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ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce je pomocí analýz a dalších metod určit negativní vliv 

vojenských cvičení na životní prostředí ve vojenském újezdu (výcvikovém prostoru). 

Následně specifikovat zdroje znečištění a stanovit nápravná opatření vedoucí k rekultivaci 

životního prostředí pomocí asanace výcvikového pásma včetně finančních nákladů. 

 

Klíčová slova: 

Asanace, rekultivace, vojenský výcvikový prostor, vojenský újezd, životní 

prostředí, AČR (Armáda České republiky), MO (Ministerstvo obrany). 

 

 

ABSTRACT 

The objective of the diploma thesis is to determine, by application of analytical and 

other methods, any negative impact of military exercises on the environment in Military 

Training Area Boletice. Consequently, to specify the sources of pollution and to propose 

corrective actions, leading to re-cultivation of the environment by decontamination of the 

training areas, and to estimate financial implication of such actions. 
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NATO  Severoatlantická aliance 

NGŠ  Náčelník Generálního štábu 

PČR  Policie České republiky 

Sb.  sbírka 

SPŽP  Státní politika životního prostředí 

SWOT  metoda analýzy silných a slabých stránek 

tj.  to je 

UNESCO Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu 
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VP  vojenský prostor 

VÚ  vojenský újezd 

VUSS  Vojenská ubytovací a stavební správa 

VVP  vojenský výcvikový prostor 

VZ  vojenské zařízení 

ŽP  životní prostředí
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1 ÚVOD 
V současnosti armáda České republiky (AČR) představuje významnou a nedílnou 

součást celé společnosti. Je plně včleněna do dění společnosti a jako taková je postavena 

před mnoho součastných problémů. Jedním z těchto problémů je znečišťování životního 

prostředí, které je výsledkem různorodých činností armády. 

Vojenský sektor se musí při svém fungování řídit obecně platnou legislativou, jejíž 

součástí je i povinnost armády minimalizovat negativní dopad činností a akceptovat 

zákony. Armáda také akceptuje a respektuje státní politiku životního prostředí (SPŽP). 

Z tohoto hlediska je nutné prioritně hledat preventivní postupy a metody řešení ochrany 

životního prostředí, analyzovat případná nebezpečí a rizika, které vyplývají z vojenských 

činností, předcházet jim a snižovat jejich dopad na krajinu. 

Dalším problémem, který poukazuje na aktuálnost a nutnost tuto problematiku řešit, 

je skutečnost, že povinnost chránit životní prostředí je velkou měrou omezena působením 

armády (výcvik vojsk, přesun vojsk a techniky, logistické zabezpečení výcviku apod.), a to 

nejen z důvodu negativního postoje společnosti, ale i z hlediska nemalých výdajů na 

úhradu škod způsobených ekologicky nešetrným výcvikem vojsk. 

Diplomová práce se zabývá hodnocením vojenských činností na životní prostředí ve 

VVP Boletce, vlivem vojenských cvičení na faunu a flóru, asanací a rekultivací území. 

Pomocí SWOT analýzy poukazuje na silná a slabá místa vybudování zimního lyžařského 

areálu v oblasti vojenského újezdu. V návrhovém?? opatření zdůrazňuje potřebu zachování 

vojenského území v majetku ministerstva obrany, ukazuje výhodnost zpřístupnění dalších 

okrajových oblastí pro veřejnost a hledání vhodného propojení vojenského a civilního 

sektoru.  
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2 Příčiny znečišťování krajiny 
 

Činnost armády je nutno posuzovat jako jednu z mnoha lidských aktivit. I její 

působení ohrožuje životní prostředí. Je třeba rozlišovat vliv armády v době válečného 

konfliktu a v období mezi válkami.  

Pojem životní prostředí byl zpočátku definován staticky jako soubor faktorů nutných 

k životu určitého živého organismu, tedy i člověka, a ve spojení s člověkem se také 

používá. Obsahově vychází z ekologie, kde platí ve smyslu domovského prostředí 

(stanoviště) sledovaného živého objektu. 

Z dalších definic byla na konferenci UNESCO v roce 1967 přijata dynamická 

definice norského profesora Wika, která bere v úvahu i vzájemné vazby mezi organismem 

a prostředím, které jsou proměnlivé v čase: „Životní prostředí je ta část světa, s níž je 

sledovaný objekt ve stálé interakci tzn., kterou používá, pozměňuje a která se nakonec 

musí i přizpůsobovat.“ [1] 

K poškození krajiny a negativního vlivu na životní prostředí muže docházet 

a dochází téměř při všech činnostech civilního, ale i armádního sektoru. V civilním sektoru 

to mohou být situace, které vznikají při nejrůznějších činnostech od běžných provozních 

činností až po situace havarijní. Jedná se o vlivy, které plynou z výrobních činností, 

stavebních činností, průmyslových zařízení a technologií nebo při nakládání 

s nebezpečnými látkami. V armádě mají rozhodující význam, kromě stejných vlivů jako je 

to u civilního sektoru, především vlivy z výcviku vojsk, bojových operací nebo přípravy na 

mise vojenských jednotek. Proto problematika dopadu na životní prostředí a hodnocení 

vlivů obsahuje velké množství systematik a metod určených pro specifické situace 

a činnosti, které byly postupně vyvíjeny až do součastné doby. 

2.1 Odpady v armádě 

Vznik odpadu v armádě není ničím mimořádným a je spojen s výcvikem vojsk 

a jejich normálním životem. Oblast hospodaření s materiálem je velmi široká a zahrnuje 

pestré spektrum materiálu, tedy i odpadu. Naprostá většina odpadů je analogická těm, které 

se běžně vyskytují i v civilním sektoru. Z hlediska nebezpečnosti a množství je nutno 

vzpomenout hlavně zeminu kontaminovanou ropnými látkami, pohonnými hmotami 

(benzín, nafta, letecký petrolej), olejové emulze pocházející z lapolů (septiků) či 

vojenských dílen, kaly ropných látek z lapolů a skladových nádrží, motorové, převodové, 

hydraulické a teplonosné oleje, olejové filtry, čistící prostředky znečištěné ropnými 
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produkty, ředidla, nátěrové hmoty, konzervační prostředky, primární a sekundární články, 

kyselý a zásaditý elektrolyt, použité ionexy, pneumatiky, obalový odpad, fotografický 

a topografický materiál, odpad spojený s výrobou tepla, vyřazené chemikálie, odpad ze 

zdravotní a veterinární péče, amortizační kovonosný odpad (vojenská technika), elektrošrot 

včetně vyřazených speciálních armádních přístrojů, textil, odpadní vody s obsahem 

detergentů apod. 

Na druhé straně však ve vojenství vzniká značné množství specifického odpadu, 

především v kategorii nebezpečný, mezi který lze zařadit: 

 odpad výzbroje a munice, který je reprezentován především dělostřeleckou 

a motostřeleckou výzbrojí, prošlou municí, trhavinami, třaskavinami a střelivinami, 

pyrotechnickým odpadem (světlice, zápalné látky, signální dýmy), destilačními 

zbytky z vytahování tritolu a řadou dalších specifických odpadů 

 vyřazená raketová paliva 

 vyřazené ochranné masky a filtry, odmořovací soupravy (univerzální, automobilní) 

často s obsahem rtuti, prošlé a znečištěné odmořovací směsi 

 textilie s různou povrchovou úpravou (stany, oděvy, kamufláže) 

 aparatury obsahující látky poškozující ozónovou vrstvu (letecké, komunikační) 

 zbraně hromadného ničení a jejich simulanty (pesticidy, radioizotopy) 

 munice s ochuzeným uranem [2] 

2.2 Vojenské újezdy 

Vojenské újezdy, jako zvlášť vyčleněná území pro potřeby obrany státu, byly ve 

stávajících hranicích zřízeny na základě zákona č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech, ve 

znění pozdějších předpisů [3]. V roce 1999 Parlament České republiky schválil zákon 

č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky [4], (dále jen zákon), který ve 

své šesté části podává základní ustanovení o vojenských újezdech. Přílohy č. 2 až 6 zákona 

vymezují hranice vojenských újezdů. 

Podle zákona je veškerý majetek na území vojenského újezdu mimo vneseného 

majetku majetkem státu. Plochy a další nemovitý majetek, potřebný k provádění 

a zabezpečení výcviku ozbrojených sil, je v příslušnosti hospodaření organizační složky 

státu Ministerstva obrany podle zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování 

v právních vztazích [5] a je spravován příslušnou vojenskou ubytovací a stavební správou 

(VUSS). Ostatní plochy slouží převážně jako ochranné a bezpečnostní zóny při výcviku 

(zejména střelbách) a jsou v právu hospodaření Vojenských lesů a statků ČR, s.p. (dále jen 

VLS ČR, s.p.). Tento majetek je vymezen v zakládací listině VLS ČR, s.p. ve smyslu § 2, 
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odst. 5 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů [6], jako 

určený majetek.  
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Obrázek 1: Struktura řízení újezdních úřadů 

Pro výcvik ozbrojených sil jsou na území vojenských újezdů zřízeny vojenské 

výcvikové prostory (VVP) a výcviková zařízení (VZ). VVP a VZ tvoří soubory střelnic, 

cvičišť, cest pro pásová vozidla, ubytovacích objektů cvičících vojsk, síť pozemních 

komunikací a ostatní vojenská účelová zařízení, včetně vodních ploch a pozemků určených 

k výcviku ozbrojených sil. Každý VVP je odlišný stupněm vybudování učební a výcvikové 

základny a tím i svým určením. Současný počet a rozloha vojenských újezdů umožňuje 

provádět výcvik se všemi druhy zbraní, kromě střeleb letectva na vzdušné cíle a střeleb 

protiletadlových raketových kompletů s účinným dostřelem větším než 5,5 km.[7] 
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2.3 Vojenský újezd Boletice 

Vojenský újezd Boletice patří do pětice velkých prostor, které jsou na území České 

republiky vyčleněny pro armádní výcvik.  

 

 

Tabulka 1:  Přehled základních údajů o vojenských újezdech (zdroj: Ministerstvo obrany) 
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Graf  1: Plocha využita k výcviku (ha) (zdroj: Ministerstvo obrany) 

Vojenský újezd Boletice se nachází na území Jihočeského kraje, v okrese Český 

Krumlov, kde zabírá prostor o výměře 21 953 ha.  

Název Kraj Počet 
obyvatel 

Rozloha 
(ha) 

Využíváno 
k výcviku (ha) 

Hospodářské 
využití (ha) 

Hradiště Karlovarský 600 33 161 17 015 16 146 
Libavá Olomoucký 1 156 32 724 10 770 21 954 
Boletice Jihočeský 283 21 953 8 847 13 106 
Brdy Středočeský 34 26 009 3 217 22 792 
Březina Jihomoravský 4  15  817 2 992 12 825 
Celkem  2077 129 664 42 841 86 823 
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Celková výměra pozemků (ha) 22 855,95 

Lesní půda (ha) 13 041,56 
Louky (ha) 901,43 
Ostatní plochy (ha) 7 811,44 
Vodní plochy (ha) 185,44 
Zahrady (ha) 1,52 
Zastavěné plochy (ha) 11,61 
Zemědělská půda (ha) 902,95 

Tabulka 2: Zastoupení jednotlivých typů ploch (zdroj: Ministerstvo obrany) 

 

 
Graf 2: Zastoupení jednotlivých typů ploch (zdroj: Ministerstvo obrany) 

 
Severozápadní okraj újezdu tvoří hranici mezi okresy Český Krumlov a Prachatice. 

Východní okraj újezdu je vzdálen pouze 5 km od hlavního centra regionu – Českého 

Krumlova. Výcviková zařízení se nacházejí v nadmořských výškách 700–1000 m; 

nejvyšším vrcholem území je Lysá – 1 228,3 m. n. m. Je zde typický horský zalesněný 

terén. Tyto podmínky a výcviková zařízení umožňují kvalitní přípravu jednotek vysílaných 

do zahraničních misí a výcvik speciálních jednotek. Vytíženost újezdu je 90,5 %. [8] 
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Obrázek 2:  3D Pohled na VÚ Boletice (zdroj: Ministerstvo obrany) 

 

2.3.1 Historie Boletic 

Území dnešního Vojenského újezdu Boletice bylo osídleno již kolem roku 

500 př. n. l. Z toho období se na samotném okraji území nacházejí okem patrné zbytky 

hradiště. První osady zde byly založeny ve 2. polovině 13. století. Vzácnou památkou na 

tuto dobu je zachovaný kostel sv. Mikuláše v Boleticích, který se dochoval až do 

současnosti. Osídlování postupovalo směrem na západ do vyšších poloh a zastavilo se na 

počátku 15. století. V roce 1518 byl v dominantní poloze v sedle pod Chlumem založen 

Ondřejov.  

Teprve kolonizace na přelomu 18. a 19. století doplnila síť dřevařských osad 

v drsném horském prostředí. V roce 1945 žilo na území dnešního vojenského újezdu 

přibližně 6500 obyvatel. Zdejší obyvatelstvo bylo převážně německé národnosti a muselo 

po ukončení 2. světové války opustit svoje domovy. Obce a osady nebyly znovu osídleny 

a území zabrala armáda. [9] 

Vojenský újezd Boletice byl zřízen 1. 12. 1950 na základě zákona číslo 169/1949 Sb., 

[3] a usnesení vlády ze dne 8. 10. 1949 a 8. 6. 1950. Součastné platné hranice újezdu jsou 

stanoveny zákonem číslo 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. [4] 

V okolí Boletic se rozkládá klimaticky příznivá osídlená vrchovina, kterou na západě 

lemuje pohoří Knížecího stolce a Křišťanovských vrchů. Leží zde i úživné slatiny a horský 

rybník Olšina, kde se vyskytuje řada pozoruhodných rostlinných společenstev. Ve VVP 
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Boletice se uchovává stav, při němž je vyloučena většina negativních vlivů, naopak vývoj 

v mnoha směrech nabírá směr k pozvolnému návratu k někdejším přírodním poměrům. 

V okolní krajině se stále silněji uplatňuje vliv intenzivního hospodářského a společenského 

využití. V této souvislosti se nabízí otázka, jak postihuje přírodu činnost vojsk ve VVP.  

Za negativní lze považovat tyto zásahy: 

 přímá fyzická devastace určitých ploch vojenskou technikou, popřípadě zemními 

úpravami apod. 

 devastace dopady střel na cílových plochách, včetně místních druhotných požárů 

apod. 

 druhotné změny vegetace a drobné fauny, jejíž společenství organismů se původně 

vyvinulo v souvislosti s některými hospodářskými aktivitami (například pastvou) 

jako důsledek nevyužívání některých ploch k hospodářským účelům,  

Jako pozitivní lze hodnotit tyto okolnosti: 

 devastace postihuje méně než 25 % plochy VVP 

 negativní vlivy zemědělství, především použití strojených hnojiv a biocidů odpadají 

 minimální návštěvnost 

 vyčlenění určitých prostor s minimálními zásahy lidské činnosti na přírodu 

 nepřítomnost průmyslových aktivit 

 omezení dopravy 
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Obrázek 3: Ortofoto mapa VÚ Boletice (zdroj: Ministerstvo obrany) 

 

2.3.2 Využití vojenského újezdu Boletice ke společným cvičením s IZS 

Vojenský újezd bude nadále využíván ke společnému výcviku AČR se součástmi 

Integrovaného záchranného systému na základě uzavřených realizačních dohod mezi NGŠ 

AČR a policejním prezidentem PČR a generálním ředitelem HZS ČR. 

Na základě provedené analýzy potřeb výcviku AČR bude vojenský újezd podle jeho 

specifik využíván takto: 

 polní výcvik jednotek a útvarů AČR, účelová vedení k plnění taktických cvičení, 

taktických cvičení s bojovou střelbou, společných a součinnostních cvičení 

 výcvik v horském a zalesněném terénu 

 výcvik ženijních jednotek a útvarů 

 příprava kontingentů mírových sil (cvičiště činnosti v osadě a na kontrolním 

místě) 

 výcvik v překonávání vodní překážky 

 cvičení logistických útvarů včetně součinnostních cvičení v rámci NATO 

s využitím vybudovaného logistického zázemí 

 výcvik speciálních jednotek AČR, VP a PČR 
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 výcvik aktivních záloh 

 výcvik ve střelbě letectva na pozemní cíle 

 výcvik Britského výcvikového týmu 

 výcvik složek integrovaného záchranného systému 

 výcvik zahraničních vojsk za úhradu nákladů 

 

2.3.3 Vývoj VVP v letech 

Z leteckých snímků je patrný vývoj v krajině VVP Boletice. Po válce byla krajina 

stále rozčleněna na jednotlivé celky, neboť byla místními obyvateli využívána 

k zemědělství (obr. 4). Poté, co území přebrala armáda, jednotlivé celky splynuly 

dohromady. Nyní je patrné území, které je rozčleněno na plochy určené ke cvičení a na 

plochy mimo působení vojsk (obr. 5). Tento trend pokračuje dodnes, ale s menší 

intenzitou. Cvičí se na mnohem menším území a krajina, díky sukcesi, zarůstá 

progresivními dřevinami, což je patrné z leteckého snímku (obr. 6). 

 

 

Obrázek 4: Letecký snímek – Boletice r. 1946 (zdroj: Ministerstvo obrany) 
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Obrázek 5: Letecký snímek – Boletice r. 1974 (zdroj: Ministerstvo obrany) 

 

 

Obrázek 6: Letecký snímek – Boletice r. 1996 (zdroj: Ministerstvo obrany) 
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2.3.4 Význam vojenských újezdů a jejich úloha v moderní AČR 

V koncepci budování profesionální armády zaujímají vojenské újezdy podstatné 

místo. AČR se od roku 1990 postupně redukuje a reorganizuje. Původní rozloha 

vojenských újezdů 1 774,8 km2 v roce 1990 se zmenšila na 1 296,6 km2 v roce 2010.  

 z vojenského hlediska jsou vojenské újezdy naprosto nezbytné k zabezpečení 

výcviku ozbrojených sil v míru, za stavu ohrožení státu i za válečného stavu 

 z ekonomického hlediska se jedná zejména hospodaření VLS ČR, s.p. 

 jedním z důležitých aspektů vojenských újezdů je ochrana přírody a krajiny 

 

Stav k Tabulkové počty 
vojáků v činné službě

Vojenské 
újezdy 

Střelnice mimo 
vojenské újezdy 

Posádková 
cvičiště 

1.1. 1990 205 714 8 66 86 
1.1. 1993 115 119 5 59 79 
1.1. 2005 27 208 5 5 13 
1.1. 2006 27 466 5 5 13 
1.1. 2007 28 310 5 5 13 
1.1. 2008 28 401 5 5 13 
1.1. 2012 26 200 5 3 11 

Tabulka 3: Stavy vojenských újezdů v letech (zdroj: Ministerstvo obrany) 

 

 
Graf 3: Stavy vojenských újezdů v letech (zdroj: Ministerstvo obrany) 

 



Analýza dopadu vojenských cvičení na životní prostředí ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice 
 

 13

 
Graf 4: Tabulkové počty vojáků v činné službě (zdroj: Ministerstvo obrany) 

3 Analýza stavu znečištění a finanční dopad 
 

3.1 Hodnocení rizik v AČR 

Hodnocením rizik a stavu znečištění se ve značné míře zabývá i stát, který vyvíjí tlak 

v oblasti nápravy starých ekologických zátěží. Jedná se o metodické pokyny Ministerstva 

životního prostředí ČR [10] vydané v roce 1996, které upřesňují postup zpracování analýzy 

rizika a stanovují kritéria znečištění zeminy a podzemní vody. Tyto pokyny jsou závazné 

i pro vojenský sektor. 

Historicky prvním materiálem, zabývajícím se mimo jiné, posuzováním vlivu 

vojenských činností na životní prostředí v resortu obrany, byla resortní politika životního 

prostředí [11], která je každý rok aktualizována na základě státní politiky životního 

prostředí a aktuálních potřeb vojenského sektoru. 

Prvním vojenským předpisem, do kterého byla oblast posuzování vlivů vojenských 

činností na životní prostředí v AČR zahrnuta, byl základní řád ozbrojených sil České 

republiky [12]. Jedná se o obecný předpis, který nařizuje, aby při plánování úkolů, jejichž 

plnění může negativně ovlivnit životní prostředí, byl posuzován vliv na všechny složky 

životního prostředí a stanovena účinná opatření k zamezení nežádoucích dopadů. 

S rozvojem oblasti ochrany životního prostředí v AČR byl od roku 1995 zaznamenán 

i značný zájem o problematiku hodnocení vlivu vojenského výcviku na životní prostředí. 

Proto byl v roce 1997 odborem životního prostředí Ministerstva obrany vypracován 
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a nadřízeným orgánům předložen návrh environmentální politiky AČR, na jejímž základě 

byl ministrem obrany podepsán souhlas se zavedením environmentálních manažerských 

systémů do AČR [13]. 

V roce 1999 byl zpracován a prezentován projekt zabývající se stanovením priorit 

a intenzity výcviku ve vojenských výcvikových prostorech v ročních obdobích z hlediska 

vlivu na změny a vývoj flóry a fauny [14]. Jedná se o teoretickou studii s dlouhodobou 

vypovídací schopností o vzájemné propojenosti determinací vývoje životního prostředí ve 

VVP v závislosti na činnostech v nich realizovaných. Uvedená práce je významná 

z hlediska dalšího využití při vytváření návrhového systému, protože zahrnuje základní 

klasifikaci flóry, fauny a poznatky o vlivu vojenského výcviku v závislosti na ročních 

obdobích. 

V rámci prací, spojených s posouzením VVP Boletice, byl proveden podrobný 

terénní průzkum rizikových prostorů z hlediska předpokládané pyrotechnické a ekologické 

zátěže.  

Poznatky terénního průzkumu vycházely hlavně z informací, které poskytl zástupce 

vedoucího Újezdního úřadu vojenského újezdu v Boleticích, tamní vodohospodář, ekolog 

a pracovníci VVP. Reálna pyrotechnická a ekologická zátěž se rozkládá na různých 

místech vojenského újezdu o rozloze 219,5 km2. 

 

3.2 Analýza stavu znečištění 

Pěchotní střelnice Otice je určena k nácviku střelby z pěchotních zbraní – pistole, 

samopal, kulomet, raketový protitankový granát. Pro jednotlivé druhy zbraní jsou na 

střelnici vytvořena samostatná pracoviště. Areál je poměrně dobře udržován, trávníky na 

palební čáře jsou periodicky koseny, nábojnice sbírány, provozní objekty z 18. století jsou 

v dobrém technickém stavu. Pro sběr odpadů slouží kontejnery na papír, sklo a plasty. 

Nábojnice jsou shromažďovány v příručních kontejnerech a odváženy k ekologické 

likvidaci. 
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Obrázek 7: Příruční kontejner na nábojnice  (zdroj: vlastní archiv) 

 
Obrázek 8: Cvičící vojska na střelnici Otice (zdroj: vlastní archiv) 

Za rizika pro životní prostředí lze považovat množství munice ve svrchních vrstvách 

terénu cílových ploch střelby, kde lze očekávat vyluhování toxických kovů do hlubších 

vrstev nesaturované zóny a následně i do podzemní vody. Riziková je dále i možnost 

ohrožení osob nevybuchlou ostrou municí zejména v cílových plochách. 
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Ubytovací areál Otice, je určen k ubytování vojsk. Vytápění je zabezpečeno 

elektrickými topidly, pro případ výpadku elektrické energie jsou v jednotlivých 

místnostech umístěna kamna na tuhá paliva. V části budovy se nachází kuchyně a jídelna. 

V areálu jsou umístěny plastové nádoby na tříděný odpad, který se odváží a následně 

likviduje. 

 

Shromaždiště vojsk a vojenské techniky u Otic. Jedná se o volný prostor zarostlý 

trávou a další luční vegetací, plocha je rozdělena na dílčí segmenty vozovými 

nezpevněnými cestami. V severozápadní části shromaždiště se nachází využívané 

granátové cvičiště. Tento výcvikový prostor je vybaven okopy pro vojáky a terčovými 

okopy. Podle přítomných střepin se v součastné době cvičí s granáty s plastovým pláštěm. 

 

Obrázek 9: Místo určené pro sběr a třídění odpadů  (zdroj: vlastní archiv) 
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Obrázek 10: Parkoviště vojenské techniky Otice (zdroj: vlastní archiv) 

 

Potenciální rizika pro životní prostředí jsou představována možným únikem 

motorových paliv a maziv, popřípadě hydraulických olejů při tankování a poruchách 

polních opravách techniky. Rizika se týkají i všech dalších místních komunikací, zejména 

nezpevněných cest pro vojenská vozidla. 

Veškerá automobilová technika je vybavena vanami proti případnému unikání 

motorové nafty, popřípadě olejů. Tyto zachycené pohonné hmoty se shromažďují ve 

speciálních nádobách ve skladu nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad ekologicky 

likviduje autorizovaná firma. 

Pro případ úniku nebezpečných látek z automobilní techniky je přímo na parkovišti 

připraven sorbent. 

V roce 2009 byl v areálu Otice vybudován nový velkokapacitní lapol (septik) 

v částce jednoho milionu korun. 

 

Tanková střelnice Jablonec jedná se o udržovanou plochu s periodickým kosením 

trávy na palebních liniích. V areálu tankové střelnice se nachází staré ženijní cvičiště. Zde 

byly prováděny cvičné a likvidační trhací práce. Tyto práce se uskutečňovaly v jamách 

o hloubkách cca 5 m. Jámy byly po dosažení plánovaných rozměrů zasypány a následně 

byly vyhloubeny jámy nové. 
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Potenciální rizika pro životní prostředí jsou na tankových cestách a státních cestách 

představována možnými historickými úniky motorových paliv a maziv, popřípadě 

hydraulických olejů při tankování a poruchách (polních opravách) techniky. V cílových 

plochách pak existuje riziko vyluhování toxických kovů do hlubších partií nesaturované 

zóny a následně do podzemní vody. S ohledem na možné historické používání speciální 

munice nelze v tomto území vyloučit ani výskyt zvýšené radioaktivity. 

V prostoru dopadu munice a v areálu ženijního cvičiště dále existují rizika 

pyrotechnická (nevybuchlá munice). 

 

Protitanková střelnice Javoří, střelnice je vybavená řídící věží a panelovým 

parkovištěm pro techniku.  

Rizikem pro ŽP jsou na tankových a protitankových střelnicích, cestách a stáních 

představována možnými úniky motorových paliv a maziv, popřípadě hydraulických olejů 

při tankování a poruchách (polních opravách) techniky. V cílových plochách pak existuje, 

stejně jako u střelnice Jablonec, riziko vyluhování toxických kovů do hlubších partií 

nesaturované zóny a následně do podzemní vody.  

Za dlouhou dobu využívání vojenského prostoru dopadlo do cílových ploch značné 

množství munice, jejíž zbytky hrozí kontaminací nesaturované a následně saturované zóny 

toxickými kovy. V prostoru dopadu munice je reálné nebezpečí výskytu nevybuchlé 

munice (pyrotechnické riziko). 

 

Součinnostní střelnice Brzotice: plošně značně rozsáhlá střelnice je vybavena 

pozorovatelnou, menším parkovištěm a skladem terčů. Pohyb bojové techniky se 

uskutečňuje po nezpevněných cestách a také mimo ně.  

Vzhledem k masivnímu pohybu vojsk na dané lokalitě v dobách cvičení a k intenzitě 

střeleb z různých zbraní lze považovat prakticky celou plochu za potencionálně ohroženou 

provozními i havarijními úniky pohonných hmot, dalších náplní a nevybuchlou municí. 

Kromě potenciálních pyrotechnických rizik je nezanedbatelné riziko výluhů toxických 

kovů ze staré munice, rozptýlené ve značném množství v cílových plochách. 

 

Vodní cvičiště Loutka, je tvořeno vodní nádrží protáhlého tvaru, přes niž jsou vedeny 

čtyři pojezdové dráhy bojových vozidel – tanků a obojživelných bojových vozidel pěchoty. 

V širším sousedství vodní nádrže se nacházejí udržované stavby. Dále se zde nachází 

cílová plocha dopadů munice při dříve prováděné střelbě z plovoucích zbraňových 

systémů. 
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Potenciální rizika pro životní prostředí na cvičištích s bojovou technikou jsou 

představována možnými úniky motorových paliv a maziv, popřípadě hydraulických olejů 

při tankování a poruchách (polních opravách) techniky. V daném případě je riziko zvýšeno 

o možnost přímého zasažení povrchového vodního recipientu ropnými produkty. V cílové 

ploše pak existuje riziko vyluhování toxických kovů do hlubších partií nesaturované zóny 

a následně do podzemní vody a riziko ohrožení osob nevybuchlou ostrou municí. 

Skládka tuhého komunálního odpadu jedná se o zabezpečenou skládku tuhého 

komunálního odpadu v části dobývacího prostoru bývalého kamenolomu. Prostor skládky 

je oplocen, úložiště odpadu má ze všech stran zvýšené okraje a je izolováno od podloží 

plastovou fólií. V blízkosti skládky jsou ve směru pravděpodobného odtoku umístěny 

4 monitorovací hydraulické vrty. Plocha úložného prostoru skládky činí 6 000 m2, 

maximální dosažitelná mocnost je 6 m a dosažitelná kubatura je 23  000 m3. V součastné 

době je skládka zaplněna jenom z malé části, její aktivní životnost je stanovena do roku 

2039. Skládka je  v provozu je od roku 1993.  

Mimo oplocenou skládku se zde nachází i černé skládky, které jsou nekontrolované 

a pro životné prostředí mimořádně nebezpečné. 

 

Obrázek 11: Černá skládka  (zdroj: vlastní archiv) 
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Obrázek 12: Černá skládka (zdroj: vlastní archiv) 

  

Obrázek 13: Černá skládka pneumatik (zdroj: vlastní archiv) 
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3.3 Zásady ochrany životního prostředí ve vojenském újezdu Boletice 

K zajištění řádného chodu výcvikového zařízení, v oblasti ochrany životního 

prostředí, jsou u jednotek zpracovány provozní a havarijní řády, cvičící jednotky jsou 

povinny se s řády seznamovat a dodržovat jejich ustanovení. Racionální ochrana životního 

prostředí a krajiny vojenského újezdu je stanovena v územním plánu. Na konci 

výcvikového období se vyhodnocuje plnění provozního ekologického řádu vojenského 

výcvikového prostoru a stav životního prostředí ovlivněný výcvikem vojsk. Přijaté závěry 

jsou součástí výcvikových plánů a hodnocení velitelů cvičících vojsk. 

Povinnosti velitele cvičícího útvaru: 

 ochránit vody a půdy před znečištěním ropnými a škodlivými látkami 

 zajistit pravidelný dozor při skladování, manipulaci a dopravě nebezpečných 

látek 

 vyřazovat zařízení znečišťující životní prostředí z provozu 

 zamezit vyjíždění vojenské techniky do ochranných pásem vodních zdrojů 

 nepřipustit mytí techniky a její opravu mimo určena místa 

 provádět asanace území zasaženými ropnými a škodlivými látkami 

 zabránit poškození a devastaci zemědělské a lesní půdy a porostů na nich 

 nepřipustit pronásledování zvěře a ptactva, ničení drobných živočichu 

 při veškeré činnosti vojsk dbát na snižování hlučnosti, prašnosti a exhalací 

 zamezovat svévolnému ukládání odpadů cvičícími vojsky mimo vyhrazené 

prostory 

 nedovolit chod motorů naprázdno 

 dbát, aby činností vojsk nedocházelo k zbytečnému a svévolnému 

poškozování ostatních částí přírody 

 provádět přesuny kolové a pásové techniky po určených cestách 

 dodržovat bezpečnostní a protipožární opatření a jiné 

Při výcviku vojsk je dovoleno používat jen vytyčených tankových cest a přejezdů 

a soustřeďování jednotek je povoleno jenom na vyhrazených místech. Není dovoleno 

ničení porostů a zeleně v ostatních lokalitách vojenského výcvikového prostoru. [16] 

 

3.4 Finanční výdaje v případě zrušení vojenského újezdu 

3.4.1 Pyrotechnická zátěž 

Jedním ze zásadních problémů je provedení pyrotechnického průzkumu podle 

předpisu Vševojsk-16-20 (Pyrotechnická činnost v AČR [17] a následně pyrotechnické 
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očisty uvolněného prostoru. Obecně se vychází ze zákona č. 61/1988 Sb., o hornické 

činnosti, výbušninách a státní báňské správě [18], § 6, odst. 2) a § 16, odst. 2). Resort 

obrany nese odpovědnost za případné škody, které by vznikly v přímé souvislosti 

s pyrotechnickou zátěží.  

Za vysoce rizikové lze, z hlediska možného výskytu pyrotechnické zátěže, považovat 

zejména cílové plochy střelnic včetně jimi ohrožených prostorů, ženijní cvičiště a jejich 

ochranná pásma včetně muničních skladů. Větší množství munice pod povrchem a na 

povrchu cílových ploch střelnic nepředstavuje jen pyrotechnické riziko, ale i riziko 

ekologické v případě, že do nesaturované a následně saturované zóny budou pronikat 

výluhy toxických kovů. Vyloučit nelze ani historické používání speciální munice, což 

může mít za následek další negativní vliv na lidské zdraví či životní prostředí. Množství 

munice je vzhledem k dlouhodobému využívání VVP Boletice na daných plochách 

pravděpodobně značné.  

Pyrotechnický průzkum a příprava terénu, v případě zrušení vojenského újezdu, 

(odstranění trávy a náletových porostů při stanovené ceně minimálně 2 Kč/m2) čítá až 700 

miliónů korun na VVP Boletice. 

Pyrotechnická očista, která následuje po provedení průzkumu a provádí se až na 

90 % opuštěného území, se kalkuluje na 64 tisíc Kč/ha (k dispozici je 8 847 ha pro 

výcvik). Při úplném opuštění vojenského újezdu lze odhadnout tuto částku na 1,4 až 1,9 

miliardy Kč.  

3.4.2 Rekultivace a asanace 

Na základě terénního průzkumu lze konstatovat, že hlavními potenciálními zdroji 

znečištění přírodního prostředí ropnými produkty jsou čerpací stanice pohonných hmot, 

autoparky, dílny, kotelny a úložiště lehkých topných olejů, shromaždiště vojenské 

techniky, polní autoparky, tankové cesty apod. Další významnou skupinou znečišťujících 

látek bývají ve vojenských prostorech odmašťovadla a rozpouštědla, které se zejména 

dříve používala k čištění zaolejovaných dílů při opravách a údržbě techniky. Potenciálními 

zdroji znečištění životního prostředí jsou skládky tuhého komunálního odpadu, zvláště 

skládky divoké, respektive nezabezpečené proti únikům výluhů odpadů do podloží. Ve 

specifických podmínkách vojenských chemických cvičišť lze pak v půdním horizontu nebo 

i v podzemní vodě očekávat přítomnost organických i anorganických látek neznámého 

charakteru s předpokladem vysoké toxicity.  
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Rekultivace a sanace, tj. likvidace staveb, zařízení, výcvikových ploch, parku 

techniky, skládek odpadu a jiných, dnes těžko odhadnutelných zátěží, se bude pohybovat 

mezi 700 až 950 mil. Kč.  

Hydrogeologický průzkum bude proveden ve VVP v případě jeho zrušení Cena 

průzkumu bude 3 až 5 mil. Kč. Na základě výsledů provedeného hydrogeologického 

průzkumu budou následně provedeny práce na odstranění ekologických zátěží, jejichž 

výdaje zatím nejsou známy, lze se ale domnívat, že se budou řádově pohybovat v desítkách 

mil. Kč.  

Výdaje na majetkové uspořádání, které souvisí s procesem rušení vojenského újezdu, 

jsou odhadovány na 20 až 27 mil. Kč. 

V případě rušení vojenského újezdu je nutné do výdajů započítat i střežení 

ponechaných objektů s náklady 5 až 7 mil. Kč na rok a ponechání částí pracovníků 

v likvidační skupině, pro které by mzdové výdaje činili 600 až 900 tis. Kč za rok. Na 

základě zkušeností s rušením vojenských újezdů je předpokládaná činnost likvidační 

skupiny minimálně 10 let. 

Pyrotechnický průzkum a následná asanace jsou odhadovány na 1,9 miliardy Kč 

s dobou trvání minimálně 16 let a celkové výdaje přímo spojené s rušením vojenského 

újezdu (pyrotechnická asanace, rekultivace, hydrogeologický průzkum, likvidace 

nevyužitelných a nebezpečných stavebních objektů a další) byly stanoveny na 3,6 miliardy 

korun.[19] 

3.5 Přehled cvičících vojsk v Boleticích  

Vojenský újezd Boletice svými podmínkami plně vyhovuje výcviku jednotek AČR 

ve všech druzích příprav, včetně součinnostních cvičení za účasti všech druhů vojsk 

a společným aliančním cvičením. Vojenský újezd je nejvhodnějším místem pro výcvik 

v horském a zalesněném terénu. 

Počet využitých pracovních dní pro výcvik, výuku a cvičení ve  sledovaných letech 

se pohybuje kolem 80 %. Zbytek dnů je vyčleněn na údržbu techniky a modernizaci lesů. 
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Graf 5: Přehled cvičících vojsk v Boleticích (zdroj: Ministerstvo obrany) 

 

3.6 Přehled realizovaných výdajů na ekologii ve VVP 
v létech 2004 až 2008 

V tabulce 4 jsou uvedeny finanční prostředky, které byly využity pro VVP Boletice 

na biologickou a technologickou rekultivaci skládek, na technickou rekultivaci a asanaci, 

sběr toxických odpadů, odpadních tuků, ropných odpadů, lapolů.  

 

ROK Výdaje na technickou 
rekultivaci a asanaci 
VVP Boletice (mil. Kč) 

Výdaje na technickou 
rekultivaci a asanaci 
VVP celkem (mil. Kč) 

Výdaje 
v procentech 

2004 8,574 40,547 21,1 
2005 10,614 63,933 16,6 
2006 4,212 31,679 13,3 
2007 7,739 48,125 16,1 
2008 6,325 45,612  13,9 

Tabulka 4: Výdaje na ekologii v letech 2004 – 2008 (zdroj: Ministerstvo obrany) 
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Graf 6: Výdaje na ekologii v letech 2004 – 2008 (zdroj: Ministerstvo obrany) 

3.7 Přírodní poměry 

3.7.1 Ptáci 

Boletice jsou unikátním územím mezinárodního významu, kterému se dostává 

ochrany v rámci soustavy Natura 2000. Mezinárodní význam přírody Boletic podtrhuje 

rovněž jejich vyhlášení významným ptačím územím. Do více než poloviny ptačí oblasti 

zasahuje Chráněná krajinná oblast Šumava. Unikátní komplex biotopů v ptačí oblasti 

Boletice hostí i pestrou avifaunu. Pro její formování mělo největší význam desítky let 

trvající ponechání velkých ploch bez zásahu v kombinaci s vojenskou činností a částečným 

lesním hospodařením. Doposud byl v ptačí oblasti prokázán v hnízdním období výskyt 136 

druhů ptáků. Z hlediska České republiky i celé střední Evropy se jedná o mimořádně 

hodnotné území, ve kterém se vyskytuje celá řada vzácných druhů ptáků. Byl tu zjištěn 

výskyt 53 zvláště chráněných druhů a 66 druhů zařazených do návrhu Červeného seznamu 

ptáků České republiky. [20] 

Ptačí oblast Boletice je pozoruhodná mimořádným výskytem druhů s výrazně 

odlišnými ekologickými nároky. Ve vojenském prostoru se vyskytují ve vysoké početnosti 

druhy, které jsou jinde v jižních Čechách velice vzácné. Jde především o pěnici vlašskou, 

bramborníčka černohlavého a strnada lučního. [20] 

Chráněné a další významné druhy ptáků lze na základě jejich ekologických nároků 

rozdělit do tří základních skupin, přičemž některé druhy mohou využívat i více typů 

stanovišť. [20] 
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 druhy s vazbou na zachovalé lesní komplexy (jeřábek lesní, kulíšek nejmenší, 

datlík tříprstý apod.); 

 druhy, které využívají druhotné nelesní plochy ve více méně stálém stavu, 

blokovaném, nebo obnovovaném vojenskou činností (tetřívek obecný, 

křepelka polní, skřivan lesní apod.); 

 druhy s vazbou na nelesní plochy ponechané dlouhodobě samovolnému 

vývoji s rozptýlenou, hloučkovitou až souvislou zelení, zbytky starých sadů 

(krutihlav obecný, bramborníček hnědý, ťuhýk obecný apod.). [20] 

 

 

Obrázek 14: Kulíšek nejmenší (zdroj: http://www.enviport.cz) 
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Obrázek 15: Skřivan lesní (zdroj: http://www.vls.cz) 

  

Obrázek 16: Bramborníček hnědý (zdroj: http://www.fotoaparat.cz) 



Analýza dopadu vojenských cvičení na životní prostředí ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice 
 

 28

  

Obrázek 17: Datlík tříprstý (zdroj: http://www.fotoaparat.cz) 

3.7.2 Zvířena 

Nejcennějším savcem území a předmětem Evropsky významné lokality Boletice je 

rys ostrovid, který se vrátil po více než sto letech. Mezi navrátilce také můžeme počítat 

jelena lesního a prase divoké, kteří se po dlouhé nepřítomnosti objevili až po druhé světové 

válce a dnes jsou významnou lovnou zvěří. Obratlovcem, který je předmětem ochrany 

Evropsky významné lokality Boletice je vranka obecná. Přítomnost této až kolem 15 cm 

dlouhé rybky indikuje čistotu zdejších vodních toků. Vranka obecná obývá čisté potoky 

a říčky s kamenným dnem. [20] 

Perlorodka říční je dlouhověký mlž, dožívající se až 140 let. Obývá chladné, čisté 

a málo úživné vody potoků a menších řek ve vyšších polohách, pramenících na 

geologickém podloží s nízkým obsahem vápníku. Velké narušení většiny oligotrofních 

povodí (chudý na živiny) je hlavní příčinou proč perlorodka rychle vymírá v celé střední 

Evropě. Boletický vojenský újezd patří k těm výjimečným územím, kde pramenité oblasti 

nebyly postiženy intenzivním hospodařením. Jen na několika málo místech střední Evropy 

je možné ještě najít potok nebo říčku, jejíž dno je dlážděno perlorodkami říčními. 

Nejzachovalejší lokality se nacházejí právě na Šumavě. [20] 
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Obrázek 18: Rys ostrovid (zdroj: http://www.fotoaparat.cz) 

  

Obrázek 19: Perlorodka říční (zdroj: http://www.ckrumlov.cz) 

3.7.3 Květena 

V květeně Boletic je patrný přechod od relativně teplomilné květeny na východě po 

horskou květenu vysoko položených částí na západě. V území bylo zjištěno na 180 

chráněných, ohrožených a jinak významných druhů rostlin. [20] 
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Popelivka sibiřská je předmětem ochrany Evropsky významné lokality Boletice, je až 

dva metry vysoká mokřadní rostlina a roste ve VVP Boletice v rašelinných lesích u rybníka 

Olšina. [20] 

Hořeček český byl u nás dříve hojnou rostlinou, dodnes však zbylo sotva pět desítek 

lokalit, které se nacházejí převážně v Pošumaví. Hořeček český je mimořádně citlivý 

dvouletý druh, závislý především na managementu stanovišť a výkyvech klimatu. 

V Boletickém újezdu roste na dvou místech. Jedna z těchto populací patří ke třem 

nejpočetnějším v celém areálu a je proto motivem ochrany Evropsky významné lokality 

Polná. [20] 

 

 

Obrázek 20: Popelivka sibiřská (zdroj: http://www1.lf1.cuni.cz) 
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Obrázek 21: Hořeček český (zdroj: http://botany.cz) 

3.8 Možnosti využití Vojenského újezdu Boletice ke komerčním účelům 

Jihočeský kraj šokoval zbytek republiky záměrem vybudovat na Šumavě gigantický 

lyžařský areál v Boletickém vojenském újezdu s kapacitou 6 500 tisíce lyžařů za jednu 

hodinu provozu. 

 

Obrázek 22: Záměr investora k vybudování střediska zimních sportů (zdroj: http://calla.cz/) 
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V hlubokých lesních porostech by se mělo vykácet 27 kilometrů sjezdovek. 

Plánovaný lyžařský areál by měl být rozsáhlejší než Špindlerův mlýn. Na základě tohoto 

podnikatelského záměru vznikla díky nevládní organizaci petiční akce proti projektu 

střediska zimního sportu. I přes odpor Jihočeského zastupitelstva a některých obcí se 

povedlo přijmout odborné návrhy pro soustavu NATURA 2000, což znamená začlenění 

Boletice do soustavy ptačí oblasti a do Evropsky významných lokalit. 

Významnou roli v hnutí proti vybudování střediska zimních sportů sehrála i aktivita 

obcí v okolí vojenského újezdu. Armáda české republiky po jednáních s MŽP a s okolními 

vesnicemi přistoupila na požadavek zpřístupnit území, které tvoří prstenec kolem celé 

hranice vojenského újezdu. Tímto prostorem se předpokládá vedení pěších turistických 

stezek, cyklostezek, v zimním období (po dořešení některých problémů s vojenskými lesy) 

i vedení běžeckých lyžařských tras a vedení hipostezek. Obecně se dá říct, že toto je 

vstřícné gesto ze strany armády, které vnímají okolní vesnice jako jednoznačně pozitivní 

a budou s armádou jednat, aby otevřela vojenský prostor pro turismus ještě více.  

Od začátku je ve hře o hledání vhodného areálu pro vybodování sjezdové dráhy 

jediná firma – Lipnoservis. Jihočeský kraj s ní bez výběrového řízení uzavřel smlouvu 

o sdružení, kde jí slibuje bezúplatný převod poloviny pozemků budoucího areálu. 

Důsledky podepsání smlouvy mezi Jihočeským krajem a firmou Lipnoservis by byly 

takové, že firma by získala bez jakékoli veřejné soutěže poměrně rozsáhlé majetky 

v Boleticích. 

Z přírodního hlediska patří VVP Boletice k nejcennějším oblastem střední Evropy. 

Vedle značně různorodých geomorfologických a přírodních podmínek je skutečnou 

příčinou tohoto unikátního stavu dlouhodobá existence vojenského újezdu. 

AČR se již v devadesátých létech zbavovala některých újezdů, které považovala za 

nepotřebné. V součastné době má armáda pět vojenských újezdů, které jsou rovnoměrně 

rozmístěné po celém území ČR, tuto kapacitu armáda považuje za dostatečnou 

a potřebnou. To znamená, že žádné další vojenské újezdy opouštět nebude.  

Boletice jsou jedinečné v tom, že nabízí mimo jiné i horský terén, který se 

v některých prvcích hodně podobá Balkánu. Proto je tento prostor ideální nejenom pro 

naše vojáky ale i pro spojenecké armády, které působí v mírových misích na Balkáně. 

V Boletickém prostoru se jakoby zastavil čas ve čtyřicátých létech minulého století. 

Tento horský celek je schopen lépe odolávat vnějším vlivům z vnitrozemí. Jedná se 

především o emise a také o invazi nepůvodních plevelů a živočichů z vnitrozemí. 

Boletice jsou unikátní také v tom, že vojenská činnost probíhá jenom na části území 

újezdu . To znamená, že přesto, že se zde střílí, jezdí pásová vozidla, krajina stále znovu 
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prochází svým zrodem nebo zánikem a není to nijak zásadní a ani dramatické. V e 

zbývajícím prostoru, kterého je většina, (mluvíme o devíti desetinách prostoru) je oblast 

chráněna před dalším využitím tím, že je vedena jako dopadové plochy a je zde jenom 

omezené hospodářské využití. Najít dnes ve střední Evropě tak velké území, které není 

zasaženo sídly a průmyslovým zemědělstvím je skutečný unikát. Navíc v prostoru najdeme 

řadu pramenišť, kde se vyskytují nejsilnější populace perlorodky u nás. 

Celý vojenský prostor, více než 20 000 hektarů, je unikátní v tom, že příroda je málo 

narušená a to narušená v poslední době. Je to prostor Šumavy a Předšumaví, který byl 

kolonizován až po 17. století. Po druhé světové válce došlo k zásadní změně, všechny 

osady byly vyklizeny a začal tento prostor fungovat jako VP. To znamenalo jednu 

pozitivní věc, člověk zde neměl možnost meliorovat, scelovat pozemky, ale zároveň neměl 

možnost působit chemií. Dnes je tento prostor bez fosforečnanů s minimem dusičnanů, což 

je z hlediska přírody naprosto unikátní jev.  

Jihočeský kraj přišel s myšlenkou úplného zrušení vojenského výcvikového prostoru. 

Stát ve státě měla převzít civilní správa a okolní obce, dokončení různých etap předání 

mělo být provedeno do roku 2010. Jihočeskému kraji šlo o to, aby se na jeho území 

zlepšila zimní turistická sezóna. A k tomu potřebovala vybudovat regionální, popřípadě 

nadregionální lyžařské středisko. 

Jako nejvhodnější místo s ideálními přírodními podmínkami byla vytipována lokalita 

v jihozápadní části újezdu Boletice v lokalitě vrcholu Špičák ve výšce 1 220 metrů nad 

mořem. Nový projekt lyžařského areálu Špičák zatím nebyl zveřejněn. Velkou neznámou 

je počet a umístění sjezdovek, jejich umělé zasněžování i způsob, jakým by byla řešena 

dopravní obslužnost. 

Na Špičáku, stejně jako ve většině centrální části Boletic, jsou biotopy řady 

chráněných ptáků, zejména datlíka tříprstého a kulíška nejmenšího, který patří 

k předmětům ochrany ptačí oblasti. Jsou zde přírodní oblasti, které jsou předmětem 

ochrany Evropsky významných lokalit, hlavně suťové lesy. Jsou zde botanicky významné 

lokality, komplex lesů v oblasti Špičáku je neporušen. V případě, že by se do této lokality 

zakročilo lyžařskou tratí nebo lanovkou, může to být začátek fragmentace tohoto biotopu 

a degradace významu tohoto vzácného stanoviště. 

Hlavním argumentem představitelů kraje pro výstavbu lyžařského areálu poblíž 

Lipna je ekonomické oživení Lipenska. Studie, které by potvrzovaly potřebnost takového 

projektu ale zatím chybí.  

Pokud se budeme na vybudováni lyžařského areálu dívat z pohledu odloučenosti VP 

Boletice nebo z místa, kde by teoreticky měly být sjezdovky, musíme uvažovat nad 
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dopravní situací, údržbou, vybudováním infrastruktury, záchytných parkovišť, ubytování 

v místě, doplňkového kulturního vyžití apod. Zjistíme, že to jsou nepředstavitelné 

ekonomické skoky, vše by bylo náročné jak finančně, tak časově. Ale co je to 

nejpodstatnější, ekologie, která je zde na výborné úrovni, by utrpěla obrovskou ránu.  

Zaměstnanost v tomto regionu je velmi důležitá, lidé práci potřebují, ale otázkou 

zůstává, jaká budou vytvořena pracovní místa, pro koho a za kolik. Možná budou 

vytvořena pracovní místa jenom pro nekvalifikované pomocné pracovní síly, které 

nakonec budou muset přijít odněkud z východu Evropy. Naši lidé už nejsou ochotni za pár 

korun rolbovat sjezdovky. To není jenom otázka místa, ale jaká místa a jakou úlohu tato 

místa hrají v celkové ekonomice země. Stále můžeme poskytnou lidem nedotčenou 

přírodu, tedy to, co v Evropě vlastně už nikde není. Vlastníme velikou oblast, kterou nám 

nechtěně vytvořila armáda. Máme tady kus přírody, který se už nikde v Evropě 

nevyskytuje. Rozhodovat o její devastaci od stolu, bez argumentů a přesných pravidel je 

vždy nemoudré. 

Cílem navrhovatelů je zrušit újezd a dosáhnout v konečné fázi převodu veškerého 

nemovitého majetku, pozemků, staveb a infrastruktury zrušeného újezdu do vlastnictví 

Jihočeského kraje. Zástupci MO při všech jednáních zdůraznili nutnost zachování újezdu 

Boletice pro cvičení vojsk. Celá oblast budování lyžařského areálu tvoří lesní celek 

(Chvalšany) o rozloze 1 260 ha lesa, která je v rámci struktury lesních stanovišť v systému 

NATURA 2000 vyhodnocen k prioritní ochraně, a to i z důvodu půdoochranného. Porosty 

nejsou připravené pro otevření a je jisté, že s výstavbou sjezdové trati by postupně došlo ke 

znehodnocení celé výměry. Studie Jihočeského kraje tuto skutečnost naprosto ignoruje 

a tato ukazuje na nedostatečný stupeň rozpracovanosti návrhu, který neobsahuje ani 

základní popis vztahů a působení uvažovaných staveb na okolí. S postupnou medializací 

projektu graduje očekávaný odpor nevládních ekologických organizací k výstavbě 

lyžařského areálu. Sdružení pro záchranu prostředí CALLA je proti výstavbě lyžařského 

areálu a je pro zachování dosavadního způsobu využití újezdu, který zaručuje přežití 

vzácných druhů rostlin a živočichů. Zcela zásadním rozporem mezi rezortem obrany 

a hejtmanem Jihočeského kraje je stanovisko MO o zachování vojenského újezdu Boletice 

– v rámci koncepce ozbrojených sil a opačný požadavek Jihočeského kraje na jeho 

postupnou likvidaci. 

3.9 SWOT analýza – analýza silných a slabých stránek rozvoje území 

Výstavba zimního lyžařského areálu na Špičáku v území VVP Boletice navrhuje 

velkou změnu ve využití území. Tento návrh vyvolává oprávněně velkou diskusi, pokud 
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jde o ochranu přírody a charakter krajiny. Dále obrací pozornost k sociálně ekonomickým 

změnám, které s vybudováním lyžařského areálu souvisí. 

 Co tato změna přinese? 

 Do jaké míry změní projekt život v regionu? Bude to zásadní změna, nebo změna 

bude mít jenom doplňující charakter? 

 Jak změní výstavba areálu ráz krajiny a jak zatraktivní letní turistiku? 

 Jaký ekonomický dopad bude mít stavba areálu na ekologickou funkci biotopů 

a jak budou biotopy ohrožené výstavbou lyžařského areálu? 

 Jaký typ turistů bude vybudovaný zimní areál navštěvovat? Na jakou klientelu se 

bude orientovat? Bude to zahraniční klientela, nebo česká, jednotlivci, nebo 

rodiny?  

 Informace o kapacitě ubytovacích zařízení o typu ubytování – půjde o ubytování 

jen v penzionech, nebo i v hotelích, bude se jednat o krátkodobé, či dlouhodobé 

pobyty? 

 Jaké doprovodné akce se plánují mimo hlavní zimní turistickou sezonu? Jak 

využívat ubytovací kapacitu areálu – školení, jazykové kurzy, agroturistika, jaký 

nabídnout doprovodní program – golf, masáže, bazén? 

 Kdo bude tvořit podnikatelský subjekt? Budou to podnikatelé z regionu? Pokud ne 

z regionu tak z ciziny a odkud z ciziny? Bude to kombinace podnikatelů domácích 

a zahraničních? 

 Jaká bude potřebná výše kapitálu k vybudování střediska? Odkud budou potřebné 

zdroje pocházet? 

 Jaké vzniknou pracovní příležitosti? Jaké budou kvalifikační předpoklady? Bude se 

jednat pouze o sezónní práce? Kdo bude tvořit pracovní sílu? Počítá se také se 

zaměstnáváním cizinců? 

 Vybudování infrastruktury, dopravního spojení – skibus, lanová dráha. Jaké budou 

náklady a kdo je bude hradit? 

3.9.1 VÚ Boletce – výhody, silná místa 

Z hlediska vybudování zimního areálu a sjezdové dráhy patří k výhodám přírodní 

dispozice jako je nádherná krajina, výborné přírodní podmínky, nízká hustota osídlení 

území, státní vlastnictví půdy. K dalším výhodám patří skutečnost, že územím prochází 

železniční trať, je zde položen základ infrastruktury – kanalizace, vodovod.  
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3.9.2 VÚ Boletce – nevýhody, slabá místa 

Jako výhoda, silné místo, byla jmenována nízká hustota osídlení původním 

obyvatelstvem, ale ve spojení s vysokou mírou migrace a neexistencí původních obyvatel 

s citovým vztahem k tomuto území je také velkou nevýhodou. Obyvatelstvo je vesměs 

dosídlené. Pokud jde o rekreační využití území, hrozí zde reálné nebezpečí, že dojde 

k překročení únosné míry kapacity regionu ekologické i sociální. 

Dalším slabým místem je minimální nebo žádné spojení s okolím, s výjimkou 

železniční sítě. Je potřeba vybudovat a posílit silniční síť, která bude odpovídat zvýšeným 

potřebám cestovního ruchu. Pro úplnost je potřeba zmínit i možnosti komplikace, které 

plynou z restitučních nároků, v případě zrušení vojenské správy a vyjmutí území ze 

státního vlastnictví. 
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3.9.3 Silná a slabá místa  území z pohledu zimního turistického areálu 

Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Ohrožení 
Neporušena 
krajina 
 
Prostor 
v blízkosti 
západních 
hranic 
 
Malá hustota 
osídlení 
 
Státní vlastnictví 
půdy 
 

Nedostatečná 
kapacita 
ubytovacích 
prostor 
 
Nedostatečná 
dopravní 
dostupnost   
 
Špatná 
infrastruktura 

Příležitost pro 
místní 
podnikatelské 
aktivity  
 
 Vytvoření 
nových 
pracovních 
příležitostí 
 
Příležitost 
vzniku nových 
aktivit a spolků 
 

Ohrožení fauny a flory 
zvýšením návštěvností 
 
Devastace přírody při budování 
sjezdové trasy a následné 
budování infrastruktury  
 
Chybějící kořeny místních 
obyvatel 
 
V případě cizích investorů 
ztráta kontroly nad místními 
zdroji 
 
Nedostatečné množství 
informací o budoucím rozvoje 
stanovené oblasti 
 

Tabulka 5: Přehled SWOT (zdroj: vlastní analýza)  

3.9.4 Doplňující náměty SWOT analýzy 

Zajistit rovnoměrné využití krajiny pro rekreaci, využít pro turistiku i méně atraktivní 

oblasti dál od vybudované sjezdovky. Propojení infrastruktury s rakouskou stranou. 

Vybudovat informační centra zaměřené na historii a současnost krajiny. Vybudování 

infrastruktury pro zimní i letní návštěvníky. Zajistit kvalitní a vzdělaný personál 

a dostatečné množství finančních prostředků.  

Dále posoudit využití území ke zdravotní regenerační terapii, zvážit rehabilitaci lidí 

s tělesným či duševním handicapem. 
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4 Návrhová opatření 
 

 Na základě provedené SWOT analýzy o využití vojenského výcvikového prostoru 

Boletice ke komerčním účelům, k vybudování lyžařského areálu a otevření tohoto území 

pro širokou veřejnost, jsem došla k jednoznačnému závěru, že předáním celého vojenského 

prostoru pod správu Jihočeského kraje a okolních obcí by  přispělo k nenávratné přírodní 

devastaci významné lokality. Existují návrhy k využití krajinného prostoru v některých 

částech VVP Boletice – tyto návrhy respektují bezpečnostní podmínky, ochranné 

podmínky Evropsky významné lokality Boletice, ochranu Ptačí oblasti a respektují 

podmínky pro ochranu CHKO Šumava. 

  

4.1 Zpřístupněné území 

 

Území, na kterém probíhá výcvik vojsk, avšak nenachází se na něm pyrotechnická 

zátěž, lze za určitých podmínek zpřístupnit pro veřejnost. Již dnes Vojenský újezd 

zpřístupnil 23 km tras pro pěší turistiku a cca 60 km značených tras pro cyklisty, přičemž 

nejdelší cyklotrasa je v délce 20 km. Tyto stezky jsou dočasně zpřístupněná území 

a veřejnost je může využívat v sobotu, neděli a ve státem uznávaných svátcích v době od 

7:00 do 21:00 h. 

Lze navrhnout, aby zpřístupněné území bylo pro veřejnost otevřené v měsících 

červenec a srpen, v době od 9:00 do 21:00 h včetně všedních dnů. Takovou změnu by bylo 

možno provést, pokud by se změnil harmonogram činnosti vojsk – např. zavedení nočního 

výcviku, přesunutí výcvikových aktivit mimo vyznačené turistické a cyklistické trasy, 

využití získaného času pro údržbu techniky apod. 

Komunikace pro veřejnost, trasy pro turisty a cyklisty musí být řádně označeny. 

Na počátku každé trasy musí být umístěna informační tabule, na níž musí být stanoveny 

podmínky pro vstup do označeného území. Musí zde být zdůrazněna pravidla chování 

vzhledem k bezpečnostním opatřením, stanovena doba, kdy je dovoleno v oblasti pobývat, 

zdůrazněné upozornění na pohyb v nebezpečném prostoru a označen vstup a vjezd na 

vlastní nebezpečí. Další informační tabule musí být umístěny na křižovatkách možného 

odbočení do prostoru střelnic, do dalších možných prostorů ohrožení a musí zde být 

vyznačen další směr trasy. 
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4.2 Nezpřístupněné území. 

Povolení vstupu do znepřístupněného území Vojenského újezdu z jiných důvodů, než 

k plnění pracovních nebo služebních povinností je plně v kompetenci přednosty újezdního 

úřadu. Přednosta újezdního úřadu povoluje vstup na znepřístupněné území z důvodu 

konání sportovních, kulturních či turistických akcí, jako jsou turistické pochody, činnost 

skautských organizací, návštěva kulturních památek nebo činnost sportovních klubů. Při 

dodržení všech zásad lze vstup k účasti na takových hromadných akcích umožnit na 

základě zjednodušeného povolení ke vstupu – tzv. hromadného vstupu. 

Při každé uskutečněné hromadné akci je nutné realizovat nezbytná opatření 

k zajištění bezpečnosti všech zúčastněných. Na území újezdu navrhuji nepovolovat 

motoristické akce civilních subjektů s výjimkou průjezdu újezdem po účelových a k tomu 

vytyčených komunikacích Výjimku by tvořily organizační celky AČR, pokud by se 

účastnili akce, která by byla pořádána dalšími subjekty.  

 U hromadných akcí, které požádají vojenské subjekty, včetně akcí, které se 

organizují společně s civilními organizacemi a které se konají v souladu s plánem činností 

útvaru a zařízení na výcvikový rok – sportovní dny MO, výjezdná zasedání a jiné, se 

povolení jednotlivým osobám nevydávají. Proto akce podléhá ohlašovací povinnosti. Také 

musí byt vydán souhlas ke konané akci přednostou újezdního úřadu v písemné podobě. 

U pořádání hromadných akcí pro civilní organizace je nutno požádat o povolení. 

Na žádosti musí být uvedeny základní údaje o uvedené akci. Název akce, účel akce, termín 

konání akce, místo akce. Dále je nutné uvést základní údaje o organizátorech nebo 

odpovědnou osobu a to jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu. Dále 

je nutné vyjádření VLS s.p., koná-li se akce v jejích prostorách. U akcí do 20 osob 

pořádaných ve Vojenském újezdu pro civilní organizace je povinnost dodat seznam 

účastníků této akce s údaji o jednotlivých osobách: jméno, příjmení, datum narození, číslo 

občanského průkazu. U akcí nad 20 osob jsou požadované informace v kompetenci 

přednosty újezdního úřadu.  

Za celý průběh akce z hlediska bezpečnostních opatření, dodržování pořádku 

a organizace odpovídá pořadatel akce.  Za poučení hlavního pořadatele akce zodpovídá 

přednosta újezdního úřadu, který má také právo upravit organizační pokyny. 
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4.3 Trvale zpřístupněné území. 

 
Možnost trvalého zpřístupnění území byla vymezena na základě následujících 

podmínek:  

území pro trvalé zpřístupnění je situováno do okrajových částí vojenského újezdu 

Boletice, kde neprobíhá vojenská činnost 

území není součástí ohrožených prostorů při střelbě 

území, která v minulosti nebyla využívána k výcviku vojsk s ostrou municí 

území, kde se nenachází stará pyrotechnická zátěž 

území, která nebyla v minulosti ani v součastné době využívána ke skladování 

a zneškodňování ostré munice 

území, kde nehrozí střety se zájmy o ochranu krajiny 

území je přirozeně a jasně ohraničené v terénu (silnice, železnice, vodní toky, 

účelové lesní komunikace) 

 

V tomto území jsou navrženy hlavní turistické aktivity: 

 

pěší turistické trasy 

cyklistické trasy 

zimní běžecké trasy 

hipotrasy - koňské stezky 

agroturistika 

tématické akce a exkurze 

 

4.3.1 Koňské stezky 

 Využití vojenského újezdu k vybudování koňských stezek by mohlo vést k posílení 

cestovního ruchu. Znamená to ale vybudování stájí, popřípadě stanic, které poskytnou 

ubytovací služby pro turisty i koně. Nemalou měrou by vybudování koňských stezek 

mohlo být do budoucna využíváno i jako rehabilitační činnost pro tělesně postižené děti 

i dospělé, k poúrazové či protidrogové terapii. Při vytyčování koňských stezek lze využít 

spolupráce VLS s.p. a VÚ z důvodu  znalosti prostředí.  

I v tomto případě navrhuji využívat pouze okrajové části vojenského újezdu, kde 

nehrozí nebezpečí pyrotechnické zátěže. 
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4.3.2 Tématické akce a exkurze 

Tématické akce a exkurze by byly vhodnou kombinací poznávání území ve 

vojenském újezdu pomocí odborně vyškolených průvodců společně ze zaměstnanci AČR 

a zaměstnanci VLS s.p. z důvodu znalosti terénu. Tito původci by byli financování z fondu 

pro ochranu přírody, či ze vzdělávacích fondů Evropské unie. Tím by vznikla možnost 

zaměstnání pro obyvatele z vojenského újezdu nebo z okolních obcí. Právě tato forma 

poznávání přírody by byla vhodným řešením zpřístupnění i rozšíření území, která jsou 

v tuto chvíli pro veřejnost nezpřístupněná. 

Exkurze plánovat tématicky – přirodovědné, vlastivědné nebo ornitologické, ve 

spolupráci se zájmovými organizacemi jako je Česká botanická společnost, Společnost pro 

ochranu přírody, Společnost pro ochranu motýlů a jiné. Tyto exkurze pořádat pro studenty 

specializovaných vysokých škol přírodovědecké, zemědělské a jiné, ale i pro širokou 

veřejnost. Takovéto akce plánovat na základě patřičného zájmu organizací či jednotlivců 

pomocí informačních technologií s patřičným předstihem a v souladu s ročním plánem 

výcviku vojsk. Vstup na území VVP na základě hromadného povolení. Může se jednat 

o exkurze jednodenní nebo víkendové, rozsah poznávacích akcí by byl vázán na dostatek 

průvodců a jejich „atraktivních tématech“. 

Pro víkendové či vícedenní akce v případě rozšíření zpřístupněného území je možné 

počítat s rozšířením poptávky po ubytování, stravování, nákupem upomínkových předmětu 

apod. Poptávka po konkrétních službách by mohla pomoci rozvoji cestovního ruchu. 

Nepřehlédnutelnou činností VLS s.p. je obhospodařování rybníků a s tím spojené 

rybářství. Formou dočasného nebo trvalého zpřístupnění tohoto území navrhuji umožnit 

veřejnosti účast na výlovech rybníků nebo možnost vydávání dočasných povolenek 

k výlovu ryb. 
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ZÁVĚR 

Války ani vojenská cvičení nebyly nikdy šetrné k přírodě. Nelze se ani divit, 

s válečnou činností je spojeno především ničení. S rozvojem vědy a techniky 

a zdokonalováním válečných strojů se postupně zvyšovala účinnost ničivé síly zbraní, ale 

i vedlejší dopady na přírodu, jako jsou následky průjezdu vojenských vozidel. Ať jde o 

vozidla kolová nebo pásová, jejich plánovaným použitím je průjezd krajinou mimo běžné 

a upravené cesty, průjezd lesním porostem, kterým si jsou tato vozidla schopná prorazit 

cestu, průjezd vodními toky nebo jejich přejezd plaváním. Další zátěží přírody jsou 

vytékající pohonné hmoty a maziva a další chemické látky používané ve vojenství. Proto 

byly v době míru vyhrazeny určité prostory jako výcvikové, kde se vojska cvičí v ovládání 

zbraňových systémů i střelbě, aniž by zasahovaly mimo tato vyhrazená území. Vzhledem 

k charakteru cvičebních činností jsou tyto výcvikové prostory uzavřeny pro běžné 

návštěvníky. 

Každá země, která má armádu, takovéto výcvikové prostory zřizuje a obhospodařuje. 

Jejich počet a velikost se řídí potřebami armády. Nelze předpokládat, že by se armáda bez 

výcvikových prostorů jakkoli obešla a stejně tak nelze předpokládat, že je možné počet 

prostorů zredukovat pod rozumný počet.  

Jak již bylo zmíněno, ve výcvikových prostorech se předpokládá značná devastace 

přírody vojskovými činnostmi. Na druhou stranu pro vlastní výcvik je využita jen menší 

část výcvikových prostorů, zbytek je tvořen ochrannými pásmy, kam vojsková činnost 

zasahuje jen vzácně. A právě tyto oblasti nezasažené běžnou lidskou (zemědělskou) 

činností se stávají místy s naprosto přirozeným vývojem biotopů. Výsledkem je naprosto 

unikátní krajina s řadou vzácných a v řadě případů v jiných lokalitách se nevyskytujících 

živočišných druhů. Máme mimořádnou šanci zachovat tyto unikátní oblasti jako přírodní 

rezervace.  

Snaha o komerční využití je vedena snahou přijít levně k rozsáhlým pozemkům 

a předpokládané využití jako lyžařský areál je velmi problematické, protože vyvolané 

investice do infrastruktury by byly mimořádné. Investoři zřejmě předpokládají, že 

převážnou část nákladů na vybudování infrastruktury a odstranění ekologické zátěže 

z původní vojenské činnosti by hradil stát a investoři by se věnovali pouze investicím do 

vleků a hotelů.    
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