
Specifika rozvoje vojenského újezdu 
Libavá a okolních obcí 

- minulý vývoj, současný stav a výzvy, 
představení výsledků vlastního výzkumu 

 

 
Stanislav Martinát – Josef Kunc - Petr Klusáček- Hana 

Skokanová – Bohumil Frantál – Marek Havlíček – Jan 

Hercik- Tomáš Krejčí  
 

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Oddělení environmentální geografie Brno, 

www.geonika.cz, klusacek@geonika.cz 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 

v.v.i. 

 

Tato prezentace vznikla v rámci implementace projektu Vojenské újezdy jako 

transformační území – scénáře dopadů jejich optimalizace pro společnost a krajinu 

(Technologická agentura ČR, programu OMEGA,  TD03000261). 

http://www.geonika.cz/
mailto:klusacek@geonika.cz


  

 

Obsah: 

1) Minulý vývoj 

2) Současný stav a výzvy 

3) Vlastní výzkum – představení 

vybraných výsledků 

4) Závěr a doporučení 

5) Další informační zdroje 

 

 



1) Minulý vývoj – 20. století 

 Území dnešního Vojenského újezdu Libavá je dlouhodobě osídleno 
německým obyvatelstvem 

 Po skončení 2. světové války Město Libavá (německy Stadt Liebau) 
ztrácí svou pozici sídla soudního okresu a je začleněno po soudní 
okres Olomouc 

 německé obyvatelstvo je vyháněno (vrcholí na jaře 1946) a 
nahrazováno dosídlenci z vnitrozemí, z původních obyvatel zůstává 
jen několik rodin 

 
 

https://olomoucky.denik.cz/galerie/klaster-ve-stare-vode-na-libave.html?mm=7081956&photo=7 



1) Minulý vývoj – 20. století 

 1946 – vláda rozhoduje o zřízení Vojenského výcvikového tábora ve 
Městě Libavá 

 1947 – probíhá vymezování areálu, který bude využit pro potřeby 
armády; obce Čermná, Luboměř, Keprtovice, Město Libavá, 
Olejovice, Velká Střelná, Stará Voda a Milovany vysídleny a majetek 
zkonfiskován armádou 

 jaro 1952 – probíhá úplné vysídlení vojenského prostoru a řada 
demolic 
 
 

https://olomouc.idnes.cz/foto.aspx?r=olomouc-zpravy&c=A151230_175803_olomouc-zpravy_stk  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojensk%C3%BD_%C3%BAjezd_Libav%C3%A1#/media/File:Libava_1985.jpg 

 



 Na území vojenského újezdu je zakázáno soukromé vlastnictví, vše 

řídí armáda, výsledkem jsou zničené obce a jejich dnešní 

komplikovaná obnova 

 Dotklo se 47 obcí v oblasti Oderských vrchů 

 

1) Minulý vývoj – 20. století 

https://olomoucky.denik.cz/galerie/klaster-ve-stare-vode-na-libave.html?photo=21&back=1957468149-1929-43 



  

 

1) Minulý vývoj – 21. století 

 
 

 Na přelomu tisíciletí se rozvíjí v parlamentu diskuse, zda nejsou 
porušována občanská práva obyvatel obcí ve vojenských újezdech 
(občané se nemohou podílet na správě obce, chybí samospráva, není 
možné volit) 

 Duben 2011 – ministr obrany Alexandr Vondra přichází s plánem na 
optimalizaci vojenských újezdů 

 2012 – plán je schválen vládou 
 

 
 

https://zpravy.idnes.cz/foto.aspx?r=zpr_nato&foto1=INC3357b2_inc20100522_001.jpg 



1) Minulý vývoj – 21. století 

 
 

 Únor 2012 – ve Městě Libavá 
zorganizováno referendum s otázkou, 
zda si obyvatelé přejí připojení k 
sousední obci nebo vznik samostatné 
obce (98 % obyvatel je pro vznik 
samostatné obce) 

 Do 2015 – vojenský prostor Libavá je 
zmenšen o cca pětinu (okrajové části 
újezdu jsou zpřístupněny veřejnosti) 

 Občané se zapojují do obnovy obce 
 3 nové obce vznikají k 1.1. 2016, 

rozloha újezdu se snižuje na 236 km2 

 
 

https://olomoucky.denik.cz/galerie/klaster-ve-stare-vode-na-libave.html?photo=21&back=1957468149-1929-43 



1) Dnešní vymezení VÚ Libavá 

http://vojujezd-libava.cz/assets/File.ashx?id_org=9342&id_dokumenty=115020 



2) Současný stav a výzvy 

 od 1. ledna 2016 došlo ke zmenšení rozlohy VÚ Libavá (o cca 20 %) 
 
 Turisticky atraktivní oblast Oderských vrchů je částečně zpřístupněna 

veřejnosti – zejména atraktivní jsou cyklostezky 
 Problémem zůstává jejich omezená průjezdnost, navíc komplikovaná 

dostupnost a jejich otevírání v nepravidelných intervalech 
 
 

https://cestovani.idnes.cz/foto.aspx?r=na-kolo&c=A140530_142046_na-kolo_tom 



2) Současný stav a výzvy 
Cyklostezky a turistika ve VÚ Libavá 

https://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/639  

http://www.akcebilykamen.cz/foto1.php 



2) Současný stav a výzvy 
Cyklostezky a turistika ve VÚ Libavá 

http://www.akcebilykamen.cz/downloads/2017_05_bk.pdf 

 Významnou akcí, která zvyšuje 
povědomí o VÚ Libavá, je 
každoroční cyklo-turistická akce 
Bílý kámen (v roce 2017 již 24. 
ročník), návštěvnost okolo 5 
tisíc návštěvníků 
 



Zdroj: Hana Skokanová 

Hranice vojenského újezdu Libavá s vyznačením plánované 

restrukturalizace a rozdělení území 

2) Současný stav a výzvy 



  

 

2) Současný stav a výzvy 

 V souvislosti  s vojenským  újezdem  Libavá  se  dotázaní  vyjádřili  
negativně  ohledně rozsáhlých vojenských cvičení (silný hluk) 

 Respondenti se nestaví příliš pozitivně k zákazu vstupu do určitých 
částí újezdu a jeho omezené průjezdnosti 

 Důležitý je fakt, že v jeho relativní blízkosti se nachází další 
vojenský újezd Březina, který se jeví více příhodný pro zachování.  

Zdroj: Ondřej Tomický  

http://akcebilykamen.rajce.idnes.cz/2014_-

_Ondrej_Tomicky#Jarnikamen2014 

-stoupanizMestaLibavasmeremkeStareVode.jpg 



  

 

2) Současný stav a výzvy 

 I přes aktuální poměrně vysokou vytíženost území by bylo do 
budoucna  vhodné  a  ekonomicky  přínosné  VÚ  Libavá  územně  
dále výrazně zredukovat a demilitarizovat 

 ve vlastnictví armády ČR ponechat 5 - 10 % stávající plochy újezdu, 
zejména z důvodu blízkosti jiného vojenského újezdu Březina a 
možnosti uskladnění vojenské techniky. 

https://zpravy.idnes.cz/foto.aspx?r=zpr_nato&c=A100519_113227_zpr_nato_inc&foto=INC333b5b_inc20100518_013.jpg 



  

 

2) Současný stav a výzvy 

 Po územní  redukci  by  opět  pozemky  spadající  pod  správu  
újezdního  úřadu  přešly  do vlastnictví stávajících obcí 

 oblast se dlouhodobě potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti, což 
se jeví jako jeden ze zásadních problémů místních  obyvatel 

http://matkanesmividet.blogspot.cz/2011/01/mesto-libava.html 



  

 

2) Současný stav a výzvy 

 Jako  možné  řešení  této  
situace  se  nabízí  přilákání  
investorů prostřednictvím 
investičních pobídek a 
vytvoření průmyslové nebo 
podnikatelské zóny v okolí  
blízkých  měst  Lipník  nad  
Bečvou  nebo  Hranice 

 Žádoucí  by  zde  byl  vznik 
dobrovolného svazku obcí 
či mikroregionu s 
participací místních 
podnikatelů. 

https://hranicky.denik.cz/zpravy_region/prumyslova-zona-vstava-z-popela-zajisti--mist.html 



  

 

2) Současný stav a výzvy 

 Rovněž by bylo příhodné, aby v rámci takovéhoto svazku 
vznikla správa bytového fondu, jež by spravovala neobydlené 
byty, jichž je v současnosti zhruba 12 % z bytového fondu jako 
celku (ČSÚ 2017), čímž by se alespoň částečně vyřešila bytová 
problematika, na kterou upozornili respondenti v dotazníkovém 
šetření.  

 V neposlední řadě je území vhodné pro vybrané formy 
udržitelného cestovního ruchu.  

https://olomouc.rozhlas.cz/voje

nsky-ujezd-libava-se-chysta-na-

priliv-cyklistu-a-turistu-v-

pondeli-6374970 



  

 

2) Současný stav a výzvy 

 Problémem některých obcí jsou chátrající nemovitosti – na 
některých z nich byly ještě v roce 2017 patrné nápisy v 
německém jazyce – např. Domašov (vlevo) či Hrubá Voda 
(vpravo).  

Foto: P. Klusáček 

Foto: P. Klusáček 



  

 

2) Současný stav a výzvy 

 Problémem území je špatný stav lesních porostů – sucho a další 
změny klimatu negativně dopadly na smrkové lesy – v 
současnosti velmi intenzivní těžby dřeva vynucená kůrovcovou 
kalamitou a polomy.    

Foto: P. Klusáček Foto: P. Klusáček 



  

 

3) Vlastní výzkum - představení 

 
 Cílem vlastního výzkumu bylo poskytnout různým skupinám aktérů 

další informace, které usnadní jejich rozhodovací procesy zaměřené 
na budoucí rozvoj zájmového území. 

 Na základě analýzy starých map a leteckých snímků byly zpracovány 
mapy vývoje využívání území vojenského újezdu Libavá a okolních 
obcí – ty jsou důležité například z hlediska dlouhodobějšího 
plánování (např. regionální rozvoj, lesnictví) 

 Za pomoci GIS modelování byla zpracována mapa dvou scénářů 
využití území vojenského újezdu Libavá a okolních obcí 

 Na základě výsledků dalších dílčích analýz a výzkumů byl dosud 
publikován jeden odborný článek a u dalších rukopisů probíhají 
recenzní hodnocení.  

 Všechny kartografické výstupy projektu jsou dostupné na 
https://www.researchgate.net/project/Military-training-areas-as-a-
transformation-territory-scenarios-of-impacts-of-their-optimization-
on-society-and-landscape  

https://www.researchgate.net/project/Military-training-areas-as-a-transformation-territory-scenarios-of-impacts-of-their-optimization-on-society-and-landscape
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4) Závěry a doporučení 

 Vojenský újezd Libavá se jeví jako vojenský prostor, jenž by měl být dále silně 
prostorově redukován 

 Pro tento argument hovoří blízkost dalšího újezdu Březina 
 Je však důležité, aby se občané, jež žijí v jeho zázemí, necítili být omezováni pro 

špatnou dostupnost některých obcí.  
 Správa újezdu by tedy měla vymezit cesty, jež jsou přístupné veřejnosti a také za 

jakých podmínek (emitovat povolenky či vymezit časy průjezdnosti) a tyto 
podmínky dodržovat. 

 Z dotazníkového šetření mezi obyvateli okolních obcí také vyplynulo, že 

respondentům kromě špatné dopravní dostupnosti vadí i hluk z vojenských cvičení.  

 Tento problém by mohl být ošetřen stavbou protihlukové stěny v místech největší 

hlukové zátěže.  

 Mělo by dojít ke vzniku sdružení obcí či místní akční skupiny za účelem zvýšení 

vyjednávací pozice vůči vyšším samosprávním celkům, získání finančních 

prostředků a také za účelem snížení nezaměstnanosti.  

 Je žádoucí další rozvoj cyklostezek a podporu environmentálně šetrného 

turistického ruchu 
 



  

 

Děkujeme Vám za pozornost! 

Jsou zde nějaké otázky, náměty či připomínky? 

Foto: P. Klusáček 


