
Město Příbram 

Tyršova 108 

261 01 Příbram I 

Ing. Jindřich Vařeka, starosta města 

 

V Příbrami 20. Ledna 2017  

 

Věc: Otevřený dopis s návrhy běžkařských tras v CHKO Brdy pro tuto zimní sezónu  

                    01-04/2017, zpracovaných redakcí portálu ObjevBrdy.cz  

a Tvůrčí skupinou pro Brdy 2017 

 

Vážený pane starosto,  

na základě Vašeho osobního setkání a jednáním s Ing. Petrem Švadlenou, ředitelem Divize 

Hořovice, zástupcem společnosti Vojenské lesy a statky ČR, státní podnik, který v CHKO Brdy 

hospodaří a je z pohledu zákona ustanoven správcem daného území a které jste v nedávné 

době veřejně prezentoval, Vám tímto otevřeným dopisem předáváme k dispozici a 

projednání naše návrhy běžkařských tras pro tuto sezónu 01-04/2017 se všemi dotčenými 

subjekty CHKO Brdy. 

Vzhledem k tomu, že naše níže uvedené návrhy 7 běžkařských tras v CHKO Brdy zasluhují 

doprovodný komentář a nejlépe okamžitou zpětnou vazbu dotčených subjektů Vás tímto 

velmi laskavě žádáme, abychom mohli být součástí těchto osobních projednání u „kulatého 

stolu“ se všemi dotčenými partnery v území CHKO Brdy. 

Vzhledem k tomu, že jde o sportovní aktivitu závislou na počasí a dostatečné sněhové 

pokrývce, žádáme Vás tímto také o logické projednání našich návrhů do 14 dní ode dne 

doručení našeho návrhu. Jistě chápete, že projednání v delším časovém horizontu postrádá 

smysl a logiku, navíc může být částí veřejnosti chápáno jako bojkot a nezájem o řešení. 

Na závěr bychom rádi zdůraznili, že uvedené běžkařské trasy reflektují stávající zimu v období 

01-04/2017. Pro další zimní sezónu (sezóny) připravíme v průběhu tohoto roku detailnější 

podklady, které bude možno probrat se všemi dotčenými partnery s dostatečným časovým 

předstihem. Berte je tedy jako dočasné, pro aktuální sezónu.   

Také bychom chtěli vyzvat všechny dotčené subjekty, které v CHKO Brdy hospodaří, aby do 

doby vyjasnění, připomínkování a schválení došlých návrhů se zdržely takových úprav cest 

(vyjma páteřních komunikací nutných pro provoz CHKO), které znemožňují či znesnadňují 

sportovní pohyb v CHKO obecně. 

 

 



Vážený pane starosto, věříme, že se s našimi návrhy neprodleně seznámíte, a my budeme mít 

korektně možnost naše návrhy všem dotčeným subjektům osobně přednést, vysvětlit a vůbec 

jednat o jejich finální podobě, se kterou se ztotožní i ostatní partneři. Jen tak náš region může 

růst a stát se atraktivním, sebejistým, jako jiné ostatní regiony v ČR. 

K případným kompromisům jsme připraveni, vzhledem k možným dotykům území, které 

případně nebylo dosud pyrotechnicky vyčištěno či mají jiné důležité důvody.  

Současně si vyhrazujeme právo průběžně informovat obecně zájemce z řad běžkařů i 

sportující veřejnosti v CHKO Brdy na našem portále www.objevbrdy.cz o stavu, jak se celá 

záležitost vyvíjí.  

Tuto oficiální cestu také volíme proto, neboť některé nejdůležitější organizace, působící 

v CHKO Brdy se mediálně vymlouvají, že oficiálními cestami nebyl dosud předložen jediný 

návrh. Tímto tedy tak činíme formou našeho města, které veřejně a dlouhodobě prezentuje, 

že i v jeho zvýšeném zájmu je další rozvoj svého regionu a CHKO Brdy obecně.  

Také víme, že náš návrh je návrhem na poslední chvíli. Avšak je tímto návrhem díky dosavadní 

nečinnosti zmíněných subjektů v CHKO Brdy.   

Velmi Vám děkujeme za Váš zájem věc řešit a úspěšně ji dokončit tak, aby spokojené byly 

všechny dotčené subjekty, včetně sportující veřejnosti.  

 

S úctou k Vám 

Za redakci portálu ObjevBrdy.cz 

a Tvůrčí skupinu Brdy 2017   

Petr Piskač, MBA 

Korespondenční adresa:  

Portál ObjevBrdy.cz 

K Drkolnovu 644, Příbram VI 

261 01 

Tel. +420 607 801 000 

email: info@objevbrdy.cz 
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