
Pane přednosto vojenského újezdu Brdy, 
 

dovoluji si tímto reagovat na Váš dopis, který nám byl doručen pomocí emailové 
schránky 25. září 2014 v 12.52. Předmětem toho dopisu je zamítnutí konání akce 
Brdská výzva 2014. Toto rozhodnutí je samozřejmě plně ve Vaší kompetenci a plně ho 
respektujeme. Co však nemůžeme respektovat, jsou lživá prohlášení, které tento dopis 
obsahuje. Dovolil bych si krátkou rekapitulaci toho, jak se celá tato kauza vyvíjela: 

 11. července 2014 v 9:51, Vám byl prostřednictvím emailové schránky zaslán 
požadavek s žádostí o povolení akce Brdská výzva a s popisem, kdy tato akce 
bude probíhat a kolik lidí se jí zúčastní. Odkazovali jsme se také na dva historické 
ročníky Brdské výzvy, které v této lokalitě (Hrachoviště) proběhli. 

 15. července 2014 v 9:35 byla doručena do naší emailové schránky odpověď, ve 
které je podepsán zástupce přednosty - Libor Benda, který nám sdělil: “Dobrý 
den, V minulosti tato akce vždy proběhla bez nedostatků, není žádný důvod k 
tomu, abyste si akci nemohli připravit den předem. Pošlete si žádost týden před 
akcí.” 

 8. září 2014 jsme žádali o zaslání formulář, který bylo potřeba vyplnit pro 
povolení vjezdu vozidel a dále povolení vstupu osob. Na tento email nikdo 
nereagoval. 

 20. září 2014 jsme zaslali formulář, na Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy 
<vojujezd-brdy.cz@vojujezd-brdy.cz>, kde na základě předběžného povolení od 
pana Bendy z poloviny července a následného telefonického hovoru s paní 
Vejrovou, o vstupu a povolení konání akce Brdská výzva. V příloze jsme odeslali 
dva dokumenty: 

1. Žádost o povolení konání akce 

2. Žádost o povolení ke vstupu a vjezdu na území VÚ Brdy 

 22. září 2014 v 9:20 zasíláme ty samé žádosti, včetně příloh. Odesláno na email 
paní Vejrové (hvejrova@centrum.cz). 

 22. září 2014 v 15:52 byla doručena do naší emailové schránky odpověď paní 
Vejrové, z emailu, na který ji tento den psala: “Źádost dávám na odsouhlasení 
přednostovi zdejšího úřadu. O výsledku Vás budu informovat. Vejrová”. 

 24. září 2014 v 13:35 byla doručena do naší emailové schránky odpověď, od 
Heleny Vejrové <vejrovah@army.cz>, že v příloze zasílá povolení vstupu (Bílý 
lev.pdf). 

  24. září 2014 v 21:08 se dotazujeme paní Vejrové, zda může toto povolení brát 
jako povolení konání celé akce? Na tento email jsme již nedostali odpověď. 

  25. září 2014 v 11:46 byla doručena do naší emailové schránky odpověď, že 
stanovisko k celé akci Brdská výzva (tedy zamítnutí) obdržíme dnes do 15:00 
hod. 

 25. září 2014 v 12:52 byl doručen do naší emailové schránky dokument se 
zamítavým stanoviskem na pořádání akce Brdská výzva 2014. 

 

Z výše uvedeného jistě pane přednosto usoudíte, že ze strany organizátorů soutěže 
Brdská výzva 2014, bylo uděláno maximum proto, abychom získali povolení pro tuto 
akci, případně akci přesunuli na jinou lokalitu. Nevíme však, co si máme myslet o 
postupu Vašeho úřadu, který nejdříve konání akce přislíbí a po té ji na poslední chvíli 
zamítne, bez udání konkrétního a věcného důvodu. A 45 hodin před konáním akce tento 
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závod zruší, se strohým oznámením a odkazem na paragraf 39……..Zákona o 
zajišťování obrany České republiky 

Dále bych si dovolil odpověď na druhý a třetí odstavec Vašeho dopisu ze dne 25. září 
2014. Zde konstatujete, že jsme měli pořádat akci pro uzavřenou skupinu dětí (branný 
závod dětských týmu) ve spolupráci AČR. Předpokládáme, že na tom není nic špatného. 
Nevím však, na jakých webových stránkách jste se dočetli, že součástí akce je přehlídka 
vojenské bitvy, za přítomnosti širší veřejnosti, a že v lokalitě budou umístěny prodejní 
stránky s občerstvením… Tyto informace považuji za zcela lživé a vykonstruované, 
jelikož v našich materiálech a prezentacích, se žádná taková informace neobjevila!!! 
Snad jen mimo informaci, že soutěžící a organizátoři soutěže si mohou koupit a opéct 
buřta, což si snad nelze vykládat jako komerční činnost. 
 

To, že celou akci prezentujeme jako akci pro veřejnost je naší povinností, neboť Vám 
nadřízený orgán, Ministerstvo obrany, který tuto akci oficiálně podporuje, má jako jednu 
z podmínek, abychom spolupráci s armádou prezentovali, a to jak prostřednictvím médií, 
tak prostřednictvím právě takovýchto společných setkání s příslušníky AČR (součástí 
akce měla být prezentace 13. DB Jince) a civilním obyvatelstvem. Předpokládám, že 
tato naše činnost (organizace soutěži Brdská výzva) plně zapadá do programu Vašeho 
nadřízeného orgánu, kterým je Ministerstvo obrany, především do právě realizovaného 
programu, realizovaným pod názvem POKOS. Vaše výčitka, kterou jste zakončil třetí 
odstavec, a kterou si dovoluji citovat: “Celá akce bude tedy v rozporu s podanou žádostí 
a bude se tedy jednat o komerční akci”, mi tedy připadá neadekvátní a v konečném 
důsledku jdoucí proti programu Ministerstva obrany, který má za úkol sbližovat civilní 
obyvatelstvo s AČR. Navíc, pokud byste se podíval na status naší společnosti, která je 
registrována jako občanské sdružení, nemohl byste použít výraz, že se jedná o 
komerční akci, neboť občanská sdružení nevznikají za účelem generování zisku z 
podnikatelské činnosti!!!  
 

Na argument z konce Vašeho dopisu, kde uvádíte, že “lokalita je vyhlášená jako 
evropsky významná lokalita” a naše činnost, tedy výchova mládeže k historickým a 
přírodním hodnotám této země, jakožto i zvyšování fyzických schopností dětí, je v “této 
lokalitě nepřístupná”, lze poznamenat jen toto, že z pozice přednosty Vašeho úřadu, 
máte na takovýto výklad k naší činnosti pravomoc přesto, že my se s tímto 
neztotožňujeme. 
 

Závěrečné upozornění, že jedním z důvodů nepovolení akce je rozhodnutí Ministerstva 
zemědělství o tom, že od 24.9. do 30.11.2014 v době od 16:00 do 9:00 se do výše 
uvedené lokality nesmí vstupovat z důvodu odstřelu zvěře, si dovolujeme poznamenat, 
že akci jsme chtěli ukončit v 16:00, tak abychom tomuto požadavku vyhověli, Vaše 
strana již nebyla přístupná jakémukoliv dialogu. 
 

Pane přednosto vojenského újezdu Brdy, tím že Váš úřad na poslední chvíli nepovolil 
konání této akce, jsme nuceni celý závod zrušit. Vznikly zde materiální a další ztráty. Co 
nás však mrzí nejvíce, je zkažený den pro soutěžící, tedy děti, jejichž smutné dotazy na 
tuto situaci jsme museli vysvětlovat.… Je však otázkou, zda v současné době toto 
někoho zajímá… 
 



Snad jen malým doporučením na závěr, si dovoluji poznamenat, zda by činnost Vašeho 
úřadu mohla být transparentnější a pro běžného občana přístupnější, a aby Váš úřad 
pro příště splnil to, co písemně slíbí, případně se včas a zřetelně vyjádřil, že to co 
požadujeme, jednoduše NEJDE. Koncepce programu Ministerstva obrany má naši 
armádu přibližovat civilnímu obyvatelstvu. Po naší zkušenosti však musím konstatovat, 
že se v této spolupráci spíše vzdalujeme… 
 

Vzhledem k závažnosti situaci a velmi negativnímu ohlasu ze strany soutěžících a 
organizací, které nás podporují, si dovoluji tuto naši korespondenci zveřejnit na našich 
stránkách, tak aby si veřejnost vytvořila obraz, jak celá tato nepříjemná záležitost 
probíhala. 
 

Za občanské sdružení Bílý lev, Václav Endršt. 
Za organizační tým sdružení, Petr Kavínek. 
 


