § 1, odst. 3 
V souvislosti s aplikací tohoto ustanovení a 

jeho zásadními negativními dopady požadujeme 
vyřazení z II. zóny ochrany přírody následujících 
území: 

 
a) Vodní díla Octárna, Pilská a Láz 

Odůvodnění: Vodní díla Octárna (Obecnice), Pilská a 
Láz jsou vodárenské nádrže, které slouží 
k zásobování obyvatel Příbramska pitnou vodou, jde 
o lokality s významnou vodohospodářskou 
mimoprodukční funkcí. 

VYSVĚTLENO 
a) Vodní díla Octárna (Obecnice), Pilská a Láz byly zařazeny do 
navrhované II. zóny z důvodu zaznamenaných přírodně 
hodnotných a pro brdskou krajinu charakteristických společenstev, 
jakými jsou např. litorální mokřady, přechodová rašeliniště a 
břehová vřesoviště a z důvodu výskytu zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů. S ohledem na skutečnost, že uvedená příbřežní 
společenstva a vodní prostředí nádrží propojují vzájemné funkční 
vazby (např. přenosy látek, energie), byly do území II. zóny 
zařazeny jako celek. 
Funkce vodních nádrží jako zásobárny pitné vody nijak nekoliduje 
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b) Vodní díla Dolejší a Hořejší Padrťský rybník 
Odůvodnění: Dolejší a Hořejší Padrťský rybník jsou 
umělé vodní nádrže s mimoprodukčními funkcemi 
(důležité součásti vodohospodářské soustavy řízené 
provozními řády, nadlepšování průtoků, v povodí 
jsou jímací místa pitné vody pro obyvatelstvo 
Rokycanska, nelze pominout ani rybochovné využití), 
jejichž zařazením do II. zóny ochrany přírody by 
došlo k významnému omezení hospodářské činnosti 
státního podniku Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 
 

c) U teslínského kláštera 
Odůvodnění: Druhotně vzniklé podmáčené smrčiny a 
kulturní smrčiny, kde je nutné udržovat stávající 
odvodňovací systém, jinak dojde k rozvrácení těchto 
lesních porostů. 
 

d) Rafanda 
Odůvodnění: Jedná se o devastovanou plochu po 
vojenské činnosti, se zanedbaným odvodněním, a 
nikoliv o rašeliniště. 
 
Tyto připomínky jsou zásadní. 
 

s jejich zařazením do II. zóny ochrany, naopak toto zařazení může 
přispět prostřednictvím základních a bližších ochranných podmínek 
uvedených v zákoně, resp. v nařízení vlády, kterým se navrhovaná 
CHKO vyhlásí, k naplňování jejich funkce. 
b) Padrťské rybníky byly do II. zóny zařazeny z důvodu jejich 
unikátnosti v rámci celé ČR (rybníky tzv. jezerního typu, pro které je 
charakteristická jejich malá úživnost). Území je hodnotné z hlediska 
funkčních vazeb mezi vodním prostředím a okolními příbřežními 
porosty v přiléhající I. zóně, které jsou velmi cenné jak z pohledu 
zaznamenaných přírodních biotopů (rašeliniště, slatiniště, ostřicové 
louky a rákosiny), tak z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů. Navrhovaná ochrana je rovněž žádoucí ve 
vazbě na výskyt kriticky ohroženého raka kamenáče, který se 
vyskytuje v toku pod Padrťskými rybníky a který je předmětem 
ochrany Evropsky významné lokality Padrťsko. 
 
c) Lokalita u Teslínského kláštera byla do II. zóny navržena 
z důvodu výskytu květnatých bučin s pestrým bylinným patrem, 
smíšených porostů s bohatým přirozeným zmlazením, mladších 
porostů s převahou listnáčů a fragmentů prameništních olšin a 
z důvodu výskytu starých smíšených porostů smrku a olše 
nacházejících se v pásu podél Hořejšího padrťského rybníka. 
d) V lokalitě Rafanda, se nacházejí vyvinuté rašelinné smrčiny s 
plochami přechodových rašelinišť s početnou populací zvláště 
chráněné rosnatky okrouhlolisté.  
 
Uvedené lokality splňují kritéria pro zařazení do II. zóny ochrany (ta 
se nachází pouze na 11,5 % navrhované CHKO) a v dotčeném 
území představují vzhledem k velkému zastoupení okolních 
převážně monokulturních lesních porostů významné ostrovy 
biodiverzity (druhové pestrosti) a významně se též uplatňují v rámci 
zachování přirozeného vodního režimu krajiny a plnění 
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ekologických funkcí krajiny. Nezařazení do II. zóny by znamenalo 
nedostatečné zajištění ochrany výše uvedených přírodních hodnot 
a přírodních funkcí území.  
Předložený návrh na vymezení zón je zároveň v souladu 
s pravomocným rozhodnutím MŽP o námitkách, které uplatnily 
VLS, s.p. jako subjekt hospodařící na majetku státu v rámci 
projednání návrhu na vymezení zón CHKO dle ust. § 40 zák. č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Úřad vlády – 
Kabinet 
vedoucího Úřadu 
vlády 

  

Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace 
a předseda Rady 
pro výzkum, vývoj 
a inovace (RVV) 

Doporučujeme v příloze vyhlášky sloučit do jednoho 
polygonu plochy stejné zóny, které mají společnou 
hranici. 
 

AKCEPTOVÁNO 
Vrstva, která je podkladem pro mapu s orientačním vymezením 
zón, byla upravena.  

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Bez připomínek  

Český báňský 
úřad 

Bez připomínek  

Český 
telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek 
 

Moravskoslezský 
kraj 

Bez připomínek  

Ústecký kraj Bez připomínek  
Plzeňský kraj Bez připomínek  
Královéhradecký 
kraj 

Bez připomínek  

Středočeský kraj Bez připomínek  
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Jihočeský kraj Bez připomínek  
Liberecký kraj Bez připomínek  
Olomoucký kraj Bez připomínek  
Pardubický kraj Bez připomínek  
Zlínský kraj Nejvyšší soud  
Jihomoravský 
kraj 

Bez připomínek  

Kraj Vysočina Bez připomínek  
Karlovarský kraj   
Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální 

Bez připomínek  

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

Bez připomínek  

Svaz měst a obcí 
ČR 

V § 1 odst. 2 je uveden text „přirozené nebo 
člověkem málo pozměněné ekosystémy“, který 
požadujeme nahradit textem „nepůvodní a vojenskou 
činností značně pozměněné ekosystémy“. 

Do první zóny jsou v nadpoloviční většině plochy 
zařazeny bývalé dopadové plochy, kde v průběhu 20 
století byly původní lesy vykáceny, nebo původní 
osídlená krajina byla srovnána se zemí. Toto území 
bylo následně využíváno k vojenským účelům, nejde 
proto o krajinu přirozenou. Původně uvedený text 
neodpovídá skutečnosti. 
 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Ustanovení § 1 odst. 2 návrhu vyhlášky bude upraveno do 
následujícího znění: „Do I. zóny se zařazuje území 
s nejvýznamnějšími přírodními hodnotami, zejména přirozené nebo 
člověkem málo pozměněné ekosystémy, přírodně hodnotné 
ekosystémy vzniklé v důsledku provozování vojenské činnosti a 
další mimořádně hodnotná území z hlediska biologické rozmanitosti 
a ekologické stability krajiny.“ 
Slovní spojení „přirozené nebo člověkem málo pozměněné 
ekosystémy“ nelze z tohoto ustanovení vyjmout, jelikož tyto 
ekosystémy jsou také součástí I. zóny navrhované CHKO (např. 
bohatě strukturované bukové porosty, suťové lesy aj.). 
 

 Svaz dále obdržel vyjádření zástupců samospráv. 
a) město Rožmitál pod Třemšínem 

- Připomínky k „Vyhlášce o vymezení zón ochrany 
přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy“ 

VYSVĚTLENO 

a) Rožmitál p. Třemšínem 

1. Tato problematika není v gesci resortu životního prostředí. 
Vymezení území pro výcvik armády (posádkového cvičiště) 
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Abychom mohli celou záležitost projednat 
v orgánech města, požadujeme následující: 
1. Specifikace území, které si nechá 

armáda ČR pro svoji činnost a jaké budou 
kompetence Armády ČR a CHKO Brdy na tomto 
území. 

2. Jasné vyjádření, zda CHKO bude 
suplovat na území, které armáda opustí, její 
prospěšnou a bezpodmínečně nutnou činnost pro 
udržení současného stavu přírody v nejcennějších 
lokalitách na současných cílových plochách. Bez 
vyřešení tohoto problému nemá smysl vyhlašovat 
na zmíněných územích I. Zóny. V krátkém čase 
zde vzniknou bezcenné louky zarostlé náletovými 
dřevinami. Požadujeme také ekonomické 
vyhodnocení takové činnosti. 

3. Soupis podkladů, které sloužily pro 
vyhlášení zón. 

b) obec Strašice 
Na základě zaslaných podkladů k odůvodnění 
plánované zonace CHKO Brdy sdělujeme, že obec 
Strašice považuje za vhodné, aby byly zóny ochrany 
plánované CHKO Brdy stanoveny vyhláškou, jak je 
navrženo ve variantě 1. Zřízení CHKO Brdy plně 
podporujeme. 
 

je v gesci resortu obrany, který v současné době připravuje 
podklady pro jeho vyhlášení včetně jeho ochranného 
pásma. Označení a režim vstupu veřejnosti do území 
posádkového cvičiště, kde bude nadále probíhat výcvik 
armády ČR (část dosavadního VÚ severně od silnice 
Zaječov – Obecnice) budou stanoveny v souladu s 
ustanovením § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování 
obrany České republiky. Toto ustanovení umožňuje režim 
vstupů do tohoto území regulovat. Kromě toho bude 
vojenská činnost probíhat i na dalších plošně malých 
uzavřených objektech (např. objekt na vrchu Praha). 
Dopadové plochy mimo území posádkového cvičiště budou 
po provedení pyrotechnického průzkumu veřejnosti 
přístupné.  

2. Péče o lokality bývalých dopadových ploch a cvičišť bude 
probíhat odlišně podle toho, zda zůstanou územím, kde 
bude nadále probíhat výcvik armády. Na územích, kde 
výcvik armády probíhat nebude, budou hledána vhodná 
řešení k zachování stávajícího stavu biotopů. Z prostředků 
resortu MŽP bude probíhat péče o toto území (např. kosení, 
výřezy náletu, strhávání drnu). Roční náklady na 
management o nelesní ekosystémy pro celé CHKO jsou 
odhadovány na cca 3 mil. Kč.  

3. Pro vymezení zón byly použity následující podklady:  
- vymezení maloplošných zvláště chráněných území a 

evropsky významných lokalit 
- vrstva mapování biotopů  
- výskyt zvláště chráněných druhů a dalších druhů dle 

Červených seznamů (databáze ochrany přírody – NDOP)  
- dostupné lesní hospodářské plány a lesní hospodářské 
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osnovy  
- Územní plány obcí, Zásady územního rozvoje Plzeňského a 

Středočeského kraje  
- vlastní terénní šetření  
- studie, jejichž zpracování zadala Agentura ochrany přírody 

a krajiny ČR pro potřeby návrhu zonace a plánu péče pro 
CHKO 
 

VYSVĚTLENO 
b) Strašice 

Požadavek obce Strašice je v souladu s předloženým návrhem 
MŽP. 

Česká lékárnická 
komora 

Bez připomínek  

Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

Bez připomínek  

Česká národní 
banka 

Bez připomínek  

Národní 
bezpečnostní 
úřad 

Bez připomínek  

Konfederace 
umění a kultury 

Bez připomínek  

Úřad 
průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek  

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek  
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Technologická 
agentura ČR 

Pouze formální připomínka – uvádět plochu CHKO 
ve stejných jednotkách (km2 nebo ha) 

AKCEPTOVÁNO 
V odůvodnění vyhlášky bude uvedení plochy navrhované CHKO 
sjednoceno a jednotkami budou km2. V ostatních případech 
(výměra zastoupení vodních ploch, zemědělské půdy apod.) bude 
plocha ponechána v ha. 

Grantová 
agentura ČR 

Bez připomínek  

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek  

Nejvyšší soud Bez připomínek  
Nejvyšší správní 
soud 

Bez připomínek  

Bezpečnostní 
informační služba 

Bez připomínek  

Úřad pro 
zahraniční styky a 
informace 

Bez připomínek  

Akademie věd ČR Bez připomínek  
Český statistický 
úřad 

Bez připomínek  

Úřad pro 
zastupování státu 
ve věcech 
majetkových 

Bez připomínek  

ČKAIT Bez připomínek  
Česká 
stomatologická 
komora 

Bez připomínek  

 

V Praze 31. srpna 2015 

Vypracoval: Mgr. Eva Mazancová Podpis: 
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