Chráněná krajinná oblast BRDY
Bohumil Fišer
AOPK ČR, RP Střední Čechy, SCHKO BRDY

Jordán, nejlepší rozhled v Brdech

Základní milníky 100 let
•

První návrh na územní ochranu Brd formuloval a publikoval zemský
poslanec Dr. Luboš Jeřábek v roce 1920 (navrhl Brdskou reservaci
s Padrťskými rybníky a velkou lesní rezervaci v hřebenech Brdských).

•

V témže roce pak předložila skupina poslanců ve sněmovně návrh, aby byl
v Brdech zřízen národní park. Tento návrh sněmovnou nebyl podpořen.

•

Od roku 1921 se objevila myšlenka vytvoření vojenského výcvikového
prostoru s dělostřeleckou střelnicí a přes vlnu odporu byl vojenský prostor
zřízen roku 1926.

•

Krátce po sametové revoluci po odsunu sovětských posádek počátkem
90. let byl zpracován 1. návrh CHKO Brdy a to včetně vymezení území.
Nedošlo však k rozhodnutí o přípravě CHKO Brdy ani na úrovni
Ministerstva životního prostředí, natož o zrušení vojenského újezdu.
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Základní milníky 100 let
•

Naopak záměr vytvoření základny NATO a posléze od ledna 2007 záměr
umístění amerického protiraketového radaru v blízkosti Padrťských
rybníků na kótě 718, nevýrazném kopci Břízkovec.

•

Od radaru v Brdech nakonec ustoupili sami Američané v roce 2009 a svůj
záměr přesunuli do Rumunska. Brdy byly postupně od roku 2006 z části
zpřístupněny veřejnosti.

•

Začátkem srpna 2011 bylo zveřejněno společné prohlášení MO a MŽP ke
zrušení VÚ Brdy. Nejvhodnější varianta další ochrany byla navržena
CHKO.

•

V lednu 2015 schválen zákon č.15/2015, o zrušení vojenského újezdu
Brdy… a CHKO bylo vyhlášeno nařízením vlády ČR č. 292/2015 Sb., o
CHKO Brdy , zonace vyhláškou č. 293/2015 Sb., o vymezení zón ochrany
přírody CHKO Brdy, plán péče bude schválen MŽP do konce roku 2015.

Základní údaje
CHKO Brdy je vyhlášeno nařízením vlády ČR
č. 292/2015 Sb., o CHKO Brdy z 12. 10. 2015
Rozloha je 345 km2 (260 km2 VÚ Brdy, 85 km2 Třemšínské Brdy)
Les 86% (VLS ČR 76%, Arcibiskupství Pražské 20%, obecní lesy 1,8 %,
soukromé 1,3%, LČR 1%)

Zemědělské a ostatní plochy 13,4% (dopadové plochy Brda,
Jordán, Tok, Padrťské rybníky, Kolvín, Bahna a zaniklé obce Záběhlá, Padrť,
Hrachoviště, 46 hospodařících subjektů, z 1309 ha je pouze 35 ha orné půdy)

Vodní plochy 0,6% (Padrťské rybníky, vodárenské nádrže – Láz,
Pilská, Octárna také Obecnická, významná pramenná oblast)

Nejvyšší hora Tok (865 m n. m)
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Zonace

Maloplošně zvláště chráněná území
8 MZCHÚ pokrývá 0,38% území CHKO a jedná
se o lesní přírodní rezervace a památky
(květnaté a kyselé bučiny a suťový les)
Středočeský kraj:
PR Na Skalách
PR Fajmanovy skály a
(kyselé bučiny s výchozy buližníkových skalek a
menšími plochami sutí)
Klenky(reliktní bor a jedlové bučiny na
PP Hřebenec
buližníkových skalách a sutích)
(vypreparovaný skalní výchoz s rozsáhlým kamenným
PR Chynínské buky
mořem a zbytky reliktního boru)
(květnaté bučiny s drobnými prameništi)
PP Třemešný vrch
PR Kokšín
(horská suťová jesenina a javořina)
(květnaté bučiny a jedlobučiny s měsíčnicí vytrvalou)

PP Míšovské buky
(kyselá bučina s vtroušenou jedlí)

Plzeňský kraj:
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Maloplošně zvláště chráněná území

PR Getsemanka

PP Míšovské buky
PP Hřebenec
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Evropsky významné lokality
Lokalita
Bradava (část)

Brda

Felbabka
Hrachoviště
Ledný potok
Mešenský potok (část)

Niva Kotelského potoka (část)

Rozloha
(ha)

Předmět ochrany

25,62 (7,9 *rak kamenáč
v CHKO)
66,24

mihule potoční
Evropská suchá vřesoviště
Přechodová rašeliniště a třasoviště
*Rašelinný les
11,38
kuňka žlutobřichá
62,83
kuňka žlutobřichá
1,61
vranka obecná
1,04 (0,23 *rak kamenáč
v CHKO)
186,84
(160,03
v CHKO)

mihule potoční
Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a
horského až alpínského stupně
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří

Octárna
Ohrazenický potok

Padrťsko

Teslíny

Tok

Trokavecké louky

Třemšín a Hřebence

V Úličkách
Závišínský potok (část)

15,07
1,62

829,92

41,57

156,60

11,05

167,98

135,08
9,35 (0,63
v CHKO)

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální
Evropy
mihule potoční
mihule potoční

*rak kamenáč
Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo
Hydrocharition
Evropská suchá vřesoviště
*Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských
oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až
alpínského stupně
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří
Přechodová rašeliniště a třasoviště
Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
*Rašelinný les
Acidofilní smrčiny
*Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských
oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až
alpínského stupně
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří
Evropská suchá vřesoviště
* Aktivní vrchoviště
Přechodová rašeliniště a třasoviště
Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až
alpínského stupně
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří
Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
*Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách
vranka obecná
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Druhy v potočních EVL

Mihule potoční (Lampetra planeri)

Vranka obecná (Cottus gobio)
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Zvláště chráněné druhy rostlin
© Pavel Mudra

Kosatec sibiřský
(Iris sibirica)

© Karel Žák

Jednokvítek velekvětý
(Moneses uniflora)
© Martin Majer

Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
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Zvláště chráněné druhy živočichů

© Karel Urban

Rak kamenáč
(Austropotamobius torrntium)
© Martin Majer

Orel Mořský - mládě (Haliaeetus albicilla)

Listonoh letní (Triops cancriformis)

Krajinný ráz a architektura

Památkově chráněný mlýn v Mítově

Táhlé hřebenové linie bez výraznějších dominant
nenarušené žádnými technickými prvky a objekty
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Krajinný ráz a architektura

Zámeček Tři Trubky
Colloredo-Mansfeld1888-1890
Kulturní památka
Dům přírody CHKO Brdy

Poslední Brdský seník s demoličním výměrem

Jedová hora – zasypání x konzervace
Odvodňovací štola
Těžební šachta dolu Barbora

Ložisko železné rudy
a cinabaritu
(rumělka)

První zmínka o těžbě
z roku 1463
Sbírka NM Praha
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Geologie

Skládaná skála

Geologie
Valdek – kamenné moře

Třemšín – kamenné moře

Tok - kamenný polygon
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Zkamenělá minulost
Pasecké a Jinecké břidlice jsou bohaté
na zkameněliny

Kočka

Vystrkov

Zkamenělá minulost

Vystrkov

Vystrkov

Trilobiti druhu
Conocoryphe sulzeri
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Srážkový stín zdrojem pitné vody

Octárna
Pilská

Láz

Mariin pramen
Drmotova studánka

Vodní toky
Reserva

Padrťský potok nad Třemi Trubkami
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Vodní toky
Kotelský potok

Vlčava

Rašeliniště

Přechodové rašeliniště - Pilská

Rašeniště Jordán
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Padrťské rybníky

Všivec bahenní

Bařička bahenní

Lesní porosty

Koníček – suťový les

Koníček květnatá bučina

Oplocenka s bukem nedaleko Jordánu
Klobouček – pralesovitý suťový les
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Lesní porosty

Přirozená obnova v Třemšínských Brdech

PR Chynínské buky
ponechání mrtvého dřeva

Přirozená obnova ve svahu u PR Na skalách

Africká odysea

Vypouštění čápice Kristýny s batůžkem
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Africká odysea

Dopadové plochy
Zmije obecná

Vřes obecný

© Martin Majer

Použití vojenské techniky
Vyřezávání náletu
Řízené požáry

Brda několik měsíců po požáru
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Dopadové plochy
Jordán před výřezem

Jordán, výřez náletu

Jordán, západní část – vzrostlý nálet

Další nelesní enklávy

Trokavecké louky
Hrachor horský

Teslínské louky s pcháčem různolistým
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Hrachoviště

Kosatec sibiřský

Modrásek očkovaný

Zpřístupnění CHKO Brdy
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Atom muzeum

Krasové jevy

Stalagnát v průzoru vojenského srubu v jižní části Jordánu

19

