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Summary 

This bachelor thesis presents the Doupov Mountains in terms of the 

territorial divisions, geomorphology and geological origin. There are described 

local natural conditions and tools of nature protection which are applied here. One 

of the main chapters focuses on the history of settlement of the Doupov Mountains 

and on the current usage of this place as a military training area. The final chapter 

deals with tourism potential in this military training area. There are described local 

interesting places – immovable and nature monuments which are accessible for 

public. Finally, there are the places inside the military training area, which could be 

attractive for tourists in the case of opening.  

 

Keywords: Doupov Mountains, Hradiště Military Training Area, tourism, 

conservation 

 

Anotace 

Tato bakalářská práce představuje Doupovské hory z hlediska územně 

správního vymezení, geomorfologie a geologického původu. Jsou uvedeny zdejší 

přírodní podmínky a nástroje ochrany přírody, které jsou aplikovány. Jedna 

z hlavních kapitol pojednává o vývoji osídlení v horách a současném využití 

centrální krajiny jakožto vojenského újezdu. Poslední kapitola se zabývá 

potenciálním turistikou ve vojenském újezdu. Přibližuje zajímavá místa, jakými 

jsou nemovité památky a přírodní lokality, které jsou veřejnosti dosud volně 

přístupné. Dále jsou uvedeny lokality, které jsou uvnitř vojenského újezdu 

a v případě zpřístupnění by mohly být pro turistiku atraktivní.  

 

Klíčová slova: Doupovské hory, Vojenský újezd Hradiště, turismus, ochrana 

přírody 
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1 ÚVOD 

Doupovské hory jsou veřejností vnímány zejména jako Vojenský újezd 

Hradiště, tedy jako oblast, kam je již desítky let běžným občanům zapovězeno 

vstupovat. Oblast, kde tanky rozrývají krajinu posetou střelnicemi a ruinami 

bývalých osad, které slouží armádě jako dopadová a cvičná plocha. Veřejnosti 

nepřístupný Vojenský újezd Hradiště založený v roce 1953; a dnes vymezený na 

základě zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky; zaujímá 

33 158 ha centrální části Doupovských hor [7].  

Avšak celá tato rozsáhlá divoká krajina je zároveň chráněna dle zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, i v rámci evropských směrnic 

soustavy Natura 2000 [18]. Příroda uvnitř újezdu je ceněna pro svůj specifický 

geologický původ a svoji druhovou rozmanitost, která se mohla rozvíjet díky 

podmínkám, které vytváří vojenský management. Právě ten je pro některé druhy 

mnohdy prospěšný a ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky, s. p., je tato 

nadnárodně významná oblast šetrně spravována, zatímco asi jedna třetina újezdu 

je aktivně využívána k vojenskému výcviku [15].  

Na území újezdu se kromě řady přírodních a geologických zajímavostí 

nachází i několik kulturních památek v podobě přeživších, většinou sakrálních, 

staveb z někdejších osad. A právě tato pestrost Doupovských hor v různých 

ohledech je potenciálním lákadlem pro turisty a v případě zpřístupnění nebo 

zrušení újezdu by se oblast mohla stát atraktivní destinací [2], [15], [34].   

Cílem této bakalářské práce je představit Doupovské hory z hlediska 

geologie, geomorfologie, přírodních podmínek, historie a zejména objasnit 

současný účel hor jakožto vojenského újezdu ve světle stávajícího a možného 

turistického ruchu.  
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2 OBLAST DOUPOVSKÝCH HOR 

2.1 Územně správní členění 

Doupovské hory se nacházejí v severozápadní části České republiky. Dle 

územně správního členění oblast náleží z převážné většiny Karlovarskému kraji; 

asi jedna její třetina na východě spadá pod správu Ústeckého kraje. Centrální 

úsek karlovarské poloviny je tvořen Vojenským újezdem Hradiště, dále jen VÚ, 

a je veřejnosti nepřístupný – tento prostor je ve správě Újezdního úřadu Karlovy 

Vary a Vojenských lesů a statků s. p., dále jen VLS [1], [15].  

Na obr. 1 je mapa z Národního geoportálu INSPIRE, kde je možné vidět 

červeně vyznačené hranice Doupovských hor podle zdrojových dat Českého 

úřadu katastrálního a zeměměřičského a Ministerstva životního prostředí. Dále je 

zde patrná hranice mezi Karlovarským a Ústeckým krajem – jde o šedou vertikální 

linii v pravé třetině území. Obecně lze oblast vymezit do prostoru mezi Kláštercem 

nad Ohří, Ostrovem nad Ohří, Andělskou Horou, Bochovem, Žluticí, Vroutkem, 

Radonicemi a Kadaní [32].  

 

 

Obr. 1 Vymezení oblasti Doupovských hor – červená čára značí hranice 
geomorfologického celku, šedá čára hranici kraje [32] – převzato a upraveno. 
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2.2 Geomorfologické členění 

Své jméno hory získaly podle bývalé osady Doupov, která se nacházela 

přibližně uprostřed tohoto území. Převážnou částí své plochy jsou hory situovány 

na pravý břeh řeky Ohře, menší část je na břehu levém. Z geomorfologického 

hlediska spadají do Krušnohorské soustavy a Podkrušnohorské podsoustavy. 

Doupovský komplex je dále členěn do tří okrsků – těmi jsou Hradišťská hornatina, 

Jehličenská hornatina a Rohozecká vrchovina. Sousedními jednotkami jsou na 

západě Sokolovská pánev, Slavkovský les, Tepelská vrchovina, na jihu 

Rakovnická pahorkatina, na východě Mostecká pánev a na severu jsou 

Doupovské hory lemovány pásem Krušných hor, viz obr. 2 [24]. Plocha oblasti je 

v pramenech uváděna rozdílně: Od 607 km2 jako geomorfologický územní celek 

[15] až po nejširší vymezení jakožto neovulkanický komplex s rozlohou 1 200 km2 

[3].  

 

 

Obr. 2 Geomorfologické členění severozápadních Čech – červeně Doupovské hory, 1 
Slavkovský les, 2 Tepelská vrchovina, 3 Rakovnická pahorkatina, 4 Mostecká pánev, 5 Krušné 

hory, 6 Sokolovská pánev [24] - převzato a upraveno. 

 



Martina Zichová: Turistický potenciál Doupovských hor 

 

2013  4 

 

3 GEOLOGIE A PŘÍRODA 

3.1 Vznik Doupovských hor 

Doupovské hory, jako náš největší terciérní vulkán, spadají svou genezí do 

období svrchního eocénu až spodního miocénu, což je přibližně před 40-18 

milióny let. Novější vědecké výzkumy dokazují, že nešlo o jediný vulkán, jak se 

v minulosti nepřesně uvádělo. Komplex je tvořen několika centry, která 

produkovala pyroklastika, pliniovský a strombolský typ explozí, v převážně 

lakustrinním prostředí – zde se předpokládá jeden hlavní kráter v centru. Poté 

přešla tato aktivita do terestrické formy a v závěru procesu se objevila i magmata 

havajského typu. Přesná lokalizace přívodních drah není dosud známa [12], [35]. 

Tento neoidní vulkanismus Českého masívu probíhal současně s alpinským 

vrásněním v alpsko-karpatském území. V Českém masívu, konkrétně na sz. Čech, 

se dané procesy projevily saxonskou zlomovou tektonikou, kdy byly oživeny 

značně hluboké zlomy, jimiž mohla unikat alkalická, převážně bazická až 

ultrabazická magmata, ze svrchního zemského pláště na povrch. Na těchto 

zlomech se postupně vytvořila rozsáhlá lineární deprese – tzv. oherský rift 

s několika sedimentárními pánvemi a vulkanickými centry. Od severozápadu 

k jihovýchodu je to Chebská pánev, Sokolovská pánev, Doupovské hory, 

Mostecká pánev, České středohoří, Lužické hory a na polsko-německém území 

Žitavská pánev [3]. 

Vulkanická činnost započala již ve svrchní křídě (ultraalkalická magmata 

předriftové fáze v Lužických horách); výše zmiňovaná vrcholná fáze nastala 

v terciéru a její dozvuky trvaly až do kvartéru. Doupovské hory spadají do 

vrcholového tzv. riftového stádia, kdy se formovala i oblast Českého středohoří. 

Pro tuto fázi jsou typická povrchová, žilná i intruzivní tělesa, hromadění 

vulkanoklastik a hornin ultrabazického až intermediálního charakteru [3].  

Samotný komplex Doupovských hor zaujímá plochu přes 1 200 km2 a tím 

se dostává na první pozici co do velikosti vulkanické oblasti v České republice. Je 

situován do střetu oherského riftu s jáchymovským zlomem, který se táhne příčně 

od Jáchymova až k Českým Budějovicím [4]. 
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Obr. 3 Poloha terciérních sedimentačních pánví a vulkanických center v severozápadní 
části Českého masivu. Pánve Ch – chebská, S – sokolovská, M – mostecká, Ž – žitavská, Ř – Říp, 

K – kozákovské vulkanické centrum [3]. 

 

Doupovské hory si nezachovaly svou původní podobu; dnešní morfologie 

byla docílena mocnou erozí během neogénu a kvartéru. Prvotní stádium 

vulkanismu bylo velmi explozivní, což dokazují akumulace vulkanoklastik 

s mocností až 50 m, jsou to tufy, tufity a aglomeráty. Vyšší, tedy mladší části 

komplexu, které se řadí do oligocénu a spodního miocénu, mají daleko větší 

mocnost a to až 500 m [3]. Tato vrstva je tvořena lávovými proudy tefritů a hlavně 

vulkanoklastiky. Studie nalezly nejstarší vulkanické horniny komplexu - těmi jsou 

tufy u Dvérců na jihovýchodním okraji hor, které vykazují stáří až 37,7 miliónů let. 

Nejmladší, horniny staré přibližně 22,3 miliónu let, nalezneme na opačné 

jihozápadní straně u Vojkovic [15]. 

3.2 Charakter krajiny 

Oblast Doupovských hor má téměř kruhový tvar o průměru až 30 km; 

centrální část, Doupovská kotlina, je obklopena hřebeny. Nejvyššími vrcholy 

celého území jsou Hradiště s 934 m a Pustý zámek, 927,6 m n. m, které náleží do 

jihozápadní hradišťské části. Dále zde dominuje vrch Lesná, 812 m n. m. 

v severovýchodní třetině Doupovských hor a mnoho dalších vrcholů s nadmořskou 
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výškou nad 700 m [23]. Reliéf krajiny je velmi členitý, svahy jsou často příkré 

s velkými výškovými rozdíly. Průměrná nadmořská výška je okolo 600 m [1], [15]. 

Typickým reliéfovým tvarem krajiny jsou zde plošiny na lávových příkrovech, 

stolové hory, suťová pole a osypy hlavně v údolí Ohře. Celkově se dá oblast 

charakterizovat jako plochá až členitá hornatina dotvořená erozní činností. Příkrý 

horský ráz je viditelný především na severním a západním okraji hornatiny; 

na východě má terén mírnější charakter a zvolna se svažuje do přilehlé Žatecké 

pánve [31].  

3.3 Hydrologie území 

Doupovské hory spadají do povodí řeky Ohře, která vytváří hluboké údolí 

v jeho severní okrajové části. Řeka Berounka odvodňuje jižní cíp oblasti. Vodní síť 

tvoří téměř čtyři desítky menších toků, přičemž průtok části z nich je závislá na 

srážkách. Mezi vydatnější patří například Liboc, Korunní potok, Bublava, 

Petrovský potok, Dubinský potok nebo Lomnice.  Vyskytuje se zde i řada uměle 

vytvořených rybníků a mokřadů a několik desítek vývěrů minerálních pramenů – 

slabě alkalických železitých kyselek bohatých na CO2. Nejznámější z nich jsou 

v povědomí veřejnosti jako voda Aquila a Mattoni, Korunní nebo Evženka [15], 

[36].   

3.4 Biodiverzita území 

Původně byly hory pokryty převážně květnatou bučinou, která se na 

některých plochách dochovala dodnes, např. vrch Pustý zámek a okolí koryta 

Ohře, avšak stopy po významném zemědělském a pasteveckém využití krajiny 

během let osídlení hor jsou zejména v centrální části stále patrné. Do roku 1953, 

kdy došlo k vysídlení, převažovala agrární krajina zastoupená zejména poli 

a pastvinami. Lesy zaujímaly jen asi 4 % rozlohy a to na místech, která by se jen 

těžko obhospodařovala. Vysídlení umožnilo propuknutí silné sukcese, kdy se na 

většinu kulturního bezlesí začaly šířit různé dřeviny a to včetně míst, kde bývala 

lidská obydlí. V dnešní době zaujímá bezlesá plocha méně než 10 % rozlohy. 

Z listnatých druhů jsou zastoupeny zejména buky a duby, dále javory, jasany, 

lísky, ale i volně množené ovocné kultury jabloní, třešní a hrušní jako pozůstatek 
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lidských sídel. Z jehličnanů převládá nepůvodní smrk ztepilý, ten je však podle 

průzkumů na ústupu [22].  

Nutno zdůraznit, že působení vojenských jednotek v prostoru nijak zvlášť 

vegetaci neohrožuje; naopak, většinová část území je ponechána v klidu 

a sukcese probíhá nerušeným způsobem. Management armády a VLS proto mívá 

ve vojenských újezdech spíše pozitivní vliv na biodiverzitu. V konkrétním případě 

Doupovských hor je důležitým faktorem skutečnost, že podloží je budováno 

bazickými a ultrabazickými horninami – čediči a jejich deriváty, jejichž rezidua jsou 

pro některé druhy velice příhodné [20], [22].  

Nyní je krajina vojenským újezdem (o němž více pojednává podkapitola 

3.3 Vojenský újezd Hradiště) a právě tento typ krajinného managementu je jedním 

z hlavních důvodů, proč je území velice druhově bohaté z hlediska zastoupení 

fauny i flóry. Díky současnému využití získala oblast netypické krajinné prvky, 

jakými jsou např. tůně vzniklé po dopadech munice, koryta tankových cest i po 

požárové úseky které navzdory očekávání vykazují velice rychlou regeneraci 

přírody a mnohdy jsou pro některé druhy zajímavým útočištěm. Byl zaznamenán 

výskyt četných ceněných druhů bezobratlovců, více než 300 druhů obratlovců, 

kapitální kusy vysoké zvěře, hojné počty černé zvěře a výskyt velmi vzácných 

ptáků [18]. 

3.5 Ochrana přírody  

Doupovské hory jsou výjimečné svojí přírodou a krajinným reliéfem, který 

se stal příhodným útočištěm pro mnohé živočichy i zástupce rostlin. Separace od 

lidského působení umožnila vzniknout hodnotnému prostředí, jež si zaslouží 

zákonnou ochranu za účelem zachování cenných prvků pro další generace. Mezi 

tyto nástroje ochrany patří v případě doupovských vrchů Natura 2000 a vyhlášení 

několika zvláště chráněných území [18]. 

3.5.1 Natura 2000 

Příroda Doupovských hor spadá do soustavy chráněných území Natura 

2000, která je závazná pro státy Evropské unie a jejím účelem a cílem je chránit 

živočišné a rostlinné druhy a typy jejich přírodních stanovišť, které jsou v rámci 
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Evropy nejcennější, ohrožené, vzácné nebo endemické. Soustavu Natura 2000 

ukládají dvě evropské směrnice. Je to směrnice 2009/147/ES nahrazující směrnici 

79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků, a směrnice 92/43/EHS, o ochraně 

přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Směrnice 

byly začleněny do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 

pozdějších předpisů, a obsahují přílohy, ve kterých se přesně definují druhy, jichž 

se ochrana týká [6], [11].  

Odpovědným orgánem je v České republice Ministerstvo životního 

prostředí, které pověřuje přípravou podkladů Agenturu ochrany přírody a krajiny 

(dále jen AOPK) prostřednictvím jejích středisek v regionech. Na základě 

připravených dokumentů jsou lokality vyhlašovány vládou ČR ve formě vládního 

nařízení.  Do soustavy jsou zařazeny lokality bez ohledu na územní nebo 

vlastnické poměry. Mohou být nadále využívány s jistým omezením určeným 

zákonem – to zabraňuje negativnímu vlivu na chráněné fenomény [31].  

 

 

Obr. 4 Vojenský újezd Hradiště – překryv s lokalitami Natura 2000 [5]. 

 

Ptačí oblasti jsou vyhlašovány na základě výše zmiňované směrnice 

o ochraně volně žijících ptáků v ČR od roku 2000. AOPK ve spolupráci zejména 

s Českou společností ornitologickou vyhodnotila území našeho státu a k dnešnímu 

dni existuje 41 ptačích oblastí, dále jen PO. Jednou z nich je i PO Doupovské 
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hory, která se svou velikostí řadí na druhé místo hned po Šumavě. Doupovská 

ptačí oblast má rozlohu 63 117 ha, z toho 33 015 ha je uvnitř VÚ Hradiště. Hnízdí 

zde až 148 druhů ptáků lučních a lesních společenstev. Předmětem zdejší 

ochrany je 11 druhů ptáků. Je to čáp černý, včelojed lesní, moták pochop, chřástal 

polní, výr velký, lelek lesní, datel černý, žluna šedá, pěnice vlašská, lejsek malý 

a ťuhýk obecný. Mimo tyto druhy, které jsou vymezeny a chráněny soustavou 

Natura 2000, se zde vyskytují např. tetřívek obecný, skřivan lesní, bukač velký, 

luňák červený, chřástal kropenatý nebo ledňáček říční. Ptačím společenstvům se 

zde daří díky členitosti území a pestrosti vytvořených biotopů, což je do značné 

míry způsobeno specifiky vojenského managementu a díky tomu, že většina 

přírody je zde téměř úplně mimo působnost člověka [13], [14]. 

 

 

Obr. 5 Vlevo EVL Hradiště, vpravo EVL Doupovské hory [29]. 

 

Na území Doupovských hor bylo vyhlášeno hned několik evropsky 

významných lokalit, dále jen EVL. Jedná se o EVL Hradiště na území celého VÚ 

s rozlohou asi 33 160 ha; EVL Doupovské hory zahrnující okrajové části 

doupovského komplexu s rozlohou 12 585 ha, kam spadá biotop údolí Ohře 

(viz obr. 5). V blízkosti západní hranice Doupovských hor se nachází menší EVL 

Běšický chochol a EVL Želinský meandr na řece Ohři [15], [31]. Významnost 

lokalit spočívá zejména v rozmanitosti biotopů, které se zde vytvořily. Jsou to 
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kupříkladu polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, 

extenzivní sečené louky, bučiny, eurosibiřské stepní doubravy atd. Z ohrožených 

druhů se zde vyskytují hnědásek chrastavcový, modrásek bahenní, koniklec 

otevřený, kuňka ohnivá, losos obecný, netopýr černý a velký a čolek velký [5]. 

3.5.2 Zvláště chráněná území 

V teritoriu Doupovských hor je vyhlášeno několik zvláště chráněných území, 

která jsou přírodovědecky nebo esteticky velmi významná a taktéž podléhají 

zákonu č. 114/1992 Sb. Jedná se zde o maloplošná zvláště chráněná území - 

národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace 

a přírodní památky. Ve VÚ jsou to přírodní památka Valeč, národní přírodní 

památka Skalky skřítků a přírodní zdroje minerálních vod a jejich ochranná pásma 

pod záštitou lázeňského zákona 164/2001 Sb. [36].  

Mimo újezd se na území hor nalézají další přírodní zajímavosti – přírodní 

památky Čedičová žíla Boč, Háj Petra Bezruče, Louka vstavačů u Černýše, vrch 

Mravenčák, Šemnická skála neboli Olšová vrata, Rašovické skály, Sluňáky, 

Vinařský rybník, Želinský meandr, přírodní rezervace Vladař, Sedlec, Dětaňský 

Chlum, Ostrovské rybníky, národní přírodní rezervace Uhošť, přírodní parky 

Doupovská pahorkatina a Džbán [9]. 

3.5.3 Navrhovaná CHKO 

Na konci 90. let uskutečnilo Ministerstvo životního prostředí, dále MŽP, 

průzkum soustavy chráněných krajinných oblastí (dále jen CHKO) v České 

republice, kdy byla hodnocena její významnost, kompletnost a její nadnárodní 

reprezentativnost. Byla shledána vcelku uspokojivou, přesto byly i nadále 

iniciovány snahy doplnit soustavu CHKO a zejména zajistit velkoplošnou ochranu 

území s evropsky významnými lokalitami Natura 2000 nebo území, kde se 

soustředí více maloplošných chráněných fenoménů.  K paralelnímu vyhlášení za 

CHKO bylo navrženo několik EVL – mezi ně patřila i EVL Doupovské hory [18], 

[21].  

AOPK ČR připravila v letech 2008 – 2009 potřebné doklady, představující 

cennost a jedinečnost některých těchto lokalit, včetně celého centrálního 
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doupovského masívu s vojenským újezdem a jeho severní částí, kterou je levý 

břeh řeky Ohře s krušnohorským krystalinikem – Střední Poohří. S tímto záměrem 

vyslovilo nesouhlas Ministerstvo obrany, a proto byl přednesen náhradní plán 

vytvořit pouze prstencovou CHKO okolo vojenského újezdu. Tento variantní návrh 

zase nevyhovoval Ministerstvu životního prostředí; nebyl tedy nalezen kompromis 

mezi oběma resorty [15]. 

3.5.4 Alternativa velkoplošné ochrany 

V roce 2006 proběhla ve VÚ Libavá vědecká konference na téma „Ochrana 

přírody a krajiny ve vojenských újezdech ČR“. Konference byla pořádána MO, 

MŽP, AOPK ČR a VLS s. p. Cílem tohoto setkání bylo zhodnocení vlivu armády 

na krajinu ve vojenských újezdech a případný návrh opatření pro zachování 

přírodních hodnot v těchto lokalitách. Výsledky průzkumu dokázaly, že zvláštní 

užívání újezdů k vojenským účelům a velmi pozitivní přístup Armády ČR 

k ohleduplnému environmentálnímu chování, daly možnost vzniknout velice 

cenným lokalitám s biodiverzitou významnou v nadnárodním rozsahu. Dá se tedy 

tvrdit, že VÚ, kam je vstup civilistům zakázán, jsou v podstatě zakonzervovaná 

území, kde odborný management VLS s. p. udržuje ekologickou kvalitu. Obecně 

lze říci, že vojenské újezdy i s vojenskou činností, která na nich probíhá, 

představují alternativní velkoplošná chráněná území [5].  
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4 HISTORIE A SOUČASNOST 

4.1 Historie osídlení 

Centrální část Doupovských hor nebývala v minulosti opuštěnou krajinou. 

Nikdy zde sice nebylo mnoho obyvatel, ale již od středověku se tu usazovali 

zejména němečtí kolonisté. Dnešní divoká, skoro panenská příroda, bývala poseta 

desítkami osad a obcí, uprostřed nichž stávalo město Doupov, které horám 

propůjčilo i své jméno [2].  

K prvnímu osidlování a zároveň odlesňování docházelo v průběhu 

12. století. Vedly tudy dvě významné středověké obchodní cesty z Prahy do 

Německa, jež byly užívány jako silnice až do 19. století. Stávalo zde až 67 obcí, 

osad, horských samot a dvorců, pospojovaných kamenitými a štěrkovými cestami, 

které dnes připomínají jen letité aleje jasanů. Německá kultura se prosazovala až 

do roku 1945; statistické údaje z roku 1921 uvádějí téměř 100 % obyvatel 

německé národnosti. Například před 2. světovou válkou zde žilo 7 263 lidí, z toho 

99 % Němců. Kopcovitá krajina byla odedávna využívána k zemědělství a pastvě 

pro chovaný dobytek – krávy, kozy a ovce. Proslulé bývalo pěstování zdejší 

odrůdy tzv. doupovského ovsa a brambor, kterým se dařilo i na kamenitých 

a méně úrodných polích. Známé bylo i místní včelařství, pěstování lnu nebo 

ovocné sady plné švestkových a třešňových kultur či oblíbené pozdně zrající 

doupovské višně. Z řemesel se zde prosazovalo dřevorubectví, soukenictví 

a plátenictví [2].  

Zlom přišel po 2. světové válce, kdy došlo k odsunu Němců podobně jako 

jinde v Sudetech. Krajina byla opuštěna a jen velice pomalu a poskrovnu se zde 

usazovali čeští obyvatelé. K úplnému vysídlení tehdejších 3 679 obyvatel 

z centrální části hor došlo v roce 1953, kdy zde byl vybudován vojenský újezd. 

Vysidlování probíhalo ve 4 etapách, ale většina obyvatel byla nucena odejít právě 

v roce 1953. Jen některé okrajové obce byly uchráněny před zánikem. Dnes žije 

na území vojenského prostoru v okrajových zónách asi 600 obyvatel [20]. Avšak 

budovy opuštěných obcí byly nemilosrdně zbořeny a to včetně většiny historických 

památek. Postupně zanikaly i cesty a hory se začaly proměňovat v divokou 

krajinu, kterou známe dnes. Je pravdou, že některé cenné předměty byly 
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zachráněny. Karlovarské muzeum převzalo několik exponátů z Doupovského 

muzea, např. archeologické sbírky, drobnější, pozdně gotické a renesanční 

plastiky nebo cennou plastiku od neznámého mistra z 15. století, tzv. Doupovskou 

madonu. Těsně po vyhlášení vojenského újezdu bylo mnoho památek neprodleně 

strženo bez jakékoli dokumentace; ty, které tuto vlnu likvidace přečkaly, byly 

užívány, např. jako sklady, a rychle chátraly. V roce 1963 se některé přeživší 

objekty dočkaly státní památkové ochrany, ale zanedlouho o ni část z nich opět 

přišla. Např. kostel v Doupově zcela podlehl zkáze – naštěstí alespoň některé 

nástěnné malby z jeho interiéru byly zachráněny. V současnosti existuje na území 

VÚ Hradiště několik státem chráněných kulturních památek, přestože jejich stav je 

žalostný [2], [36].  

4.2 Osady Doupovských hor 

Jak bylo řečeno, na území Doupovských hor (konkrétně na dnešní ploše 

vojenského výcvikového prostoru) se nacházelo až 67 obcí a ústřední město 

Doupov. Všechny obce mají jistě zajímavou historii, avšak Doupov lze považovat 

za nejvýznamnější.  

Samotné město se nacházelo ve středu Doupovských hor. Lemovaly je 

potoky Liboc, Luční a Pustý potok. V městě bývala tvrz z 12. století, která byla 

v roce 1580 přestavěna na zámek, nacházel se zde farní rokokový kostel 

Nanebevzetí Panny Marie zrenovovaný v polovině 18. století., klášterní kostel 

sv. Alžběty z r. 1769 a hřbitovní kostel sv. Volfganga z r. 1380. Stávala zde 

radnice z roku 1579 a klášter piaristů s gymnáziem z konce 18. století. Další 

historicky významnou stavbou býval špitál z roku 1713, kaple P. Marie Pomocné, 

tzv. Buchenkapelle z roku 1834 nebo stále stojící hrobka Zedtwitzů z 19. století. 

Ve městě býval pivovar, cihelna, palírna, sušárna ovoce, výrobny pletených 

punčoch, šindelů a beden i limonád a sodovek. Od poloviny 14. století do roku 

1745 byl Doupov pouze městečkem a následně povýšil na město. Roku 1921 měl 

1 605 obyvatel, což je nejvíce v jeho historii. Před rokem 1953 však zde bydlelo již 

jen 525 lidí [2].  

Na počátku bývalo město vladyckým sídlem rodu Doupovců z Doupova. 

K panství tehdy patřily i okolní obce jako Jírov, Petrov, Prachomety, Řednice nebo 
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Zakšov [16]. Do éry husitských válek bylo zastoupení obyvatel z většiny české, 

později se ale oblast dosídlila Němci, s nimiž sem přišlo luteránství. Doupovci zde 

panovali do 15. století; po nich nastoupili Žďárští ze Ždáru. Tehdy bylo panství 

rozděleno mezi dva potomky tohoto rodu, který zde pobýval až do začátku 

16. století. Majitelé se během let střídali, až se díky sňatku pány Doupova stal rod 

Šliků. Ti však o území přišli kvůli náboženským neshodám po bitvě na Bílé hoře. 

Dlouhá třicetiletá válka neušetřila ani tuto oblast a město velice zchudlo. Nadále 

se zde obměňovali vlastníci a v polovině 19. století se oblast dostala do rukou 

rodu Zedtwitzů, po nichž nám zde dodnes zůstala zajímavá bohužel však 

chátrající hrobka. Za jejich hospodaření začalo město značně profitovat – právě 

oni totiž začali pěstovat známý doupovský oves a brambory. Roku 1902 byla 

vybudována železniční trať z Vilémova u Kadaně do Doupova, na jejíž trase bylo 

7 zastávek [2].  

 

 

Obr. 6 Obce a části obcí v roce 1950 [2]. 

 

Doupov byl obětí demolice, k níž došlo po roce 1953. Zůstala zde stát jen 

lipová alej, vyznačující bývalé náměstí, několik schodů vedoucích k bývalé 

klášterní kapli, cypřiše, které zdobívaly někdejší hřbitov, budova skladiště 

hospodářského družstva z 20. století, hrobka Zedtwitzů a starý buk u dřívější 
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Buchenkapelle.  V nedávné době vzniklo na Vintířovském vrchu s kaplí u Radonic 

lapidárium zaniklých obcí Doupovska, kde jsou shromážděny např. milníky, 

patníky, podstavce od křížů, ostění oken nebo dveří, zbytky schodišť apod. [2].  

4.3 Vojenský újezd Hradiště 

Od roku 1953 až do současnosti je ústřední část Doupovských hor 

využívána jako vojenský újezd. Vznikl na základě zákona č. 169/1949 Sb., dnes 

jsou hranice určeny zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České 

republiky [7].  

4.3.1 Využití vojenského újezdu 

VÚ je území určené k zajištění obrany státu a k výcviku vojenských 

jednotek. Správa vojenského újezdu náleží Újezdnímu úřadu v Karlových Varech, 

podřízenému MO ČR. Své jméno VÚ získal po nejvyšším vrcholu Hradišti 

(934 m n. m) [7]. Z hlediska územního spadá celý újezd s rozlohou přes 33 158 ha 

do Karlovarského kraje a je to největší VÚ v České republice.  Dalšími VÚ v ČR 

jsou Boletice, Brdy, Březina a Libavá [36].  

VÚ Hradiště je rozdělen do dvou kategorií. První z nich tvoří plochy sloužící 

pro vojenské využití s výměrou asi 18 000 ha; zbývající plocha spadá do druhé 

kategorie a je určena k hospodářskému využití, které zajišťuje VLS. Ve VÚ je 

vybudováno šest výcvikových zařízení – střelnice Žďár, střelnice bojových vozidel 

Mětikalov, protiletadlová střelnice a střelnice bojových vozidel Březina, pěchotní 

střelnice Plešivec, cvičiště řízení bojových a kolových vozidel Tureč a ženijní 

cvičiště v Brodcích. Dále jsou zde využívány prostory pro výcvik a komunikace 

[10]. Přestože do první kategorie spadá více než polovina plochy VÚ, vojenské 

jednotky využívají v praxi asi jen 32 % této krajiny [2].  

Současné využití VÚ v ČR lze považovat za polyfunkční – jsou určeny 

primárně k vojenskému účelu, avšak značná část je obhospodařována, je zde 

uplatňována i ochrana přírody a do jisté míry i turistika a cestovní ruch. Na území 

VÚ je přísný zákaz vstupu civilistů pod hrozbou vysoké pokuty a ve vážném 

případě i odnětí svobody. Důvodem tohoto striktního zákazu je samozřejmě 

bezpečnost občanů, protože prostor je v první řadě určen k výcviku armády, tudíž 
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se zde používají také ostré zbraně. Dalším důvodem je snaha plnit stanovy, 

vztahující se k ochraně zákonem chráněných území. Případné povolení pro 

individuální vstup je udělováno Újezdním úřadem Karlovy Vary a to za přísných 

podmínek a jen z pádných důvodů s bezpodmínečným dodržením určeného 

režimu a bezpečnostních pravidel. Prioritně jsou povolení vydávána 

k zabezpečení výcviku vojsk a hospodářské činnosti, případně pro expedice za 

vědeckým účelem apod. Turisticky přístupné části VÚ jsou zveřejňovány újezdním 

úřadem, viz podkapitola 5.1 Zpřístupněné oblasti vojenského újezdu [5].  

4.3.2 Vojenské lesy a statky ČR s. p.  

Vojenské lesy a statky ČR s. p. rovněž spadají do resortu Ministerstva 

obrany a jejich účelem je hospodaření na územích, která naleží ministerstvu a to 

v oblasti lesnictví, zemědělství, dřevozpracující činnosti apod. Dalším úkolem VLS 

je zabezpečení ochrany přírody, to znamená udržování ekologické stability v rámci 

zákonů na území VÚ. Pozemky obhospodařované VLS patří v rámci ČR 

k nejcennějším a nejzachovalejším z hlediska životního prostředí, což dokazuje 

35 zvláště chráněných území a 6 ptačích oblastí v těchto prostorech. Jak již bylo 

řečeno, vojenský újezd Hradiště je součástí evropsky významné lokality i ptačí 

oblasti. Vojenské újezdy již dávno nejsou tabuizovanou krajinou a management na 

tomto území se snaží o univerzální přístup tak, aby jeden resort nepotíral druhý 

a společně fungovaly v zájmu společnosti [5]. 
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5 TURISMUS V DOUPOVSKÝCH HORÁCH 

Doupovské hory jsou poměrně rozsáhlou oblastí. Jak bylo v předchozích 

kapitolách řečeno, někteří autoři ji vymezují na plochu o velikosti až 

120 000 ha [3]. Tato bakalářská práce je zaměřena zejména na centrální část, 

která je specifická svým využitím (VÚ Hradiště) a na části okrajové, kde se 

vyskytují silné akumulace neoidních vulkanických hornin a zároveň je celá tato 

oblast významná z hlediska ochrany životního prostředí.  

5.1 Zpřístupněné oblasti vojenského újezdu 

Na území újezdu je vstup, jak již bylo řečeno, přísně zakázán. Přesto (či 

možná právě proto) se pro turisty, cyklisty, houbaře a podobné milovníky přírody 

jedná o velice atraktivní místo a lidé se často snaží do prostoru i přes zákaz 

proniknout - nejvíce pak do jeho okrajových částí. Je v pravomoci Újezdního úřadu 

Karlovy Vary zpřístupnit některé lokality, přestože nadále zůstávají součástí 

vojenského újezdu. Takové změny v podobě výnosu jsou vydávány přednostou 

újezdního úřadu a jsou zveřejňovány na oficiálních stránkách Újezdního úřadu 

Karlovy Vary. Tyto zóny jsou zhodnoceny z hlediska bezpečnosti, mohou být 

zpřístupněny trvale nebo dočasně a újezdní úřad je může kdykoli zrušit bez udání 

důvodu. Předpokládá se, že takové okrajové lokality by mohly být využívány k pěší 

turistice, cykloturistice, hipoturistice, geocachingu, sběru lesních plodů, k zimním 

sportům jako je běžecké lyžování, apod. Mohou být zbudovány naučné stezky, 

protože se zde nalézají významné přírodní, geologické či historické lokality 

atd. [5]. 

V listopadu a prosinci roku 2005 byly vydány první dva výnosy přednosty 

újezdního úřadu, které zpřístupnily lokality na jihu a jihovýchodě vojenského 

prostoru. Výnos č. 1/2005 se vztahuje na oblast kolem kulturní a přírodní památky 

Valeč a právě snazší přístupnost pro turisty a nastolení lepších životních 

podmínek pro obyvatele obce Valeč byly důvodem zřízení této nově otevřené části 

újezdu. Je sem přísný zákaz vjezdu motorových vozidel vyjma obce Valeč; 

návštěvníci jsou povinni respektovat hranice vymezeného prostoru. Výnos 

č. 2/2005 se týká katastrálního území obce Bražec u Hradiště a Radošov 
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u Hradiště. Důvodem vydání výnosu je opět zkvalitnění života obyvatel v přilehlých 

obcích a také zpřístupnění území pro turisty a cykloturisty, pro něž byla na místní 

komunikaci vyznačena cyklotrasa. Návštěvníci sem smějí vjíždět i s motorovými 

vozidly, ovšem nikoli na lesní cesty nebo do lesních prostor; je zde také přísný 

zákaz rozdělávání ohně, zákaz stanování a táboření [34], [36].  

Je třeba zdůraznit, že vymezené prostory jsou stále součástí VÚ, a proto je 

na jejich území povinností všech uposlechnout příslušníky vojenské nebo lesní 

správy a dodržovat základní bezpečností pravidla, zejména nedotýkat se 

nalezených předmětů, které by mohly být nevybuchlou municí a nevstupovat do 

míst, která jsou označena zákazem vstupu. Místa jsou zároveň součástí 

chráněných území dle soustavy Natura 2000, takže se předpokládá šetrné 

chování a dodržování zásad podle platných právních norem [34], [36].  

 

 

Obr. 7 Zpřístupněná místa v okrajových částech újezdu. Červená hranice VÚ Hradiště, 
žlutá hranice výnosu č. 1/2005, zelená hranice výnosu č. 2/2005, oranžová hranice výnosu 

č.1/2008 a fialová hranice výnosu č. 1/2010 [10] – převzato a upraveno. 

 

V roce 2008 byly vyhlášeny další volně přístupné části na východě 

vojenského újezdu a to výnosem č. 1/2008. Jedná se o území, které nově 

obsahuje obce ležící v újezdu – těmi jsou Lučina a Dolní Lomnice. Tímto výnosem 
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se turistům opět zpřístupnila zajímavá místa; jde například o národní přírodní 

památku Skalky skřítků, rozhlednu Bučina a barokní kostel Nanebevzetí Panny 

Marie z 18. století ve Svatoboru. I tuto oblast protíná značená cyklistická trasa. 

Poslední výnos č. 1/2010 pak rozšířil přístupné území kolem obce Alběřice [34], 

[36]. 

5.1.1 Turistické a cyklistické trasy 

Na rozsáhlém území Doupovských hor existuje několik turistických 

a cyklistických tras, které směrují návštěvníky do zajímavých míst v krajině. 

Vydané výnosy částečně otevřely VÚ turistům a umožnily nahlédnout i do 

okrajových částí divoké, běžným občanům desítky let uzavřené, končiny. Proto 

i těmito končinami dnes mohou vést značené trasy pro milovníky turistiky.  

 

 

Obr. 8 Turistická mapa znázorňující turistické a cykloturistické trasy v jižní části VÚ 
Hradiště [27]. 

 

Na území vojenského újezdu se například nachází žlutě značená turistická 

trasa, která se vine lesním kopcovitým terénem v délce asi 2 km – vede z obce 

Dubina k národní přírodní památce Skalky skřítků. Červeně značená trasa, tedy 

turisticky náročnější, vede z bývalých věhlasných lázní Kyselka k rozhledně 

Bučina, která se tyčí na buky porostlém vrcholu ve výšce 582 m n. m. Z této 

rozhledny je výhled na řeku Ohři, na obec Kyselka s historickým (dnes velmi 
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devastovaným) lázeňským objektem, na stáčírnu Mattoni, střední část Krušnohoří 

i na část Doupovských hor [36]. 

Cyklisté ocení nově zbudované značené cyklistické trasy podél vojenského 

újezdu. Jak je vidět na obr. 8, jednou z nich je trasa č. 2233, která vede z jihu od 

Toužimi do obce Těšice na území VÚ, poté přes Dolní Valov a dále se napojuje na 

trasu č. 2249. Tato cyklostezka začíná v Dubině a je z ní možné navštívit 

zmiňované Skalky skřítků, velkolepý kostel ve Svatoboru, nebo rozhlednu Bučina. 

Trasa dále vede hlouběji do zpřístupněné části VÚ a protíná zalesněnou 

kopcovitou krajinu skrze bývalé obce Lučiny a Činov. Částečně pak opouští újezd 

a zase se do něj na jihu navrací kolem Bražce, kde se střetává s první trasou. 

Cyklisté na trase č. 2249 dále pokračují vojenským újezdem přes Javornou, kolem 

Radošova, po okraji VÚ do obce Luka a následně se opět vracejí do prostoru 

u Alběřic. Závěrečná část je napojena na cyklotrasu č. 35, jež vede až do obce 

Valeč, kde je zajímavý zámek a hlavně dnes již volně přístupná přírodní památka, 

která byla vyhlášena na zalesněném území severovýchodně od obce [23], [36].  

5.1.2 Přírodní památka Valeč 

Obec Valeč se nachází v jihovýchodním cípu VÚ Hradiště a spadá, stejně 

jako celý výcvikový prostor, do Karlovarského kraje. Obec je známa svým zámkem 

ze 14. století, který je chráněn jako kulturní památka. V roce 1992 byla 

severozápadně od obce vyhlášena přírodní památka Valeč (stále je součástí VÚ 

Hradiště). Jedná se o lesní komplex s rozlohou 577 ha. Stejně jako celá oblast 

Doupovských hor je i tato přírodní památka tvořena neovulkanity třetihorního stáří, 

ovšem specifikem a cílem ochrany je zde výskyt hyalitu. Hyalit je čirý minerál, 

skelná odrůda opálu – vyskytuje se v dutinách a na povrchu vulkanických 

vyvrženin bazaltového typu. Tento minerál vytváří ledvinité, mírně krápníkovité či 

hroznovité útvary a často tvoří povlaky nebo shluky v puklinách hornin [8].   

Vegetace je zde zastoupena typickou květnatou bučinou s bohatým 

bylinným patrem, velmi ceněným mezi odborníky; celá oblast je protnuta 

Mlýnským potokem. Z ptáků, chráněných soustavou Natura 2000, zde hnízdí čáp 

černý; dalšími zástupci jsou luňák červený nebo krkavec velký, žluna šedá, lejsek 
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malý a další. Od roku 2005 je území otevřeno i veřejnosti jako nově zpřístupněná 

oblast VÚ Hradiště [8].  

Další zajímavostí tohoto území jsou četné fosilní nálezy. Jedním z nich je 

tzv. hlodavec z Valče, jenž byl objeven už kolem roku 1690, zřejmě díky těžbě 

vápenců pro stavbu místního zámku. Řadí se k nejstarším dokumentovaným 

zkamenělinám v Evropě. Hlodavec z Valče byl původně mylně považován za oběť 

celosvětové potopy, vyznávané tzv. deluvianisty (jejich smutně proslulým 

reprezentantem se stal basilejský profesor Jakob Johann Scheuchzer). Domněnka 

byla v roce 1811 vyvrácena francouzským přírodovědcem a zoologem 

G. Cuvierem, který zkamenělinu označil za fosílii vodního hraboše. Moderní věda 

pak dokázala, že se jedná o plchovitého hlodavce, který se vyskytoval v terciéru 

a je znám z řady evropských nalezišť. Také v nedaleké Dětani vznikl významný 

geologický profil, odhalující nejstarší popely Doupovských hor a je ceněn v rámci 

celé střední Evropy. Geologické absolutní stáří místních vulkanických vyvrženin 

bylo radiometrickou metodou určeno na 31-32 miliónů let [12]. 

  

 

Obr. 9 Vlevo hlodavec z Valče, vpravo hyalit z Valče [12]. 

 

5.1.3 Národní přírodní památka Skalky skřítků 

Na západní straně VÚ Hradiště je možné v dnešní době legálně vstoupit do 

okrajové části újezdu a navštívit zajímavý geologický úkaz Skalky skřítků ve 

strmém svahu levého břehu Ohře. Jedná se o pseudokrasové dutiny vzniklé ve 

vulkanické brekcii [9].  
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Obr. 10 Pseudokrasové jevy Skalky skřítků [8]. 

 

Vznik se vysvětluje dvojím způsobem: Buďto došlo k překrytí vyvrácených 

kmenů laharem, nebo se dutiny vytvořily díky zvětrávání hornin. Výsledkem 

procesu je až 30 nepravidelných dutin o průměru do jednoho metru. Jsou většinou 

situovány do horizontální polohy, kolmo i šikmo ke skalní stěně; jejich hloubka se 

pohybuje od několika desítek centimetrů až k pěti metrům. Za národní přírodní 

památku byly Skalky skřítků prohlášeny již v roce 1979 – dnes jsou volně 

přístupné a vede k nim žlutě značená turistická cesta z Dubiny. I zde se nachází 

ptačí oblast a mnoho hodnotných zástupců flóry, kteří jsou chráněni zákonem [8].  

5.1.4 Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru 

V západní zpřístupněné části VÚ Hradiště v bývalé obci Svatobor stojí dnes 

již velmi zchátralý monumentální kostel Nanebevzetí Panny Marie. V bývalé osadě 

žije pouze několik obyvatel. Je těsně lemována hranicí nepřístupného újezdu 

a není zde dokonce ani telefonní pokrytí.  

Původní stavba kostela byla vybudována na počátku 14. století 

cisterciáckým klášterem v Oseku. Nový kostel byl pak vystavěn podle projektu 

architekta F. M. Kaňky v roce 1735 a stal se významným poutním místem. Kolem 

objektu býval dnes již neexistující hřbitov, sousední budovou byla fara a kostnice. 

Architektonicky je kostel tvořen sálovou jednolodní stavbou s presbytářem. Během 
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první světové války byly tři ze čtyř zvonů sejmuty a použity ve zbrojním průmyslu. 

Po válce byl kostel celkově zrenovován, ale na konci 40. let byl zrušen, církvi 

zabaven a přešel do rukou armády. Vnitřní vybavení v barokním slohu mělo 

vysokou uměleckou hodnotu; bylo bohužel téměř celé rozkradeno nebo zničeno. 

Od roku 1953 chátral objekt na území VÚ, nějaký čas byl užíván jako sklad řepky 

a v 60. letech dokonce vyhořel [26].  

Kostel, který svou velikostí a výškou dominuje i v lesním porostu, je nyní ve 

značně zchátralém stavu. Donedávna byl volně přístupný, bez střechy a dveří. 

V posledních letech se dočkal díky památkové péči alespoň zastřešení 

a momentálně se dá obdivovat pouze zvenčí, je totiž uzamčen. V těsném 

sousedství stojí i ruiny bývalé fary a asi 300 m od těchto staveb je bývalý dětský 

hřbitov se zbytky několika pomníků a křížů [26]. 

 

 

Obr. 11 Kostel ve Svatoboru. Vlevo celá budova [26], vpravo presbytář – vlastní foto 
r. 2010. 

 

5.2 Turisticky zajímavá místa uvnitř újezdu 

Krajina Doupovských hor na území Hradiště láká nezvané návštěvníky 

zejména pro svoji panenskou přírodu. Jak již bylo zmíněno, fauna i flóra zde 

vykazuje neobvyklou biodiverzitu. Přes demolice a přirozený úpadek budov 
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a zástaveb po založení vojenského újezdu se zde stále nachází několik reliktů 

historických stavení, které si rozhodně zaslouží památkovou péči a mohly by být 

oceněny turisty v případě, že by někdy v budoucnu došlo k zpřístupnění dalších 

částí újezdu nebo by byl samotný VÚ Hradiště zrušen. Mimo stavební památky je 

zde také několik lokalit, velmi ceněných botaniky a vzhledem k vulkanickému 

původu hor se zde nacházejí i místa, která velmi názorně přibližují geologickou 

historii. Je ovšem třeba připomenout, že uzavření hor a zákaz vstupu jsou 

důvodem rozmanitosti zdejší přírody – návrat člověka do těchto končin by nemusel 

být pro některé druhy (zejména pro ptactvo a zástupce chráněných rostlin) 

příznivý [20].  

5.2.1 Nemovité kulturní památky uvnitř VÚ 

Na území VÚ Hradiště se nachází několik nemovitých kulturních památek, 

evidovaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, vedeným Národním 

památkovým ústavem ČR [36]. Patří sem níže uvedené stavby.  

V době, kdy hory byly ještě osídleny, stávaly zde desítky osad, které se 

pyšnily sakrálními stavbami. Na několika vrších stávala tvrziště, mezi nimi byl 

například dnes již neexistující a se zemí srovnaný objekt Jírov – Hradiště. Ten 

stával na nejvyšším vrcholu hor (934 m n. m.) a je datován roku 1289. Tento 

bývalý hrádek je jedním z nejvýše situovaných na našem území, nicméně dnes 

jsou zde patrné jen zbytky valů a zdiva [20]. Dalším tvrzištěm býval Zakšov ze 

začátku 14. století – toto tvrziště bylo vystavěno na ostrohu 6 km na západ od 

Doupova. Přetrvaly zde pouze zbytky zdiva, příkopů a valů. Dalšími objekty byly 

strážní místo Maleš již z 12. století nebo Kostelní Horka nedaleko Bražce ze 

14. – 15. století. I zde jsou patrné zbytky valů, příkopy, rozvaliny a zpustlý hřbitov.  

Bohužel se žádné z těchto tvrzišť nedochovalo v lepším stavu a zbytky 

zdiva a příkopů jsou v místy neprostupné krajině téměř neviditelné. Ruiny 

gotického hradu Klejnštejn z 15. století se nacházejí na severním okraji VÚ 

nedaleko obce Kotvina. I zde se dochovaly pouze části zdiva, ovšem v terénu je 

bývalý hrad vcelku dobře vidět [2]. 

Kaple sv. Michaela v bývalé obci Bukovina na východním okraji VÚ 

(nedaleko Podbořanského Rohozce) je dnes rovněž velmi zchátralou památkou, 
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které se nedostává péče. Původní gotický kostel z poloviny 14. století byl roku 

1688 nahrazen barokní novostavbou sv. Michaela. Tento jednolodní obdélníkový 

kostel s trojbokým uzavřeným kněžištěm, šindelovou střechou a sanktusovou 

zvoničkou vyhořel kolem roku 1800. Poté byla zbořena poničená část a zbývající 

presbytář s připojenou sakristií byl přestavěn na kapli sv. Michaela [33].  

 

 

Obr. 12 Kaple sv. Michaela v bývalé obci Bukovina r. 2009, pohled ze dvou stran [33]. 

 

Osud kaple byl podobný jako u všech církevních památek – stavba padla 

po roce 1953 do rukou armády a byla využívána jako sklad. Nemovitou památkou 

je od roku 2001, přesto se z interiéru nedochovalo nic, jen na stěnách jsou dosud 

patrné zbytky maleb. Kaple je v rozpadlém stavu a chybí dokonce i střecha [33].  

5.2.2 Památky místního významu uvnitř VÚ 

Ve vojenském újezdu zůstává několik nemovitostí, které se zatím nedočkaly 

státní ochrany, ale jejich historická hodnota je přesto velká a pro turisty by mohly 

být lákavé. Do této skupiny patří hrobka Zedtwitzů, kaple u Korunní, bývalý kostel 

v Lochotíně, památník obětem 1. světové války a projekt poutního kostela na 

Špičáku.  

Hrobka Zedtwitzů byla vystavěna v druhé polovině 19. století rodem 

Zedtwitzů na menším kopci nedaleko bývalého Doupova. Rod vlastnil tehdejší 

doupovské panství od poloviny 19. století do roku 1945. Jedná se o šestibokou 
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pseudogotickou kamennou kapli se žulovým křížem na vrcholu. Po zřízení VÚ 

přestala být hrobka udržována a začala rychle chátrat. Roku 2009 byla statika 

stavby posílena železnými stahovacími pásy a o dva roky později byla provizorně 

opravena střecha členy občanského sdružení Andělská hora. Dnes hrobka volá po 

dalších opravách a zasloužila by památkovou ochranu [2], [33].  

 

 

Obr. 13 Chátrající hrobka Zedtwitzů – rok 2006 [30]. 

 

Kaple Korunní je současně hrobkou, která byla postavena v 19. století 

v lesích nad obcí Korunní na okraji VÚ Hradiště. Podobně jako u hrobky Zedtwitzů 

se i zde jedná o pseudogotickou stavbu. Tato má obdélníkový půdorys, zdi 

z neomítaného kamene a plechovou sedlovou střechu. Je zdobena hrotitými okny 

a v rozích kaple jsou sloupy s chrliči v podobě orlů na vrcholu. Uvnitř se dochovala 

pouze samotná krypta se zničeným víkem, zbytky kovových rakví a shozená 

socha, která stávala na místě oltáře [33].  
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Obr. 14 Kaple Korunní r. 2010, pohled zepředu a z boční strany [33]. 

 

Kostel v Lochotíně zvaný Nanebevzetí Panny Marie je další z historických 

staveb, které přežily demolice po roce 1953. Kostel byl dostavěn roku 1735 na 

místě původního dřevěného objektu, který vyhořel. Býval vyhledávaným poutním 

místem zejména kvůli pozdně gotické plastice Madony, která zdobila interiér. 

Kostel je jednolodní obdélníkovou stavbou s presbytářem; v průčelí je vestavěna 

37 metrů vysoká hranolová věž se zvonovitou bání. I tento kostel, podobně jako 

ten ve Svatoboru, přišel během 1. světové války o svůj menší zvon. Po roce 1953 

přešel kostel do vlastnictví armády a plastika Madony se nakonec dostala do 

Diecézního muzea v Plzni. Kostel začal rychle pustnout. Roku 1991 vyklidili 

dobrovolníci z Klubu přátel Doupova interiér. O devět let později jednalo 

Ministerstvo kultury o jeho zařazení mezi kulturní nemovité památky, to se však 

nakonec – bohužel – nestalo. V roce 2004 byla částečně opravena střecha věže 

kvůli natáčení filmu. Dnes je kostel v zuboženém stavu a rok za rokem chátrá [2], 

[33]. 
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Obr. 15 Kostel Nanebevzetí P. Marie v Lochotíně. Vlevo před r. 1945, vpravo r. 2006 [33]. 

  

Památník obětem 1. světové války stojí ve zdevastovaném stavu 

u zaniklé obce Lipoltov na západním okraji VÚ (nedaleko obce Velichov). Pomník 

je vysekán z kamene a má na sobě připevněnu již částečně odlomenou pamětní 

desku se 14 jmény padlých. Stojící na kamenné mohyle býval oplocen; dnes 

zbývají z plotu jen betonové sloupky. Na vrcholu památníku bývala připevněna 

velká bronzová orlice a pod ní v kameni reliéf hlavy s přilbou. Orlice byla odcizena, 

reliéf dnes již není patrný a okolí památníku je zarostlé a neudržované [2], [33]. 

 

 

Obr. 16 Památník obětem 1. sv. války v Lipoltově. Vlevo před r. 1945, vpravo r. 2010 [33]. 
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Poutní kostel ve VÚ Hradiště má vzniknout uvnitř vojenského újezdu na 

vrcholu zvaném Špičák, asi 4 km východně od obce Kyselka. Jedná se o unikátní 

projekt, kdy se na stavbě budou podílet nejen vojáci během návštěv v rámci mší, 

ale i poutníci, kteří na místo přijdou během církevních poutí, kdy bude VÚ 

výjimečně otevřen. Kostel bude zasvěcen sv. Archandělu Michaelovi, patronovi 

vojáků. Kostel nebude zastřešen, jeho stěny mají být vytvořeny z duté konstrukce 

(princip gabionů), do níž budou poutníci při návštěvě vhazovat kamení; tím budou 

zdi postupně růst, respektive vyplňovat se. Pravděpodobně to potrvá několik 

generací. Stavba má vzniknout na památku všech stržených a zchátralých kostelů 

v zaniklých obcích a zároveň má být důkazem, že armáda a církev dnes již mohou 

spolupracovat. V létě roku 2012 byl zasazen a posvěcen základní kámen, 

pocházející z bývalého doupovského kostela. Ceremonie se zúčastnili i kardinál 

Dominik Duka a ministr obrany Alexandr Vondra [28].  

5.2.3 Přírodní zajímavosti uvnitř VÚ 

Na konferenci v Libavé v květnu 2006 bylo vyhodnoceno několik botanicky 

významných lokalit ve VÚ Hradiště, kde se vyskytují vzácné druhy rostlin, 

bezobratlých a ptáků. Jedná se zejména o prameniště, plošiny s trávníky, mozaiky 

luk a slatiniště, mokřady nebo nivy. Patří sem např. Humnický vrch, Havraň, 

bučiny kolem hájenky Střelnice a další. Právě takováto území jsou důvodem 

ochrany této krajiny v rámci soustavy Natura 2000 a mohla by být potenciálně 

zajímavými místy pro vytvoření naučné stezky s botanicko-přírodovědeckou 

tématikou po případném zrušení VÚ Hradiště. Avšak bylo by nutné zde zajistit 

ochranu přírody a zaručit, aby návštěvníci nenarušili nyní tak příznivé podmínky, 

které daly možnost vzniknout těmto výjimečným biotopům [5].  

Havraň-Humnický vrch na severním okraji VÚ tvoří území, kde je 

vegetace reprezentována mozaikou úzkolistých a širokolistých trav na náhorní 

plošině a svazích vrcholků Havran (736 m n. m.) a Humnický vrch (706 m n. m.). 

Lokality jsou významné díky výskytu kriticky ohroženého koniklece otevřeného 

a dále ohrožených druhů, jakými jsou koniklec luční, záraza nachová, vstavač 

mužský, skalník celokrajný a další [5].  
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Bučiny kolem hájenky Střelnice jsou komplexem velmi pěkně 

zachovalých květnatých bučin, které jsou až 120 let staré. Lokalita se nachází na 

jihovýchodě území, na okraji újezdu nedaleko obce Podbořanský Rohozec. Bučiny 

jsou zastoupeny zejména bukem lesním, javorem klenem a javorem mléčem. 

Bylinné patro tvoří opět ohrožené druhy jako bažanka vytrvalá, netýkavka 

nedůtklivá nebo v neposlední řadě mařinka vonná. Oblast je zajímavá hlavně díky 

své vysoké reprezentativnosti, zachovalosti a vysokému stáří bučin [5].  

Obě blíže popsané botanické lokality se nacházejí na okraji VÚ, proto by se 

mohly v budoucnosti stát přístupnými v rámci újezdních výnosů (zejména pak 

oblast druhá – bučiny kolem hájenky Střelnice, která bezprostředně navazuje na 

přírodní památku Valeč).  

5.2.4 Geologické zajímavosti uvnitř VÚ 

Na území VÚ Hradiště je také několik geologicky významných míst, která 

jsou ojedinělou ukázkou vulkanického charakteru Doupovských hor a jsou 

registrována Českou geologickou službou. Jde např. o lokality Niva-Doupov, Na 

Hradě či Pustý zámek [25].  

Pustý zámek je hodnotný svými květnatými bučinami a rozmanitým 

zastoupením chráněných bylin, avšak je i geologicky významnou lokalitou. Řadí se 

rovněž mezi nemovité památky, protože zde existovalo výšinné opevněné sídliště 

s archeologickými nálezy. Tento 927 m vysoký vrch v centrální části újezdu je 

z geologického hlediska příkladnou ukázkou sukcese několika desítek lávových 

proudů doupovského vulkanického komplexu. Díky erozi je hornina odkrytá a na 

hřbetu vystupují skalky a věže. Pod vrcholem se nacházejí aglomeráty, v nichž 

jsou patrné dutiny pseudokrasového typu, podobně jako je tomu u národní přírodní 

památky Skalky skřítků. Toto místo je dominantou Doupovských hor, odkud je 

velký výhled a bylo by pro turisty jistě zajímavé [25].  

Niva-Doupov je lokalita ležící uprostřed vojenského újezdu nedaleko 

tankodromu. Geologicky je místo zajímavé, protože podobně jako u Pustého 

zámku jsou i zde patrné relikty někdejšího vulkanického centra. Výzkumy zde 

napomohly objasnit genezi a klasifikaci magmat v Doupovských horách [25].  
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Na Hradě je název pro skalní výchoz, který se též nachází uprostřed újezdu 

nedaleko dvou předchozích lokalit. Opět se jedná o lokální vulkanické centrum. 

Jde o zbytek drobného vulkánu, relikt struskového kužele, který vznikl 

strombolským typem erupce [25].  

Geologické lokality jsou většinou soustředěny v centrální části újezdu, což 

je zároveň centrální část vulkanického komplexu Doupovských hor. Většina z nich 

se nachází bezprostředně blízko aktivních výcvikových prostorů, kde vojenské 

jednotky v současnosti působí; proto je velmi nepravděpodobné, že by tato místa 

byla v blízké budoucnosti trvale zpřístupněna v rámci VÚ Hradiště.  

5.3 Souhrn stávajících a potenciálních turistických lokalit 

5.3.1 Řešené lokality znázorněné na mapě 

Na obr. 17 je mapa, která byla použita již v podkapitole 5.1 Zpřístupněné 

oblasti vojenského újezdu. Zde je však rozšířena a pro ucelený přehled jsou v ní 

zvýrazněny všechny blíže popisované lokality – červenými kolečky jsou v mapě 

zároveň vyznačeny hlavní sídelní útvary a výcviková zařízení Armády ČR – jsou to 

střelnice Ždár, střelnice bojových vozidel Březina, pěchotní střelnice Plešivec, 

cvičiště řízení bojových a kolových vozidel Tureč a ženijní cvičiště Brodce [10].  

Zeleně jsou v mapě zachycena místa z podkapitoly 5.1 Zpřístupněné oblasti 

vojenského újezdu, která spadají do veřejnosti otevřených zón VÚ Hradiště 

a turisté je mohou během dne bez omezení navštěvovat. Jak bylo zmíněno, jsou 

to národní přírodní památka Skalky skřítků, rozhledna Bučina, kostel ve Svatoboru 

a přírodní památka Valeč. Tato místa jsou dostupná po komunikacích, propojena 

cyklistickými trasami a Skalky skřítků jsou značeny žlutou turistickou trasou. 

K rozhledně Bučina vede červená turistická trasa. Díky vydaným újezdním 

výnosům se turistům naskytla možnost dostat se do okrajových částí újezdu 

legálně a obdivovat zde přírodu, jež je okrajovou ukázkou divočiny, kterou újezd 

za více jak půl století dovolil vytvořit. Zejména na západní straně újezdu 

zpřístupněná místa příhodně navazují na turistické lokality mimo újezd 

(např. Andělská hora či Šemnická skála, mezi nimiž vede NS Doupovské hory) 

[23].  
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Obr. 17 Mapa se znázorněním všech blíže popisovaných lokalit [10] – převzato a 
upraveno. 

 

Šedou barvou jsou označeny nemovité kulturní památky a další nemovité 

zajímavosti uvnitř nepřístupného vojenského újezdu, zmiňované výše v této 

podkapitole (5.2 Turisticky zajímavá místa uvnitř újezdu). Jsou jimi bývalá tvrziště 

Zakšov, Maleš, Jírov-Hradiště, Kostelní Horka u Bražce a bývalý hrad Klejnštejn, 

dále potom památník padlých v 1. světové válce u Lipoltova, kaple Korunní, 

hrobka Zedtwitzů, kostel v Lochotíně, kaple sv. Michaela v Bukovině a budoucí 

poutní kostel na Špičáku. Na tato místa občané běžně nesmí kromě příležitostí, 

kdy je újezd veřejnosti otevřen – to je včas uvedeno újezdním úřadem na 

oficielních internetových stránkách http://www.vojujezd-hradiste.cz. Avšak i tato 

ojedinělá otevření újezdu jsou limitována pravidly a turisté se musejí pohybovat po 

přesně vymezených trasách; není proto samozřejmostí, že se na tyto konkrétní 

lokality mohou lidé dostat [34], [36].  

Modře jsou na mapě vyznačeny lokality, zajímavé z přírodovědeckého nebo 

geologického hlediska; jsou to lokality Niva-Doupov, Havraň-Humnický vrch 

a Pustý zámek, Na Hradě a bučiny kolem hájenky. Všechna tato místa jsou 

nicméně součástí nepřístupného újezdu a proto nemá běžný turista šanci se sem 

dostat [25].  
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5.3.2 Potenciální rozšíření výnosů VÚ Hradiště 

Zrušení újezdu se v blízké budoucnosti neočekává, vyhlášení za CHKO 

bylo též zamítnuto a nepředpokládá se, že by to mělo být změněno [15]. Řešením 

by v budoucnosti mohlo být vydání dalších výnosů přednosty újezdu, kterými by se 

otevřely nové okrajové zóny VÚ. To by turistům dovolilo bezpečně vkročit do 

neznámé a lákavé krajiny. Zároveň by se staly dostupnými zmiňované lokality na 

okrajích území, jakými jsou na jihu kaple Korunní, zbytky hradu Klejnštejn, 

popřípadě i botanická oblast Havraň-Humnický vrch. Na jihovýchodě by se areál 

výnosu č. 1/2005 u Valče mohl rozšířit o lokalitu reprezentující bučiny kolem 

hájenky Střelnice a o bývalou obec Bučina, kde je kaple sv. Michaela. Na jihu by 

mohl být výnos č. 2/2005 doplněn o území, které zahrnuje vrchol Kostelní Horka 

se zbytky tvrze a hřbitova. Centrální část, v níž se nachází několik zmíněných 

lokalit, je využívána k vojenským cvičením a proto je nepravděpodobné, že by byla 

v současné době turistům trvale zpřístupněna [10]. 

5.3.3 Cestovní ruch a ochrana přírody 

V případě zrušení újezdu a otevření území pro veřejnost, což se nyní 

neplánuje, by vnitřní krajina Doupovských hor byla jistě velice lákavá pro turisty 

a cykloturisty nejen v rámci zde zmiňovaných lokalit, ale i díky řadě vrcholů, 

z nichž je jistě pěkný výhled, díky panenské a malebné krajině i troskám bývalých 

osad s místním geniem loci. Nicméně by bylo nutné krajinu zcela vyčistit od 

případných pozůstatků vojenské činnosti, zpevnit komunikace, vytyčit turistické 

trasy, zajistit ochranu cenné přírody, aby nebyla turisty ohrožena a v neposlední 

řadě vytvořit turistické mapy oblasti, atd.  

Turistické využití této krajiny by nutně vyžadovalo nalezení kompromisu 

mezi udržitelností cestovního ruchu a zachováním i ochranou přírodní hodnoty 

krajiny. Musela by být nastolena plánovitá činnost správ zvláště chráněných 

území, monitoring vlivu turismu na krajinu a změny v přístupu k cestovnímu ruchu, 

kdy by bylo třeba chovat se environmentálně šetrně. Záleželo by tedy zejména na 

profesionálním přístupu těch, kteří by turistické služby v krajině nabízeli či 

navrhovali turistické stezky a jejich specifický účel pro jednotlivé využití. Bylo by 

nutné umět spolupracovat s AOPK a motivovat samotné turisty k šetrnějšímu 
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rekreování se v krajině. Bylo by nezbytné seznamovat je s hodnotou daného místa 

tak, aby bylo v jejich povědomí, jakým způsobem mohou přírodu sami ovlivnit. 

Není pochyb o tom, že Doupovské hory a jejich panenská příroda budou lákadlem 

pro turisty a v případě otevření VÚ Hradiště pro veřejnost bude zájem o návštěvu 

vysoký. Avšak má-li si krajina Doupovských hor udržet vlastnosti, pro něž je tak 

ceněna, musel by být potenciální turismus vůči ní velice šetrný, což je jediná 

cesta, jak by mohl fungovat současně resort cestovního ruchu a ochrany krajiny 

na jednom místě[17], [29].  
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6 ZÁVĚR 

Vojenský újezd v prostoru Doupovských hor má velký turistický potenciál. 

Z geologického hlediska jde o ukázku terciérního vulkanismu s řadou přirozených 

výchozů a zajímavých lokalit. Členitý reliéf hor s vysokými vrcholy a hustou sítí 

menších vodních toků je také příhodným útočištěm pro mnoho druhů fauny i flóry. 

Některé ohrožené druhy jsou chráněny v rámci soustavy Natura 2000, byla zde 

vyhlášena ptačí oblast a evropsky významné lokality. Evropskou směrnicí je tak 

chráněno 11 druhů ptáků, zástupci bezobratlých (hnědásek chrastavcový, 

modrásek bahenní) a drobných obratlovců jako jsou kuňka ohnivá, losos obecný, 

netopýr černý a velký, čolek velký; a z bylinného patra je to koniklec otevřený [13], 

[14], [31].  

V současnosti je centrální část Doupovských hor využívána jako Vojenský 

újezd Hradiště, založený v roce 1953 a dnes vymezený na základě zákona 

č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky [7]. Zřízení újezdu si 

vyžádalo v roce 1953 vysídlení zdejších obyvatel a demolici více jak šesti desítek 

osad včetně města Doupova. Zároveň se tímto krokem stala centrální oblast hor 

nepřístupnou pro běžnou veřejnost, tudíž i pro turisty. Na území VÚ se však 

nachází několik zajímavých míst, zvláště chráněných území, kulturních památek 

a lokalit, jež jsou významné svojí botanicko-přírodovědnou nebo geologickou 

hodnotou. Moderní přístup odpovědných orgánů a spolupráce mezi nimi 

umožňuje, že náš největší VÚ využívaný k výcviku vojenských jednotek, je 

současně přírodní území chráněné státem, kde jsou na tyto hodnoty brány ohledy 

tak, aby bylo možné je uchovat pro další generace [5].  

Reorganizace VÚ umožnila v roce 2005 a později v letech 2008 a 2010 

vydání tzv. výnosů přednosty Újezdního úřadu Karlovy Vary, které trvale 

zpřístupňují některé okrajové lokality VÚ Hradiště. Důvodem bylo zlepšení 

životních podmínek obyvatel přilehlých obcí a také zpřístupnění turisticky 

zajímavých lokalit. Patří mezi ně národní přírodní památka Skalky skřítků, kulturní 

památka kostel Nanebevzetí panny Marie v bývalé osadě Svatobor a přírodní 

památka Valeč. Zároveň výnosy umožnily zbudování cyklistických tras, které 

lemují hranici VÚ a tím otevírají návštěvníkům alespoň částečný pohled do divoké 
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opuštěné krajiny hor [5], [34], [36]. Avšak uvnitř nepřístupné oblasti VÚ Hradiště se 

nacházejí místa, která by turisté také jistě ocenili. Jde o řadu geologicky 

významných lokalit, jako je např. vrch Pustý zámek, či přírodně hodnotná území 

s cennou koncentrací chráněných druhů, tím je např. Humnický vrch a Havraň; 

zůstala zde také řada kulturních památek. Některé z těchto pozůstalých staveb 

jsou v současnosti pod ochranou státu, avšak přesto chátrají a nemohou být 

oceněny v rámci turistického ruchu. Jedná se o sakrální a historické stavby, 

např. tvrziště na vrších, kapli Korunní, hrobku Zedtwitzů, kapli sv. Michaela 

v Bukovině atd. [2], [36].  

Ze zjištěných poznatků vyplývá, že Doupovské hory, konkrétně jejich 

centrální část, jsou velice přitažlivou oblastí pro potenciálního turistu, protože 

nabízí cíle přírodně i kulturně zajímavé. Celková skladba krajiny a její historická 

hodnota utváří komplex turisticky hodnotných fenoménů, nicméně jako VÚ je 

v současnosti krajina nepřístupná. Řešením jsou ojedinělá otevření VÚ, která 

vyhlašuje Újezdní úřad v Karlových Varech; tyto události jsou ovšem velice 

výjimečné a vždy je přesně vymezena trasa nebo oblast, kde se návštěvníci smějí 

pohybovat. Přijatelnější možností by bylo vydání dalších výnosů přednosty 

újezdního úřadu, jež by mohly trvale otevřít další okrajové části nebo alespoň 

rozšířit ty stávající a začlenit do nich některé zde zmiňované potenciální turistické 

cíle. Nutno podotknout, že zde se hovoří o teoretickém řešení, které by v praxi 

vyžadovalo řadu příprav jako je zabezpečení oblasti proti negativnímu vlivu na 

přírodu, vyčištění od případného vojenského materiálu, zajištění statiky kulturních 

památek, zbudování tras a komunikací vůbec, atd. Jedině za takových podmínek 

by mohla být krajina bezpečně využívána turisty, aniž by současně byla ohrožena 

její hodnota a výjimečnost.  
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