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Předsedové Svazku obcí Podbrdského regionu a Svazku obcí
mikroregionu Třemšín se ptají ministra obrany na osud Brd
V návaznosti na skutečnost, že kolem opuštění VVÚ Brdy nemají starostové v příbramské
a rožmitálské části Brd jednoznačnou odpověď na to, jaký osud Brdy čeká, rozhodli jsme se společně
s předsedou Svazku obcí mikroregionu Třemšín Ing. Josefem Vondráškem, dopisem zeptat ministra
obrany RNDr. Alexandra Vondry na několik otázek, které se VVÚ Brdy a jejich případného přerodu
v CHKO týkají.

Jako správní hospodáři s majetkem státu a obcí rozumíme snahám vytvořit a především
realizovat úsporná opatření. Nepovažujeme však rozhodnutí zcela opustit právě VVÚ Brdy za
úspornou variantu. Tato varianta nebude z pohledu úspor nejlevnější a domníváme se, že
existují jiné úspornější varianty, které se dají realizovat podobně jako plánované opuštění
VVÚ Brdy. Přijde nám naprosto nelogické úplné opuštění tak zajímavého území mezi Prahou
a Plzní.
Zajímá nás zejména proč se MO a potažmo armáda rozhodly zcela opustit VVÚ Brdy, na
základě jaké analýzy a jaké aspekty tato analýza posuzovala? Při argumentu úsporných
opatření se nám naopak využití VVÚ Brdy jeví jako nejúspornější variantou oproti využívaní
ostatních VVÚ. VVÚ Brdy se nachází geograficky téměř ve středu naší republiky s perfektní
dostupností letiště v Praze, sevřené dvěma dálničními tahy na Plzeň a na Strakonice a je tudíž
nejen pro cvičení našeho vojska, ale i partnerských armád nejdostupnější. Ostatní VVÚ
rozhodně nemají takovou dostupnost a nachází se v odlehlých částech naší republiky
(Boletice, Hradiště). Vzhledem k tomu, že armáda ČR i MO má sídlo v Praze, byla by
nákladově úsporná právě varianta, ponechat si Brdy jako výcvikový areál a přihlédnout i ke
skutečnosti, že objekty jinecké posádky, byly v poslední době nákladně zrekonstruovány.
Při realizaci úsporných opatření nám není ani známa přesná kalkulace uspořených nákladů
v porovnání s náklady, které se zřízením avizovaného CHKO bude muset náš stát vynaložit.
Z našeho pohledu jsou výdaje MO i MŽP, či jiného resortu, výdaji ze státního rozpočtu a
neděláme mezi tím rozdíl. Asi největší problémy vidíme v tom, že podle nás nikdo nezná
přesnou částku, která bude muset být vynaložena na asanaci nevybuchlé munice po všech
armádách, které kdy, historicky působily ve VVÚ Brdy. Dále se domníváme, že náklady na
zřízení

a následný chod CHKO mohou být vyšší než náklady na využívání VVÚ Brdy armádou.
Současně se obáváme toho, že majetek, který armáda ČR využívá, bude po jejím odchodu
pustnout a také nevíme, kdo se o něj bude starat.
Dalším bodem, nad kterým se pozastavujeme, je proč MO, podobně jako v případě VVÚ
Březina, neuvažuje nad využitím VVÚ Brdy pro cvičení složek Integrovaného záchranného
systému. Poloha VVÚ Brdy je geograficky unikátní, pro cvičení je prostor univerzální a
dostupný a mohl by sloužit pro výcvik jednotek IZS nejen Středočeského kraje, ale i Prahy.
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