
Brdy 
Staré slovanské jméno brdo se 
v různých podobách vyskytuje ve 
všech slovanských jazycích a vyjad
řuje vždy totéž - protáhlý zalesněný 
vt·ch nebo hřeben. Podstata odvoze
ného místního názvu Brdy tak nej
lépe vyjadřuje charakter krajinné
ho celku, kter·ý lze označit za jeden 
z posledních souvislých lesních cel
ků na území Česka. V podobě téměř 
sedmdesát kilometrů dlouhého za
lesněného pásu vybíhá z jižního 
okraje Pražské kotliny směrem k ji
hozápadu. Rozsáhlé lesní porosty, 
místy se zachovalou původní sklad
bou dřevin, představují mimořádně 

dťdežitý krajinný celek, a to nejen 
z hlediska lesních ekosystémů. Na 
lesní porosty Brd jsou vázána spole
čenstva vzácných bylin, rozsáhlé 
plochy mokřadlt a r·ašelinišť, popu
lace jelení zvěře. Oblast Brd rovněž 
plní funkci významného rezervoáru 
vody a je důležih1 i z hlediska geodi
verzity: nachází se zde celá řada je
vů neživé přírody, které dokládají 
vývoj širšího okolí centrální části 
české kotliny v geologické minulosti. 

Reliéfem do minulosti 
Oblast Brdské vrchoviny lze rozčlenit na tř i 

části (geomorfologické podcelky), které se na
vzájem liší charakterem svého reliéfu (viz ma
pa). Nejvyšších výšek dosahuje jihozápadní část 

Brdské vrchoviny (Tok 865 m), označovaná 

v mapách jako vlastní Brdy. Má podobu širokých 
zaoblených hřbet tl, které jsou od sebe odděleny 
mělkými údolími. V centrální části se dochovaly 
relikty starého zarovnaného povrchu, hojně se 
vyskytují periglaciální tvary, vázané na výchozy 
proterozoických a prvohorních hornin. Hlubo
kým zářezem průlomového údolí Litavky pře
cházejí Brdy na severovýchodě v nižší Hřebeny. 
Je to morfologicky výrazný strukturní hřbet 

JZ-SV směru, oddělený od okolního reliéfu přík
rými okrajovými svahy. Jihovýchodní část Brd
ské vrchoviny tvoří Příbramská vrchovina, 
která se vyznačuje členitým reliéfem zaoblených 
hřbetů. 

Vývoj reliéfu Brd lze sledovat ocl období tře
tihor, kdy zde v dtisledku horotvorných pohybl! 
alpské soustavy došlo k reorganizaci říční s ítě. 

Severní částí Brd protékaly v té době dva velké 
toky: severnější z nich protínal oblast dnešních 
Hřebenů od východu k západu v oblasti dnešní
ho Všenorského potoka, jižní tok odvodňoval 

střední část území hostomickou kotlinou směrem 

clo l~evnic. V cllisledku výzclv ihu Hřebentl 
a středních Brd v období mladších třetihor došlo 
k podchycení severního toku rychle se zah lubují
cí Vltavou, k vytvoření prlilomového údolí Li
tavky a ke zmčnč jejího odtoku směrem na Be
roun. 

Přestože v hrubých rysech se reliéf B rel zfor
moval již koncem třetihor, došlo v průběhu čtvr
tohor k jeho dalšímu přemodelování. Údolí toků 
se dále zahlubovala a zpětná eroze postupovala 
clo pramenných oblastí v centrální části vrchovi
ny. K nejpodstatnějším změnám ve vývoji rel ié
fu došlo v souvislosti s pleistocénním ochlaze
ním klimatu a nástupem dob ledových: Brdy se 
staly součástí středoevropské periglaciální zóny, 
docházelo zde k intenzivnímu mrazovému zvět
rávání, vzniku mocných suťových plášťC1 a čet
ných periglaciálních tvartl. V souvislosti s vývo
jem reliéfu v období glaciáltl byla dokonce 
vyslovena hypotéza, že byly Brdy zaledněny, a to 
v rozsahu srovnatelném s německým masívem 
Harz. l když nezlistal tento názor osamocený, ne
bylo dosud hypotetické zalednění Brd prokázá
no. 

Z hlediska vývoje reliéfu Brd v období pleis
tocénu zasluhuje pozornost zejména rozmanitost 
dochovaných periglaciálních tvartl (kamenná 
mor·e, kamenné polygony, solinukční laloky a te
rasy, skalní ledovce). Přestože byly mnohé 
z těchto tvartl později přemoclelovány, dochova
ly se místy (zejména ve středních Brdech) v po
době dokonale vyvinutých tvarů, srovnatelných 
s obdobnými jevy např. z oblasti Krkonoš. Jejich 
výskyt je dtiležitý pro rekonstrukci klimatických 
podmínek, které panovaly v rozsáhlé periglaciál
ní zóně střední Evropy v období jejich vzniku. 
Z tohoto hlediska zasluhují mimořádnou pozor
nost zejména kamenné polygony ve středních 

Brdech, které představují pravděpodobně nejníže 

PADRŤSKÉ RYBNIKY 
Ve vo~nském prostoru Jin(e leží na Padrfském po
toce (horní tok Klabavy) známé brdské Padrlské 
rybníky. Po(házejl ze 16. stol. a název dosta~ 
podle ob(e, která byla zlikvidována v roce 1952. 
Hoře~í Padrfský rybník o rozloze 70 ha má (ha
rakter přehrady, Dole~í Padrfský rybník (42 ha) 
zarůstá a je významnou ornHologi(kou lokaiHou. 

APLIKACE DO VÝUKY 
Vojenské výcvikové prostory jsou území, v ni(hž 
vládne spedfi(ký režim. Víte, které vojenské pro· 
story se na(házejí na území Ceska? 
Zamyslete se, zda těchto území v poslední(h 1 S 
lete(h přibylo, příp. jak se změnilo ~ji(h využHí? 
(Na pomo( si můžete vzít mapu ve Skalním atla
se dnešní Evropy a Ceska, Terra 2003, s. 20.) 
Pokuste se v několika bodech zformuloval klady 
a zápory existen(e vojenský(h výcvikových pro
storu. Uvažujte, jaké dopady muže mít existen(e 
vojenského prostoru no přírodu o krajinu jaký 
vztah má k obyvatelstvu a obcím v zázemí. 

ZDROJE INFORMACI 
CÁKA, J. (1998): Střední Brdy- krapno neznámá. M~dá 
honto, Praho, 160 s. 
Chráněná území CR. 1. Střední Cechy. (onsuh, Praho 1996. 
LOŽEK, V., CILEK, V., KUBIKOVÁ, J. (2003): Střední Cechy. 
Dokořán, Praho, 128 s. 

Foto: PUvodnl porosty bukových lesů se clo
chovaly na omezeném poltu lokalit. Na snlm· 
ku jsou zbytky pflrodnl buliny nedaleko Sp6-
leného vrchu: 
Fo/o: Z. Engel 
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položené tvary tohoto druhu ve střední Evropě, 

a skalní ledovec, který byl popsán na Plešivci. 
Skalní ledovce j sou považovány za specifický 
tvar periglaciální oblasti , k jejichž vývoji dochá
tí v zóně kolísání sněžné čáry. Maj í proto vý
znam při určován í polohy fosilní sněžné čáry 

a j sou tak jedním z dt1ležitých dokladLi pleisto
cénního paleoklimatu. Dt1ležitým archivem in
formací o vývoji klimatu, krajiny a reliéfu Brd 
v nejmladším geologickém období (holocénu) 
jsou rozsáhlá rašeliniště. V tomto období se nej 
významnějším morfologickým činite lem stala 
říční eroze rozvodněných tokú, která se proj evu
je zejména v okrajových částech Brd. 

Vojenským územím k přítomnosti 
Navzdory přírodním hodnotám zC1stávají Br

dy poměrně málo známou oblastí, a to z hlediska 
turistického i vědeckého. Jedinou výjimku před
stavuje severovýchodní část tohoto celku, zvaná 
Hřebeny. Tato oblast se vzhledem k poloze 
v bezprostřední blízkosti pražského regionu po
měrně rychle rozvíjí a stává se vyhledávaným cí
lem nejen víkendových turistll, ale i zájemcll 
o trvalé bydlení. I Hřebeny však zC1stávaj í z hle
diska prozkoumanosti přírodního prostředí 

a soustředění výzkumných projektll okrajovou 
oblastí. Zdán li vě snadno dostupná a clo značné 
míry atrakt ivní oblast tak Ztlstává v ústraní. 

Příči nou tohoto stavu je skutečnost, že v roce 
1925 byla centrální část Brd vyhlášena za dělo
střelecké cvičiště, kam byl následně stále více 
omezován přístup. Za první republiky bylo clo 
vojenského prostoru zakázáno vstupovat pouze 
v době dělostřeleckých cvičení , a to jen na cílo
vé plochy. Po okupaci Československa a obsaze
ní vojenského prostoru Brd Německem byl vy
elán přísný zakázán vstupu do vojenského 
prostoru a současně došlo k jeho rozšíření. Vo
jenský prostor byl opakovaně rozšířen i po pová
lečném nástupu komunistll k moci, kteří přísný 
zákaz vstupu všem civilním osobám rovněž ob
novili. Restriktivní postoj vúči přístupu občanúm 

do Brd vyvrchol il na počátku 80. let, kdy byla 
pro voj enské účely zabrána i centrální část Hře-

Z RODNÉ HROUDY ~ 

benú. V prostoru Stožce 
a Jistevníku byla vybudo
vána strategická raketová 
základna, která byla od 
okolních přístupných ob
lastí izolována někol ik ki
lometrl1 širokým pásmem, 
vymezeným betonovými 
sloupy, pletivem a ostna
tým drátem. V souvislosti 
s výstavbou tohoto objek
tu došlo k rozsáhlému od
lesnění v centrální část i 

HJ-ebenC1, které se nepl"íz
nivě odrazilo i v hydrolo
gickém režimu místních 
tokl1. 

Nechybčlo mnoho 
a vše mohlo být j inak: Br
dy se totiž mohly stát prv
ním národním parkem na 
území Československa. 
Návrh na zřízen í parku 
byl předložen ve sněmov

ně parlamentu j iž v roce 
1920, tedy 29 let před vy
hlášením Tatranského ná
rodního parku a ce lých 
43 let pl"edtím, než byly 
vyhlášeny národním par
kem Krkonoše. Návrh se 
však neujal a zastánci 
brdských lestl a přírod
ních krás museli naopak 
přihlížet, j ak se Brdy stá
vají předmětem zájmC1 
zcela jiných - vojenských. V roce 1925 se snaži
li nepříznivou situaci zvrátit ve prospěch přírody 
slavnostním provoláním vědci, ale marně. Sla
bou náplastí pak bylo vyhlášení prvního chráně
ného území Brd, kterým se k poslednímu dni ro
ku 1933 stal suťový svah Kuchyňky. Další 
ochrany se dočkalo několik cenných lokalit v ro
ce 1955 (viz tabulka), to však již bylo zl"ejmé, že 
velkoplošným chráněným územím se Brdy 

vzhledem k přítomnosti vojáktl již zřejmě nikdy 
nestanou. 

Tak jako zabránily aktivity vojenských složek 
legislativní ochraně přírody, podepsaly se i na pří

rodovědných výzkumech, které od 30. let 20. sto
letí postupně upadaly, až ve 40. letech zcela usta
ly. První horopisné a geologické práce z oblasti 
Brd se přitom objevily již v závěru 19. století, r-a
da botanických a paleontologických studií byla 
publikována na počátku století dvacátého. V prli
běhu 20. a 30. let se vědecký výzkum postupně 
utlumil a na dlouhou dobu posledním významným 
odborným dílem se stal soupis botanických pomě

rl1 K. Domina. V období komunistického režimu 
se prakticky žádné výzkumy neprováclěly, a to ani 
ve snadno dostupné oblasti HřebentL K určitému 
zlepšení přírodovědného poznání došlo až v sou
vislosti se změnou politického režimu po roce 
1989. Na počátku 90. let provedli inventarizaci 
vybraných prvktl reliéfu a krajiny centrálních Brd 
V. Cílek s V. Ložkem; zahájeny byly výzkumy bo
tanické a zoologické. O další rozvoj výzkumných 
aktivit se zaslouži li geografové Přírodovědecké 

fakulty UK: v polovině 90. let realizovali na Dob
l"íšsku studii Harmonizace regionálního rozvoje, 
ocl roku 1997 se v rámci projektli Grantové agen
tury UK zabývají výzkumem kvality vodní složky 
pl"íroclního prostředí v povodí Litavky. 
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