
Program Člověk a biosféra 
a biosférické rezervace
Program UNESCO Člověk a biosféra (Man and Biosphere - MAB)  vznikl v 70. letech 20. století s cílem hledat 
možnosti zlepšení vztahu člověka k životnímu prostředí s využitím teoretických a praktických informací z přírodních 
a sociálních věd. Ve zvláště vybraných územích, nazvaných biosférické rezervace (míněno biosférické rezervy) 
jsou pak vytvářeny a testovány inovativní přístupy k udržitelnému ekonomickému rozvoji za současného zajištění 
ochrany přírodních i kulturních ekosystémů.

Biosférická rezervace (BR) je území s mezinárodním statutem, které na základě národní nominace vyhlašuje 
UNESCO v rámci programu MAB. BR zahrnují suchozemské, mořské, pobřežní nebo kombinované ekosystémy. 
Biosférické rezervace jsou „výuková místa udržitelného rozvoje“ to znamená, že každá z nich podporuje řešení 
spojující ochranu biodiverzity s jejím udržitelným využitím. 

Od „klasických“ rezervací se ty biosférické liší zejména tím, že nejsou zaměřeny pouze na ochranu přírody, ale 
respektují a podporují ty lidské činnosti v krajině, které vedou k jejímu pozitivnímu trvale udržitelnému rozvoji. 
V praxi se jedná o hledání způsobů ochrany životního prostředí a kulturních hodnot prostřednictvím uvážlivých 
každodenních lidských aktivit.

Všechny BR mají společné tři rovnocenné funkce, kterými jsou:

1. Ochrana přírodní a kulturní různorodosti 

2. Podpora udržitelného ekonomického rozvoje

3. Podpora výzkumu, monitoringu a vzdělávání

Každá BR je rozdělena do tří zón: 

Jádrová oblast je určena pouze k ochraně přírody, monitorování a k nedestruktivnímu výzkumu. Nárazníková zóna 
obklopuje nebo spojuje jádrové zóny a slouží aktivitám, které jsou v souladu s rozumnými ekologickými postupy. 
Zbytek území BR tvoří přechodová oblast, nebo tzv. oblast spolupráce, kde zainteresované subjekty a obyvatelé 
pracují společně s cílem udržitelně hospodařit se zdroji celé oblasti.

V případě BR se nejedná o zóny odstupňované ochrany přírody, ale o funkční rozdělení, které má za cíl umožnit 
biosférické rezervaci lépe plnit všechny tři její základní funkce.

Nezbytným prvkem každé BR by měl být participační aspekt, umožňující rovnocenné zapojení zainteresovaných 
subjektů, např. samosprávy a obyvatel, státní správy, zástupců podnikatelských subjektů i ochranářských skupin 
a také odborníků na přírodovědné i společenské obory do koordinace území. S přímým rovnocenným zapojením 
různých subjektů do správy a rozhodování o BR pracuje v ČR v současnosti pouze Biosférická rezervace Dolní 
Morava a to na platformě obecně prospěšné společnosti. 

V rámci programu MAB bylo do Celosvětové sítě biosférických rezervací v roce 2017 zahrnuto 669 BR ve 120 
zemích, z toho šest jich bylo na území České republiky (Šumava, Krkonoše, Křivoklátsko, Třeboňsko, Bílé Karpaty 
a Dolní Morava). 

Biosférická rezervace Dolní Morava
Biosférická rezervace Dolní Morava vznikla v červenci roku 2003 rozšířením bývalé Biosférické rezervace Pálava 
(vyhlášena v roce 1986) o Lednicko-valtický areál (LVA) a lužní lesy na soutoku Moravy a Dyje. 

Krajinnou dominantou BR jsou vápencová bradla Pálavy, se stráněmi pokrytými suchomilnými trávníky, listnatými 
lesy, ale také vinicemi a poli. Severní, jižní a východní části BR jsou intenzivně hospodářsky využívány. Centrální 
část BR tvoří komponovaná krajina vytvořená člověkem v 19. století, v současnosti zapsaná na Seznamu světového 
dědictví UNESCO. V jihovýchodním cípu území se nachází nejrozsáhlejší komplex lužního lesa a lužních luk (celkem 
asi 8000 ha) v České republice. BR Dolní Morava zahrnuje velké množství lokalit národního i mezinárodního význa-
mu. Mezi ně patří například území evropské soustavy Natura 2000, zvláště chráněná území v čele s Chráněnou 
krajinnou oblastí Pálava, Lednicko - valtický areál - Památka světového dědictví UNESCO, mokřady evidované Ram-
sarskou úmluvou, dva přírodní parky (Niva Dyje a Mikulčický luh) a další.

V roce 2004 vznikla, za účasti zainteresovaných subjektů, obecně prospěšná společnost Biosférická rezervace 
Dolní Morava, o. p. s., (OPS) která byla pověřena zajištěním koordinace Biosférické rezervace Dolní Morava. V České 
republice se jedná o jedinou biosférickou rezervaci, která je koordinována neziskovou nevládní organizací, v jejichž 
orgánech jednají zástupci podnikatelských subjektů, obcí, státní správy, profesních organizací a neziskových organi-
zací a univerzit působících na území BR. Tento způsob koordinace BR byl v roce 2014 označen v rámci UNESCO jako 
modelový pro Celosvětovou síť BR, přesto zůstává v našich podmínkách ojedinělý a řízení českých BR je doposud 
spojeno s výkonem správy chráněné krajinné oblasti, nebo národního parku.

BR Dolní Morava, o.p.s. poskytuje následující služby:

• organizační, institucionální, věcné a personální zajištění činnosti Biosférické rezervace Dolní Morava (dále jen 
„BR“) jako součásti Světové sítě biosférických rezervací UNESCO,

• účast na aktivitách týkajících se BR včetně koordinace těchto aktivit mezi orgány státní správy, orgány zájmové 
a územní samosprávy, zájmovými sdruženími, výchovnými a vědeckými institucemi, podnikatelskými subjekty, 
veřejností a dalšími subjekty,

• účast na zprostředkování a poskytování poradenských, finančních a koordinačních služeb týkajících se BR 
a jejího rozvoje v souladu s pravidly UNESCO o Světové síti biosférických rezervací,

• zajišťování vzniku, rozvoje a průběžného doplňování otevřené informační databáze o BR a o vědeckých, podni-
katelských a rozvojových aktivitách souvisejících s územím nebo existencí BR,

• účast na vydávání publikací a sborníků, včetně publikací informačních a metodických, tištěných, elektronic-
kých, filmových a multimediálních a jejich prezentaci, šíření a prodeji,

• účast na výchově a vzdělávání v duchu zásad udržitelného způsobu života, a zejména ochrany přírody a krajiny 
a racionálního hospodaření s přírodními zdroji,

• zajišťování činnosti informační kanceláře pro veřejnost,

• účast na pořádání a organizování vědeckých konferencí, besed a školení a výstav týkajících se BR,

• zřizování a správa demonstračních objektů,

• zajišťování mezinárodní spolupráce ve věcech týkajících se BR a Světové sítě biosférických rezervací, 

• podpora a prosazování aktivit směřujících k hospodářskému a demografickému rozvoji BR a regionu,

• zajišťování zprostředkovatelských a mediačních služeb při sporech a konfliktech souvisejících s existencí a čin-
ností BR.

Společnost poskytuje obecně prospěšné služby za stejných podmínek k podpoře všech subjektů a činností, jejichž 
cílem je rozvoj území BR v souladu s podmínkami a pravidly Programu Člověk a biosféra.

Všechny činnosti prováděné v roce 2017 byly v souladu s Akčním plánem BR Dolní Morava 2016–2025 a v souladu 
s podmínkami Programu Člověk a biosféra.

ORGANIZAČNÍ 
STRUKTURA SPOLEČNOSTI
Sídlo:   Zámecké nám. 69, 691 44 Lednice
Identifikační číslo:  269 38 171
Právní forma:   Obecně prospěšná společnost

Orgány společnosti jsou správní rada, dozorčí rada a ředitel. Složení orgánů je založeno na co nejširší participaci 
všech dotčených subjektů v biosférické rezervaci.

Statutárním zástupcem společnosti je ředitel.

Složení orgánů BR Dolní Morava, o.p.s., v roce 2017:

Správní rada: 
Správní rada je devítičlenným řídícím orgánem biosférické rezervace, v němž kromě zástupců zakladatelů rozhodují i tři 
zástupci obcí regionů, na jejichž území se BR nachází, zástupce agrární komory a zástupce Mendelovy univerzity v Brně, 
která zároveň působí jako hlavní vědecký poradní subjekt BR.
Libor Kabát předseda Region Lednicko-valtický areál
Miroslav Svoboda 1. místopředseda Lesy České republiky, s.p,
Petr Maděra 2 . místopředseda Mendelova univerzita v Brně
František Fabičovic  Okresní hosp. komora Břeclav
Ladislav Straka  Region Podluží
Libor Ambrozek  Český svaz ochránců přírody
Antonín Homola  Okresní agrární komora Břeclav 
Pavel Kotásek   MND, a.s. 
Roman Koprivňanský  Region Mikulovsko 

Od roku 2012 zastává pan Stanislav Koukal, vedoucí Krajského střediska Agentury ochrany přírody a krajiny, pozici stá-
lého hosta správní rady.

Dozorčí rada:
Dozorčí rada je šestičlenným kontrolním orgánem společnosti. Její členy tvoří zástupci zakladatelů, společný zástupce 
obcí tří regionů, na jejichž území se BR nachází a zástupce Mendelovy univerzity.

Libor Opluštil předseda Český svaz ochránců přírody
Zbyněk Parma  MND, a.s.
Miroslav Volařík  Okresní hospodářská komora Břeclav
Václav Lidický  Lesy České republiky, s. p,
Alena Salašová  Mendelova univerzita v Brně 
Milan Vojta  zástupce regionů Podluží, Mikulovsko a Lednicko-
  valtický areál

V průběhu roku se správní rada sešla pětkrát a dozorčí rada jednou.
V roce 2017 zaměstnávala obecně prospěšná společnost tři zaměstnance na plný pracovní úvazek.

www.dolnimorava.org     |    www.facebook.com/www.dolnimorava.org/

AKTIVITY 
Přednášky, prezentace a terénní exkurze…
Dvě přednášky pro studenty Mendelovy univerzity studující obor Hospodaření s přírodními zdroji tropických 
a subtropických oblastí na téma: „Biosférická rezervace jako globální nástroj udržitelného využívání přírod-
ních zdrojů a krajiny“ a „Kulturní krajina ve střední Evropě a pralesy na Madagaskaru – aneb co mají společ-
ného s pojmem udržitelnost“. 
Studijní cesta gruzínsko-německé delegace do BR Dolní Morava byla součástí cesty zástupců gruzínských 
orgánů státní správy a samospráv do BR ve střední Evropě. Cestu organizovala německá Nadace Michaela 
Succowa pro ochranu přírody (Michael Succow Foundation for the Protection of Nature) a Regionální envi-
ronmentální centrum pro Kavkaz (Regional Environmental Centre for the Caucasus) a kromě BR DM skupina 
navštívila ještě BR Rhön v Německu. Cílem cesty bylo získání informací o praktickém fungování BR v souvis-
losti s přípravou žádosti na vyhlášení první BR na území Gruzie. 
Celostátní setkání členů a příznivců ČSOP zahrnovalo (mimo jiných aktivit) blok přednášek, v rámci kterých 
zazněla i prezentace s problematikou Programu MAB, biosférických rezervací a BR Dolní Morava. Po skončení 
prezentace proběhla krátká diskuse s posluchači. 

Exkurze do BR Dolní Morava pro účastníky zasedání Rady Evropy, byla součástí 19. pracovního zasedání 
Rady Evropy k implementaci Evropské úmluvy o krajině, které hostilo v Brně od 5. do 7. září Ministerstvo 
životního prostředí České republiky společně s Mendelovou univerzitou. Této mezinárodní reprezentativní 
akce se účastnili zástupci členských zemí Rady Evropy a odborníků na udržitelnou péči o krajinu. Letošním 
tématem bylo uplatňování principů demokracie a implementace Evropské úmluvy o krajině na lokální úrovni. 
Mezi otázky, které zasedání řešilo, patřila problematika uplatňování demokratických principů v péči o krajinu 
na místní úrovni. 
Terénní exkurze zaměřená na krajinné projekty byla pro studenty předmětu Ekologie krajiny Mendelovy uni-
verzity uspořádána na základě žádosti jejích pedagogických pracovníků. V rámci akce studenti navštívili pro-
jekty ÚSES u Pohořelic, lokalitu Olivetská hora v Mikulově a místo úpravy toku Dyje a stabilizaci svahu u Bul-
har. Seznámili se také se statutem BR a filozofií Programu MAB, vybranými aktivitami OPS a jejími partnery. 
Přednáška a terénní exkurze pro maturitní ročníky České lesnické akademie Trutnov je již tradiční odbor-
ně výchovná akce, pravidelně pořádaná v oblasti BR Dolní Morava. Přednáška pojednávala o filozofii BR Dolní 
Morava, managementu kulturní krajiny LVA a exkurze byla zaměřena na krajinné projekty v BR. 

Jednání se samosprávami obcí a dalšími zájmovými skupinami v BR i mimo ni...

Pracovní schůzka se zástupci VOC LVA ve Valticích, upřesnila podmínky vzájemné spolupráce a podpory, 
včetně certifikace vinic v BR DM, ze kterých se vyrábějí vína originální certifikace odrůd sylván a ryzlink rýnský. 
Mimo jiné bylo dohodnuto, že bude vytvořen společný propagační materiál. 
Koordinační schůzka k mezinárodní spolupráci s Ghanou proběhla v souvislosti s možným budoucím me-
zinárodním projektem. Paní Sheila Nana Akua Ashong, předsedkyně Ghanského národního komitétu MAB 
(GNK) a zástupkyně Sekretariátu AFRIMAB oslovila zástupce Biosférická rezervace Dolní se žádostí o spolu-
práci při vytvoření mezinárodního projektu zaměřeného na práci v biosférických rezervacích a jejich aktivizaci. 
Na doporučení OPS byla jako hlavní partner vybrána Mendelova univerzitaPo konzultaci s ghanskými partnery 
byl připraven rámcový návrh na projekt, jehož nositelem by mohla být Mendelova univerzita a BR DM by 
vystupovala jako partner na české straně. Projekt by byl zaměřen na výměnu informací, vzdělávání a návrh 
udržitelného hospodaření v BR Ghany. V současné době se dopracovávají podrobnosti projektu a hledají 
zdroje možného financování. 
Pracovní jednání se státním tajemníkem Ministerstva kultury ing. Zdeňkem Novákem se uskutečnilo v 
Lednici a jeho tématem byla koordinace aktivit MK ČR a OPS v souvislosti s oslavami 20. výročí zápisu LVA na 
Seznam památek UNESCO, náměty na výstavu k tomuto výročí, žádost o dotaci z grantu na podporu památek 
UNESCO, uspořádání konference v LVA, zajištění podmínek pro site manažera LVA a řešení důležitých problé-
mů souvisejících s reálným využíváním památky LVA v místě. 
Příprava materiálů o BR Dolní Morava pro agenturu CzechTourism byla součástí prací na nové publikaci 
zaměřené na „památky UNESCO“ (hmotné, nehmotné, biosférické rezervace a geoparky). 
Schůzka se starostou města Mikulov byla zaměřena na jednání o vzájemné spolupráci s LČR a VAK Břeclav 
na projektu „Ochrana vodních zdrojů v povodí Mušlovského potoka“ a „ÚSES v k.ú. Mikulov a k.ú. Klentnice“.
Pracovní schůzka k projektu „Vyhodnocení funkčního potenciálu lesů v oblasti záměru vyhlášení „Lesnic-
kého parku Podkomorské lesy“ byla věnována představení řešení výzkumného projektu a podrobné projed-

Dear friends,

In 2018 the Lower Morava Biosphere Reserve is celebrating fifteen years since its establishment! In July 2003 
the Man and the Biosphere (MaB) International Coordinating Council in Paris approved the proposal to extend 
the Pálava Biosphere Reserve (designated in 1986) to encompass the Lednice-Valtice Cultural Landscape, 
World Heritage Site, and the floodplain forests along the lower reaches of the Morava and Dyje Rivers.

Those who have followed us from the very beginning will remember that the birth of the smallest and youngest 
biosphere reserve in the Czech Republic was far from easy. It was accompanied by a struggle of two mainstream 
philosophies regarding the importance and role of biosphere reserves in the country. The main ideas of these 
respective platforms can be summed up as follows:

1. BR is a mere brand reflecting the value of a certain area. Since it lacks legislative tools it is necessary that 
the territory of each BR in the country is fully overlapped by a specially protected area, ideally by a Protected 
Landscape Area (PLA). Each PLA wields the administrative powers of state environmental conservation and 
is capable of enforcing nature and landscape conservation interests in accordance with the relevant laws. 
The existence of an independent BR is not possible in the given circumstances.

2. All BRs in the World Network of Biosphere Reserves are established as biological and cultural “reserves” 
conserving the world heritage for the entire mankind and are actively coordinated by stakeholders who live 
and are active in the given area where nature conservation represents only one of the priorities. The Man 
and the Biosphere Programme offers the possibility of sustainable use of natural resources in accordance 
with the motto: “The nature and landscape we inhabit are simply on loan from our children. Let us act in a 
manner which allows us to hand it over to them in the same or even better state.”

Following extensive discussions an eponymous Public Benefit Corporation (PBC) was established to manage 
the new Lower Morava BR and to promote the noble ideals of the MaB Programme. There were five founding 
members (Forests of the Czech Republic, State Enterprise, MND, a.s., Ministry of the Environment of the Czech 
Republic, Czech Union of Nature Conservationists and Břeclav District Chamber of Commerce) facilitating 
the process. The adoption of principles of participatory management was also motivated by protests of local 
municipalities against the designation of a new PLA on the territory of Lower Morava BR.

Everything that has taken place in Lower Morava BR over those fifteen years has been documented in detail in 
individual Annual Reports, including this one. One can read about our numerous activities, interesting projects 
which were implemented, friendly partnerships within the region and outside it, about the role we play in raising 
awareness of the young generation about pressing conservation, municipal and social issues. We have become 
sought-after partners, both locally and internationally. We have proven that biosphere reserves can be active 
agents in nature and landscape conservation as well as in the process of finding the limits of sustainable 
use of natural resources. Our understanding of the Man and the Biosphere Programme does not require the 
authoritative power wielded by civil servants and their seals of approval.

Thanks to the understanding of our founding members and partners as well as their annual financial and moral 
support we are ready to further promote ideas outlined by the Man and the Biosphere Programme and to play an 
active role in the harmonious development of the South Moravian cultural landscape and society.

Jan Vybíral 
Managing Director

April 2018

www.dolnimorava.org

Man and the Biosphere (MAB) 
Programme and Biosphere Reserves
The UNESCO Man and the Biosphere (MAB) Programme was founded in the 1970s with the aim to improve 
relationships between people and their environments through the application of theoretical and practical 
information obtained by natural and social sciences. In specially selected areas called biosphere reserves 
(in the traditional sense of the word) it creates and tests innovative approaches to sustainable economic 
development while safeguarding natural and cultural ecosystems. 

Biosphere reserves (BRs) are areas with an international status, nominated by national governments and 
designated by UNESCO under the MAB Programme. BRs contain terrestrial, coastal and/or marine ecosystems. 
Biosphere reserves are “learning laboratories for sustainable development”, which means that each promotes 
solutions combining conservation of biodiversity and its sustainable development. 

Biosphere reserves differ from “traditional” reserves by not focusing solely on nature conservation but by 
respecting and fostering such human landscape activities which promote its positive sustainable development. 

In practice this involves looking for methods of conserving natural and cultural values through everyday 
sensible human activities.

 All world BRs are bound to fulfil three equally important functions: 

1. Conservation of natural and cultural diversity

2. Support of sustainable economic development

3. Support of research, monitoring and environmental education

The territory of each BR is divided into three zones:

The core zone is designed purely for nature conservation, monitoring and non-destructive research. The buffer 
zone surrounds or connects the core zones and is utilized for activities in accord with sustainable ecological 
procedures. The remaining area of a BR consists of the transition zone or the zone of cooperation, where all 
stakeholders work jointly towards sustainable management of resources of the entire area. 

In BRs these zones do not represent a graded system of nature conservation but a functional division whose 
objective is to enable the given BR to fulfil its three basic functions.

It is imperative that every BR should promote participatory management, which enables equal participation 
of all stakeholders, including local governments and inhabitants, state administration, representatives of local 
businesses and conservation groups as well as natural and social scientists in landscape coordination. Lower 
Morava BR is the only BR in the Czech Republic to directly and equally involve various stakeholders in the 
management and decision-making processes on the platform of a Public Benefit Corporation.

In 2017 the MAB Programme under its World Network of Biosphere Reserves, encompassed a total of 669 BRs 
in 120 countries, six of them on the territory of the Czech Republic (Šumava, Krkonoše, Křivoklátsko, Třeboň 
Basin, Bílé Karpaty and the Lower Morava BR).

Lower Morava Biosphere Reserve
The Lower Morava Biosphere Reserve was designated in July 2003 as an extension of the former Pálava 
Biosphere Reserve (designated in 1986) to encompass the Lednice-Valtice Cultural Landscape (LVCL) and the 
floodplain forests at the confluence of the Morava and Dyje Rivers.

Its dominant feature are the limestone cliffs of the Pálava Hills covered with grasslands, broadleaved forests, as 
well as fields and vineyards. The northern, southern and eastern parts of the biosphere reserve are subject to 
intensive agricultural use. The central part of the BR consists of a landscape artificially created by people in the 
19th century, which is listed as a UNESCO World Heritage Site. The south-eastern part of the reserve houses the 
largest complex of floodplain forests and alluvial meadows (some 8,000 ha) in the Czech Republic. The Lower 
Morava BR encompasses numerous sites of both national and international importance, among them Natura 
2000 sites, the Pálava Protected Landscape Area, Lednice-Valtice Cultural Landscape, Ramsar Sites and two 
nature parks (the Dyje Floodplain and the Mikulčice Floodplain Nature Parks).

The Lower Morava Biosphere Reserve, Public Benefit Corporation, was established in 2004 with the participation 
of stakeholders and was entrusted with the provision of activities administered by the Lower Morava Biosphere 
Reserve. In the context of the Czech Republic it is the only biosphere reserve coordinated by a non-governmental 
organization within whose governing bodies are representatives of local businesses, state administration 
bodies, municipalities, professional associations, non-governmental organizations and universities active in the 
BR territory. This type of BR coordination was internationally recognized and in 2014 was declared a model site 
for the World Network of Biosphere Reserves. Still, its management model remains unique within the country, 
as the remaining Czech BRs are still administered by some state nature conservation body, be it a Protected 
Landscape Area or a National Park.

Lower Morava Biosphere Reserve, PBC, provides the following public benefit services:

• organizational, institutional, factual and personnel provision of activities administered by the Lower Morava 
Biosphere Reserve (hereinafter BR) as part of the UNESCO World Network of Biosphere Reserves,

• participation in activities relevant to the Lower Morava BR, including the coordination of these activities with 
state administration bodies, municipal authorities, stakeholders, educational and scientific institutions, 
businesses, general public and other bodies,

• participation in mediating and procuring advisory, financial and coordinating services which relate to the 
Lower Morava BR and its development, in accordance with the UNESCO regulations on the World Network 
of Biosphere Reserves,

• safeguarding the commissioning, development and regular update of an open information database on 
the Lower Morava BR and on the scientific, economic and development activities relating to the area or 
existence of the BR,

• participation in publishing both periodic and non-periodic materials and proceedings, including informative 
and methodological publications printed, electronic, audio-visual and multimedia, as well as their 
presentation, distribution and sale,

• participation in educational activities in a spirit of promoting the principles of sustainable lifestyle, in 
particular those of nature and landscape conservation and the rational management of natural resources,

• providing information services for the general public,

• participation in organizing scientific conferences, forums, training courses and exhibitions relating to the 
Lower Morava BR,

• establishment and management of model facilities,

• fostering international cooperation in matters relating to the Lower Morava BR and the World Network of 
Biosphere Reserves,

• promoting and enforcing activities aimed at economic and demographic development of the Lower Morava 
BR and the entire region,

• providing mediatory services in cases of disputes and conflicts arising from the existence and activities of 
the Lower Morava BR.

The Corporation provides public benefit services under equal conditions with the objective to support all 
stakeholders and activities aimed at the development of the BR territory in accordance with conditions and 
regulations stipulated by the Man and the Biosphere Programme.

All activities conducted in 2017 were in accordance with the 2016-2025 Action Plan and in concord with the 
conditions of the Man and the Biosphere Programme.

ORGANIZATIONAL CHART OF THE 
CORPORATION
Registered seat: Zámecké nám. 69, 691 44 Lednice
Registration number: 269 38 171
Legal form:  Public Benefit Corporation

The governing bodies include the Board of Directors, Advisory Board and the Executive Director. The structure of 
governing bodies reflects the efforts towards the broadest participation of all stakeholders within the Biosphere 
Reserve.

The Executive Director acts as a statutory representative of the Corporation.

Composition of Lower Morava BR, PBC, governing bodies in 2017:
Board of Directors:
The Board of Directors is a nine-member managing body of the Biosphere Reserve which encompasses 
representatives of the founding members along with three representatives of municipalities from regions whose 
territory the BR covers, a representative of the District Chamber of Agriculture and a representative of Mendel 
University in Brno, which simultaneously acts as the principal scientific advisory body of the BR.
Libor Kabát Chairman  the LVCL Region
Miroslav Svoboda Vice-Chairman Forests of the Czech Republic, S.E.
Petr Maděra 2nd Vice-Chairman Mendel University in Brno
František Fabičovic  Břeclav District Chamber of Commerce 
Ladislav Straka  Podluží Region
Libor Ambrozek  Czech Union of Nature Conservationists
Antonín Homola  Břeclav District Chamber of Agriculture
Pavel Kotásek  MND, a.s.
Roman Koprivňanský  Mikulovsko Region 

As of 2012, Mr. Stanislav Koukal, Head of the Regional Office of the Nature Conservation Agency of the Czech 
Republic, has been acting as a permanent guest of the Board of Directors.

Advisory Board
The Advisory Board is a six-member supervisory body of the corporation. It includes   representatives of the 
founding members, a joint representative of municipalities of the three regions, whose territory the BR covers, 
and a representative of Mendel University.
Libor Opluštil Chairman Czech Union of Nature Conservationists
Zbyněk Parma  MND, a.s.
Miroslav Volařík  Břeclav District Chamber of Commerce
Václav Lidický  Forests of the Czech Republic. State Enterprise
Alena Salašová  Mendel University in Brno
Milan Vojta  representative of the Podluží and Mikulovsko
  regions and the Lednice-Valtice Cultural Landscape 

In 2017 the Board of Directors met five times and the Advisory Board held one meeting.
In 2017 the Public Benefit Corporation employed three employees full-time.

www.dolnimorava.org     |   www.facebook.com/www.dolnimorava.org

ACTIVITIES
The activities which representatives of our PBC initiated or participated in throughout 2017 included the 
following:

Lectures, presentations and field excursions
Two lectures for Mendel University students of the Management of Natural Resources in the Tropics and 
Subtropics study programme. The lectures focused on the issues of “Biosphere reserves as global tools of 
the sustainable use of natural resources and landscape” and “Cultural landscape in Central Europe and 

Madagascan virgin forests – or what do they have in common with sustainability”.

Study visit of a Georgian-German delegation at Lower Morava BR was part of a tour of Georgian representatives 
of state administration and local governments around Central European BRs. The tour was organized by the 
German Michael Succow Foundation for the Protection of Nature and the Regional Environmental Centre for 
the Caucasus and included visits to Lower Morava BR and the Rhön BR in Germany. Its main aim was to collect 
information about the practicalities of BR management, motivated by the prepared designation of the first 
BR on the territory of Georgia. In their final evaluation the participants concluded that the Lower Morava BR 
management model reflects the Georgian conditions better and as such is more feasible than the German 
model, which receives maximum support from the state administration, including financial and personnel 
backing. In November 2017 an international conference focusing on BR management was held in Georgia and 
was attended by a Lower Morava BR representative.

National meeting of the Czech Union of Nature Conservationists members and supporters included (among 
other activities) a series of lectures during which we delivered a presentation focusing on the issues of the MAB 
Programme, biosphere reserves and Lower Morava BR. The presentation was concluded by a short discussion 
with the participants.

Field trip to Lower Morava BR for participants of a Council of Europe meeting was organized under the 19th 
Council of Europe Meeting of the Workshops for the implementation of the European Landscape Convention 
which was hosted by the Ministry of the Environment of the Czech Republic in partnership with Mendel University 
in Brno on 5 – 7th September 2017. This prestigious international event was attended by representatives of 
Council of Europe member countries and professionals in sustainable landscape management. This year‘s 
topic was implementation of the European Landscape Convention at local level. The addressed issues included 
implementation of democratic principles in landscape management at a local level, particularly the question 
of how this approach helps enhance the landscape values and in turn improves the quality of life of the local 
people. 

Field trip focusing on landscape project for Mendel University students of the Landscape Ecology programme 
was requested by their teachers. The students visited the Territorial System of Ecological Stability (TSES) project 
sites near Pohořelice, Mount of Olives in Mikulov and the site of Dyje river channelling and slope stabilization 
near Bulhary. They were also introduced to issues of BR status and MAB Programme philosophy, as well as our 
selected activities and partners.

Presentation and field trip for final-year students of the Czech Forestry Academy Trutnov has become a 
traditional professional-educational event organized by our BR. The presentation focused on Lower Morava BR 
philosophy, cultural landscape management and landscape projects implemented in our BR.

Meetings with local governments and other stakeholders within BR and outside it
Work meeting with LVCL wine certification scheme representatives in Valtice specified the conditions of 
cooperation and support, including endorsement of the Lower Morava BR vineyard certification scheme under 
which certified varietal wines (varieties “Sylván” and “Ryzlink rýnský”) are produced. Among the outcomes of the 
meeting is the agreement to jointly produce a publicity material.

Coordinating meeting about international cooperation with Ghana took place with the aim to discuss a possible 
international project. Mrs. Sheila Nana Akua Ashong, chair of the Ghana National MAB Committee (GNC) and 
deputy head of the AFRIMAB Secretariat, approached Lower Morava BR with a proposal for an international 
project focusing on work in biosphere reserves and their activization. Following our recommendation, Mendel 
University was selected as the principal partner thanks to its Vice-Rector Samuel Darkwah who comes from 
Ghana and maintains active contacts with the west African country. Upon consultation with the Ghanaian 
partners a project proposal was drawn up with Mendel University as its bearer and Lower Morava BR its partner 
on the Czech side. The project should focus on information exchange, training and proposal of sustainable 
management in Ghanaian BRs. At present details of the project are being completed and sources of possible 
funding are sought.

Work meeting with the of the State Secretary of the Ministry of Culture, Ing. Zdeněk Novák, was held in 
Lednice with the objective to coordinate the Ministry‘s and our PBC‘s activities related to events commemorating 
the 20th anniversary of LVCL inscription on the World Heritage List. The agenda also included discussion about 
an exhibition commemorating the anniversary, application for funding from the World Heritage Site conservation 
grant, organization of a conference in LVCL, support of  LVCL Site Manager and addressed pressing issues 
inherent in the actual management of LVCL.

Preparation of publicity materials on Lower Morava BR for the CzechTourism agency was done as part of 
preparation of a new publication focusing on UNESCO cultural heritage (tangible, intangible, biosphere reserves 
and geoparks).

Meeting with the Mayor of the town of Mikulov to discuss cooperation with Forests of the Czech Republic and 
water management company VAK Břeclav on projects called “Protection of water sources in the Mušlovský potok 
catchment” and “TSES in the Mikulov and Klentice cadastral areas”.

Work meeting related to the project “Assessment of the functional potential of forests in the area of 
proposed designation of the Podkomorské lesy Forest Park” introduced the research project and provided 
a detailed account of its content (methodology, different outputs, control mechanisms, cooperation with the 
contractor), including a proposal of the optimum setup of its poly-functional application. The project funded 
by the Grant Agency of the Forests of the Czech Republic is implemented by a team of experts under the 
supervision of researchers from Charles University 
and Mr. Vybíral, PBC Managing Director, was 
invited to participate as an expert reviewer.

Meeting with Mgr. Petr Fedor, Head of the 
Department of Culture and Monument 
Conservation of the South Moravian Region 
in Brno addressed the issue of the role of the 
regional authority and our PBC in the sustainable 
development of LVCL, as a priority development 
area in the Region‘s development plans. 
Discussion focused on the current situation, role 
of the Interdisciplinary Workgroup for LVCL and 

possible solutions for the most pressing issues of LVCL. More engaged approach of the regional authority to the 
issue of LVCL Site Manager and support of selected development activities within LVCL were promised.

Attending the ceremonial opening of the Centre of Forest Education at the Regional Headquarters of Forests 
of the Czech Republic Brno. The Centre will provide forest education and environmental training.

Participation in the “Recreational functions of forests” seminar held in Doksy in the Bezděz Forest Park. 
The seminar was dedicated to the valuable function of forests as a space for leisure time activities of the local 
people. It was organized by the Military Forests and Farms, Forests of the Czech Republic and Municipal Forests 
Doksy.

Attending the designation of Podkomorské lesy Forest Park as a new site of exemplary sustainable forest 
and landscape management. The new forest park should be a place which balances forest management with 
sustainable tourism, game management and other public interest activities. The site is valuable from forestry, 
cultural and historical perspectives alike. Forest parks are gradually included in the International Model Forest 
Network, thus fostering international cooperation and information exchange. At present there are three forest 
parks – Křivoklátsko, Bezděz and Masaryk Forest Křtiny – in the Czech Republic. Podkomorské lesy Forest Park 
on the banks of Brno Lake has been newly added to the them thanks to the initiative of Forests of the Czech 
Republic, State Enterprise.

Several meetings with the Managing Director of the National Heritage Institute Kroměříž were held to 
exchange information necessary for the preparation of a prospective project “Restoration of Zámecký Fishpond 
in Lednice”, drawing up new project documentation, processing of an application for funding and the actual 
implementation.

International activities
Work meeting with representatives of foreign BRs organized by the Bulgarian Ministry of the Environment and 
Water in Asenovgrad situated in the Červenata stena BR. The agenda focused on modernization of Bulgarian 
BRs. Presentations focused on sharing experience with the operation of modern biosphere reserves and 
participative landscape management. Lower Morava BR represented the only Czech BR invited. A presentation 
of our activities and partners was delivered.

International workshop focusing on MAB implementation in the South Caucasus organized in the Georgian 
town Borjomi by the partner organizations Michael Succow Foundation, Regional Environmental Centre for the 
Caucasus, Deutsche Gesellschaft fűr internationale Zusammenarbeit and Kreditanstalt fűr Wiederaufbau. Three 
Caucasian countries – Armenia, Azerbaijan and Georgia – face similar challenges related to natural resource 
management. MAB Programme offers a framework for an integrated management of natural resources and 
biodiversity but since none of the three countries has implemented it, this international workshop called “The 
UNESCO Man and Biosphere Concept – an inter-sectoral natural resource management approach, or Could it 
work in the South Caucasus?” was designed to facilitate a better understanding of the MAB Programme among 
the stakeholders, disseminate the knowledge of decision-making processes, planning and MAB implementation 
and support specific implementation steps in the South Caucasus. 

Conference “Biosphere Reserve: Timeline and Lifeline” held in the Latvian town Valmiera to commemorate 
the 20th anniversary of North Vidzeme BR designation. The event was hosted by Vidzeme University of Applied 
Sciences and the Nature Conservation Agency of Latvia and its main aim was to exchange experience with 
modern BRs management and look for answers to the challenges faced in North Vidzeme, the only Latvian BR, 
which has been experiencing grave difficulties in recent years due to lack of involvement of state institutions 
responsible. The only presentation of the Czech Republic called “Lower Morava BR management – challenges 
and experience” was delivered during the block of presentations.

Expected course of our activities in 2018
In 2018 the Lower Morava BR, P.B.C. will focus on continuation of the project “World Heritage Sites in the life 
of municipalities, towns and regions”. Our PBC will continue to perform the LVCL Site Manager duties and strive 
to create a sustainable system for performing this function. We will coordinate the activities and extension of 
the Czech Republic Model Forest Association, and work towards its further incorporation into the International 
Model Forest Network. It will focus on restoration of selected fishponds and in cooperation with their owners and 
project designers will prepare projects eligible to funding from the Operational Programme Environment of the 
Czech Republic. It will continue to prepare and support the publication of scientific and educational publications. 
In suitable sites it will continue to prepare projects enhancing biodiversity in an agricultural landscape. It will 
focus on fostering relationships with municipalities, businesses and state administration bodies in the process 
of looking for jointly acceptable forms of nature protection at Soutok. In collaboration with Mendel University it 
will participate in projects focusing on education and awareness raising.

DONORS AND PARTNERS
Lower Morava Biosphere, Public Benefit Corporation is a non-profit entity and as such is striving to secure long-
term and multiple-source funding for all its activities. Part of the necessary funding is generated by our own 
activities, but the fulfilment of BR functions and implementation of the different projects would not be possible 
without the funding of grant and support programmes, nor without the contributions from individual donors 
and project partners. 

We wish to express our thanks to all those without whose financial support we would not be able to fulfil our 
mission.

Forests of the Czech Republic, State Enterprise, MND, a.s., Alca Plast, s.r.o., TREPART, s.r.o., Mendel 
University in Brno, Ministry of Agriculture of the Czech Republic, Ministry of Culture of the Czech Republic, 
Military Forests and Farms, State Enterprise, Voluntary Association of Municipalities of the LVCL Region 
and GM5, s.r.o
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Úvodní slovo
Vážení přátelé, 

Biosférická rezervace Dolní Morava oslaví v roce 2018 patnáct roků od svého vzniku! Mezinárodní koordinač-
ní rada Programu Člověk a biosféra (MaB) v Paříži schválila v červenci 2003 návrh na rozšíření Biosférické 
rezervace Pálava (z roku 1986) o Lednicko – valtický areál, zapsaný na Seznamu světového dědictví UNESCO, 
a o komplex lužních lesů v dolních částech řek Moravy a Dyje. 

Pamětníci si jistě vzpomenou, že zrod nejmenší a nejmladší BR České republiky nebyl vůbec jednoduchý. 
Provázel jej souboj dvou hlavních filosofických názorů na význam a roli biosférických rezervací v ČR. Hlavní 
myšlenky těchto platforem by se daly shrnout do dvou základních názorů:

1. BR je pouhou známkou významu určitého území. Jelikož nemá žádné legislativní nástroje, je nutné, aby 
území každé BR v ČR bylo zcela překryto zvláště chráněným územím, nejlépe Chráněnou krajinnou oblastí 
(CHKO). Každá CHKO je totiž vybavena pravomocemi státní správy ochrany přírody a krajiny a je schop-
ná prosazovat zájmy ochrany přírody a krajiny podle příslušného zákona. Existence samostatné BR není 
v podmínkách ČR možná. 

2. Všechny BR v celosvětové síti jsou zřizovány pro zachování biologické a kulturní „rezervy“ jako dědictví 
celého světa, pro lidstvo, a jsou aktivně koordinovány lidmi, kteří v daném území žijí a vyvíjejí zde své 
aktivity a ochrana přírody je pouze jednou z priorit. Program Člověk a biosféra nabízí možnost udržitelného 
využívání přírodních zdrojů podle hesla: „Přírodu a území kde žijeme, máme vypůjčené od našich dětí. 
Chovejme se tak, abychom jim je mohli předat ve stejném, nebo lepším stavu“.

Po mnoha diskusích byla pro správu nové BR Dolní Morava a pro naplňování ušlechtilých myšlenek Programu 
MaB, zřízena obecně prospěšná společnost (OPS) stejného jména. Stalo se tak z vůle pěti zakladatelů (Lesy 
České republiky, s.p., MND, a.s., Ministerstva ŽP ČR, Českého svazu ochránců přírody a Okresní hospodářské 
komory Břeclav). Roli v novém řešení správy území na základě participačního managementu, hrál i nesouhlas 
obcí s plánem na vyhlášení nové CHKO na území BR Dolní Morava. 

Co všechno se v oblasti BR Dolní Morava za 15 let odehrálo, je podrobně popsáno ve výročních zprávách za 
jednotlivé roky, tedy i za rok 2017. Jsou to zprávy o mnoha aktivitách, realizaci zajímavých projektů, přátelské 
spolupráci v regionu i mimo něj, podílu na výchově mladé generace při řešení akutních problémů v přírodě, 
v obcích, ve společnosti. Stali jsme se vyhledávanými partnery doma i v zahraničí. Dokázali jsme, že biosfé-
rické rezervace mají smysl jak při ochraně přírody a krajiny, tak i při hledání limitů udržitelného využívání 
jejích přírodních zdrojů. Program Člověk a biosféra v našem pojetí nepotřebuje mít moc státního úředníka 
s kulatým razítkem.    

Díky pochopení našich zakladatelů a partnerů, jejich každoroční finanční i morální podpoře, jsme připraveni 
nadále naplňovat ideje Programu člověk a biosféra a podílet se na harmonickém rozvoji kulturní krajiny jižní 
Moravy i lidské společnosti.

Jan Vybíral 

Duben 2018
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nání jeho náplně (metodiky projektu, postupu řešení, forem výstupů, kontrolních mechanizmů, součinnosti 
objednatele) včetně návrhu optimálního nastavení jeho polyfunkčního využití.  Projekt financovaný Grantovou 
Agenturou LČR zpracovává tým odborníků pod vedením pracovníků Karlovy univerzity a ředitel OPS byl přizván 
jako odborný oponent. 
Jednání s vedoucím Odboru kultury a památkové péče JMK v Brně Mgr. Petrem Fedorem zahrnovalo diskusi 
o roli JMK a OPS v problematice udržitelného rozvoje LVA – prioritní rozvojové lokality v koncepcích rozvoje JMK. 
Výměna názorů a představ na současný stav, roli MOPS a východisek řešení nejpalčivějších problémů LVA. 
Byla přislíbena větší angažovanost JMK v problematice SM LVA a podpory vybraných rozvojových aktivit v LVA. 
Účast na slavnostním otevření Centra lesní pedagogiky v sídle Krajského ředitelství LČR Brno. Centrum bude 
sloužit lesní pedagogice a environmentálnímu vzdělávání.
Účast na semináři „Rekreační funkce lesa“, který se uskutečnil v Doksech v oblasti Lesnického parku 
Bezděz a byl věnován důležité funkci lesů jako prostoru volnočasových aktivit obyvatelstva. Pořadateli byly 
Vojenské lesy a statky, LČR a Městské lesy Doksy. 
Účast na vyhlášení Lesnického parku Podkomorské lesy, jako nového území, které slouží jako vzor příklad-
ného, trvale udržitelného hospodaření v lesích a v krajině. Nový lesnický park by měl sloužit zejména k hledání 
souladu mezi lesnickým hospodařením a udržitelnou turistikou, myslivostí a dalšími zájmy veřejnosti. Lokalita 
je kromě lesnictví významná kulturně a historicky. Lesnické parky jsou postupně zapojovány do Mezinárodní 
sítě modelových lesů a přispívají tak k posílení mezinárodní spolupráce a k výměně informací. V současnosti v 
ČR existují lesnické parky Křivoklátsko, Bezděz a Masarykův les Křtiny. Nově k nim přibyl z iniciativy LČR, s.p. 
i LP Podkomorské lesy na březích Brněnské přehrady. 
Během celého roku proběhlo několik jednání s ředitelem NPÚ Kroměříž, jejichž předmětem byla výměna 
informací týkající se přípravy podkladů k možné realizaci projektu Revitalizace Zámeckého rybníka v Lednici, 
vyhotovení nové projektové dokumentace, zpracování žádosti o dotace a vlastní realizaci stavby.

Zahraniční aktivity…
Pracovní setkání se zástupci zahraničních BR uspořádalo bulharské Ministerstvo životního prostředí a vody 
v souvislosti s modernizací bulharských BR v Asenovgradě ležícím v BR Červenata stena. Byly prezentovány 
zkušenosti s fungováním moderních biosférických rezervací a jejich význam pro participační management 
krajiny. Protože z českých BR byl přizván pouze zástupce BR Dolní Morava, zazněla v rámci akce prezentace 
o jejích aktivitách a partnerech. 

Mezinárodní workshop k implemetaci 
MAB na jižním Kavkazu uspořádaly v 
gruzínském městě Bordžomi partnerské 
organizace Michael Succow Foundation, 
Regional Environmental Centre for the 
Caucasus,  Deutsche Gesellschaft für 
internationale Zusammenarbeit a Kredi-
tanstalt für Wiederaufbau. Tři kavkazské 
země - Arménie, Azerbajdžán a Gruzie 
stojí před podobnými výzvami spojenými s 
managementem přírodních zdrojů. Protože 
Program MAB nabízí rámec pro integrovaný 
management přírodních zdrojů a biodiverzi-
ty a zatím doposud žádná ze zmiňovaných 
zemí Program  MAB neimplementovala,  

měl tento mezinárodní workshop s plným názvem „UNESCO koncept Člověk a biosféra - mezioborový přístup 
v managementu přírodní zdrojů - Může fungovat na jižním Kavkazu?“, přispět k lepšímu pochopení Programu 
MAB mezi zainteresovanými subjekty, rozšíření znalostí týkajících se rozhodovacích procesů, plánování a im-
plementace MAB a podpořit konkrétní implementační kroky na jižním Kavkazu.  
Konference “Biosphere Reserve: Timeline and Lifeline” byla uspořádána u příležitosti 20. výročí vyhlášení 
BR North Vidzeme v lotyšském městě Valmiera. Akce, kterou organizovala Univerzita aplikovaných věd Vid-
zeme  a lotyšská Agentura ochrany přírody, si kladla za cíl výměnu zkušeností s fungováním moderních BR 
a hledání odpovědí na výzvy v jediné lotyšské BR North Vidzeme, která se v posledních letech díky nezájmu 
odpovědných státních institucí dostala do vážných problémů. V rámci bloku přednášek zazněla jediná pre-
zentace reprezentující Českou republiku s názvem „Management BR Dolní Morava - výzvy a zkušenosti“.

Předpokládaný vývoj činnosti v roce 2018
BR Dolní Morava, o.p.s. se v roce 2018 zaměří na pokračování projektu „Památky světového dědictví UNESCO 
v životě obcí, měst a regionů““. OPS bude nadále aktivně vykonávat pozici site managera LVA a usilovat o vy-
tvoření udržitelného systému pro vykonávání této funkce. Plánuje také koordinovat aktivity v rámci společnos-
ti Modelový les ČR, její rozšiřování a zapojení do fungování Mezinárodní sítě modelových lesů. Zaměří se na 
revitalizaci vybraných rybníků, které ve spolupráci s projektanty a vlastníky připraví jako projekty vhodné pro 
dotaci z Operačního programu Životní prostředí ČR. Bude nadále připravovat a k vydání podporovat odborné, 
vzdělávací a osvětové publikace Bude dále na vhodných územích připravovat projekty zaměřené na podporu 
biodiverzity v zemědělské krajině. Soustředí se na spolupráci s obcemi, podnikatelskými subjekty a státními 
orgány při hledání přijatelné formy ochrany přírody na Soutoku. Ve spolupráci s Mendelovou univerzitou se 
hodlá zapojit do projektů zaměřených na výchovu a vzdělávání.

DÁRCI A PARTNEŘI 
Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. se jako neziskový subjekt snaží o zajištění dlouhodobého vícezdrojového 
financování všech svých aktivit. Část potřebných prostředků se daří generovat vlastní činností, ale plnění funkcí 
BR a realizace projektů by nebylo možné bez finanční podpory grantových a dotačních programů a bez přispění 
jednotlivých dárců nebo projektových partnerů.

Děkujeme všem, bez jejichž finančního přispění bychom nemohli plnit své poslání.
Lesy ČR, s.p., MND, a.s., Alca Plast, s.r.o., TREPART, s.r.o., Mendelova univerzita v Brně, Ministerstvo země-
dělství ČR, Ministerstvo kultury ČR, Vojenské lesy a statky, s. p., Dobrovolný svazek obcí LVA a GM 5, s.r.o. 



VÝZNAMNÉ 
AKTIVITY V ROCE 2017
EUROMAB Francie 2017
Síť EUROMAB zahrnuje všechny evropské a severoamerické členské země, které se podílejí na Progra-
mu UNESCO Člověk a biosféra  (MAB) a na Světové síti biosférických rezervací. EUROMAB je nejstarší 
a největší z devíti regionálních a meziregionálních sítí MAB. Tvoří ho 302 BR (téměř polovina všech 
BR) v 36 zemích včetně Kanady a USA. Je platformou pro sdílení znalostí, know-how a zkušeností s 
udržitelným rozvojem a zároveň funguje jako kolektivní nástroj pro podporu udržitelného rozvoje mezi 
zástupci BR, vědci a Národními komitéty MAB. Jednání EUROMAB jsou věnována setkání manažerů a 
koordinátorů BR, vědců a zástupců Sekretariátu MAB, Národních komitétů MAB a partnerských institucí 
a partnerů.
Letošní konference EUROMAB 2017 se pod heslem “Společné budování udržitelné budoucnosti” usku-
tečnila v městečku Sarlat-la-Canéda ve dnech 4. - 7. dubna 2017 na území největší francouzské Biosfé-
rické rezervace Povodí Dordogne (Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne) a sešlo se zde více 
než 220 delegátů ze 41 zemí. 
Cílem jednání byl vývoj kolem naplňování Limského akčního plánu a propojení BR s Agendou pro udr-
žitelný rozvoj 2030, která byla přijata OSN v Paříži v roce 2015. Účastníci hovořili o možnostech, jak 
mohou BR přispět k plnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), Multilaterálních environmentálních dohod 
(MEAs) a Pařížské smlouvě o klimatické změně 2015. V rámci 16 pracovních skupin hovořili o téměř 
dvou třetinách z celkových 17 Cílů udržitelného rozvoje. Mimo jiné identifikovali, které nové typy partner-
ství jsou nezbytné pro ekologický přechod, jak tato partnerství vytvářet a udržovat.
Příští konference EuroMAB se uskuteční v roce 2019 v Irsku.

Projekt „Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a 
Červený seznam ohrožených druhů Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny“.
Biosférická rezervace Dolní Morava je území, které si vědci z různých oborů často vybírají za svůj cíl, 
protože se zde na relativně malém území nacházejí vedle sebe nesmírné kulturní a přírodní hodnoty. 
Tato oblast je domovem mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů. 
Touto problematikou se zabýval i projekt, který byl v roce 2017 úspěšně ukončen. Byl nazván „Červená 
kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohro-
žených druhů Školního lesního podniku Křtiny“, a v jeho rámci pracoval tým složený z odborníků z celé 
republiky, pod vedením Mendelovy univerzity v Brně. Projekt byl zahájen již v roce 2015 a v první fázi 
zahrnoval analýzu stavu výskytu ohrožených druhů dřevin na území ČR, v další fázi projektu byl ve dvou 
vytipovaných oblastech (ŠLP Křtiny a lužní lesy BR Dolní Morava) proveden průzkum ohrožených druhů 
organizmů a zpracován Červený seznam rostlin BR DM, Červený seznam obratlovců BR DM, Červený 
seznam bezobratlých BR DM, Červený seznam ŠLP Křtiny a mapa BR DM s vyznačením maloplošných 
zvláště chráněných území a popisem vybraných ohrožených druhů organizmů a pexeso pro děti. 
Projektovými partnery jsou Biosférická rezervace Dolní Morava (BR DM) a Školní lesní podnik Masa-
rykův les Křtiny (ŠLP). Informace o průběhu projektu a jeho výstupech najdete na internetové adrese 
cerveneseznamy.mendelu.cz.

Výkon funkce site managera Lednicko-valtického areálu - památky UNESCO
V závěru roku 2016 oslavil Lednicko-valtický areál již dvacáté výročí zápisu na Seznam památek světové-
ho kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Tato událost však byla veřejnosti připomínána až v průběhu 
roku 2017, jako připomínka oficiálního představení veřejnosti ČR, které bylo v roce 1997. 
Činnost site-managera/koordinátora území (SM LVA) vyplývá ze závazku zabezpečení ochrany, řízení 
a udržitelného rozvoje při zachování univerzálních hodnot komponované krajiny LVA. Na základě pově-
ření Mezioborovou pracovní skupinou pro LVA (MOPS) poskytuje BR DM, o.p.s. už od roku 2007 všechny 
náležitosti site managementu - koordinace aktivit na území LVA, a plní funkce platformy pro mezio-
borovou výměnu odborných informací. To lze naplňovat díky uplatnění participačního managementu 
v rámci BR DM a také přímou účastí v MOPS LVA. Protože management kulturní krajiny je komplexní 
problematikou, která je zejména v oblasti Lednicko-valtického areálu velmi specifická, je zajištění me-
zioborové koordinace, komunikace a kontinuální informovanosti všech zúčastněných subjektů v území 
velmi náročné.
Ani v roce 2017 se bohužel nepodařilo zajistit systémové a udržitelné financování SM LVA, nebo dosáh-
nout úpravy podmínek dotačních programů, které by reflektovaly specifické podmínky krajinné památky 
UNESCO.

Členství BR Dolní Morava, o.p.s. v PEFC
Program pro schvalování lesnických certifikačních systémů (PEFC - Programme for the Endorsement of 
Forest Certification Schemes) je jedním z několika současných mezinárodních certifikačních systémů, 
hodnotících udržitelné lesní hospodaření. Česká republika je jednou z 11 zakládajících zemí, která byla 
u zrodu Rady PEFC v roce 1999. Rada PEFC je nezávislá, nezisková, mezinárodní organizace registrova-
ná v Ženevě, představuje rámec pro vytváření a vzájemné uznávání nezávislých národních certifikačních 
systémů.
BR Dolní Morava je od roku 2012 členem PEFC ČR, který řídí český systém certifikace lesů a který 
sdružuje zástupce z oblasti lesního hospodářství, dřevozpracujícího průmyslu, školství a výzkumu, odbo-
rových organizací, ekologických hnutí, státní správy a ostatních zájmových skupin.  
V průběhu roku byl také oponován dokument Centralizované hodnocení rizika pro Českou republiku, 
konkurenčního certifikačního systému FSC, ve kterém byly účelově a nepravdivě prezentovány skuteč-
nosti týkající se lesnického hospodaření na území BR Dolní Morava. Připomínky a komentáře, upravující 
zavádějící údaje na pravou míru, nebyly zástupci FSC vůbec akceptovány. 

Modelový les Česká republika
Mezinárodní síť modelových lesů (International Model Forest Network) je asociace sdružující partnery 
z celého světa, kteří pracují na společném cíli udržitelného hospodaření v lesích a krajině, a to více jak 
20 let. BR Dolní Morava iniciovala vznik společnosti Modelový les Česká republika (dále také jako „ML 
ČR“), která vzniká jako neutrální platforma pro sdílení a šíření informací a znalostí, podporu vzdělávání, 
vědy a výzkumu se zapojením a podporou místních obyvatel, vlastníků pozemků, podnikatelů, veřejných 
institucí a ostatních subjektů přímo či nepřímo využívajících přírodních zdrojů a krajiny v daném místě. 
Modelový les ČR prošel v roce 2017 významným vývojem a změnami. Po dlouhotrvající pečlivé přípravě 
byl Modelový les Česká republika, jako první české území, oficiálně přijat 7. 7. 2017 do Mezinárodní sítě 
modelových lesů (dále jen Síť). Přijetí bezprostředně předcházela hodnotící návštěva zástupců Sekre-
tariátu Mezinárodní sítě modelových lesů, která se uskutečnila 22. - 24. 5. 2017. Jejím výstupem bylo 
pozitivní hodnocení a doporučení pro plné členství v Síti. 
Ve dnech 25. – 26. 5. 2017 se uskutečnila mezinárodní konference „Modelový les ČR“, jejímž cílem bylo 
připomenutí významu lesa a vzorových lesnických objektů v kulturní krajině, jako ukázek udržitelného 
využívání přírodních zdrojů ve prospěch rozvoje společnosti a regionů. Na konferenci se sešlo více než 
50 účastníků z řad odborné i laické veřejnosti. V rámci akce byl odhalen pamětní kámen, připomínající 
založení Modelového lesa ČR. V programu byla zahrnuta formou terénní exkurze i praktická ukázka 
udržitelného lesnického hospodaření v Lesnickém parku Masarykův les Křtiny. 
Projekt byl finančně podpořen také Ministerstvem zemědělství ČR, Vojenskými lesy a statky, s.p. a Men-
delovou univerzitou.

Vydání knihy „Vliv vývoje regionálního klimatu na ekosystém lužního lesa v letech 1951 - 2012“. 
Prestiž lesnictví a lesníků sice v posledních letech utrpěla, ale současná doba ukazuje, že pojetí trvale 
udržitelného využívání přírodních zdrojů je životně důležitá zásada platná na celém světě. Toto umění si 
právě lesníci osvojili a názorně dokazují již několik století, jak je dobře spravovaný les důležitý pro kvalitu 

krajiny a tím i života celé společnosti 21. století.
Základem dobré správy lesa a naplnění role lesníka je dostatek objektivních 
informací nejen o lese a jeho prostředí, ale i o dalších vnějších faktorech. Jedním 
z rozhodujících vlivů na stav lesních ekosystémů obecně je klima, jeho vývoj a 
výkyvy v dlouhodobých i střednědobých časových řadách. Kniha, která byla pod 
vedením pracovníků BR Dolní Morava vydána v roce 2017 v nakladatelství Lesnic-
ká práce, přináší důležitá fakta, která zjistil doc. Ing. Zdeněk Bauer CSc. během více 
než šedesáti let. Osobně prozkoumal a soustředil fenologické charakteristiky z oblasti 
lužních lesů na jižní Moravě a vyhodnotil je do přehledných grafů, které významně naznačují 
trend vývoje regionálního klimatu v poslední padesátileté periodě. Jeho informace vhodně doplňují 
informace o vývoji lesů ve střední Evropě a grafické přehledy klimatických a hydrologických údajů jak v 
oblasti lužních lesů na Břeclavsku, tak i v nadregionálních a historických souvislostech, soustředěné a 
zpracované doc. Ing. Rudolfem Bagarem, CSc. Samostatná kapitola o revitalizaci lužních lesů na lesním 
závodě Židlochovice je svědectvím, že lesníci ve spolupráci a úzké součinnosti s dalšími odborníky za-
chránili lužní ekosystémy v době, kdy jim hrozilo největší nebezpečí z nedostatku vody. 
Projekt byl finančně podpořen Lesy ČR, s.p.

Mezinárodní projekt „Památky světového dědictví UNESCO v životě obcí, měst a regionů“ 
Pod vedením pracovníků Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Katolické univerzity v Ru-
žomberoku jako hlavního zahraničního partnera probíhá projekt, jehož cílem je vytvoření modelového 
řešení pro participativní plánování s využitím přírodního a kulturního potenciálu dvou významných úze-
mí, Mikulčicko a BR DM s LVA na české straně a lokality Vlkolínec u Ružomberoku, památka UNESCO. 
17. 7. 2017 byl v rámci projektu na Katolické univerzitě v Ružomberoku zorganizován workshop, ve 
kterém se zpřesňovaly výstupy a finanční zabezpečení jednotlivých akcí v roce 2017 a především v 
roce 2018. 
21. – 23. 9. 2017 se v Ružomberoku a ve Vlkolínci uskutečnil workshop „Návrhy na revitalizáciu a 
udržiteĺné využívanie lokality UNESCO Vlkolínec“, věnovaný problematice obnovení tradičních způsobů 
hospodaření v horské krajině v zahradách a v bezprostředním okolí obce Vlkolínec, včetně záchrany 
genofondu tradičních odrůd ovocných dřevin a zajištění ochrany zahrad před medvědy. Další workshop 
se připravuje v Mikulčicích v roce 2018.
Realizace projektu je financována i v rámci iniciativy Interreg 5A - SK-ČR.

Jednání k přípravě na vyhlášení maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) v lužních lesích 
na Soutoku 
V průběhu celého roku probíhala jednání pracovní skupiny pro MZCHÚ v lužních lesích za účasti zástup-
ců orgánů ochrany přírody, Lesů ČR a BR DM. V rámci dohodnuté diskuse se řešily obecné ochranné 
podmínky pro MZCHÚ, které by mohly být v kolizi s tradičními, osvědčenými způsoby lesnického hospo-
daření. Diskutovala se problematika celoplošných či pruhových příprav ploch před zalesněním ve vztahu 
k ochraně bylinného patra, v kontextu s nutností zajistit efektivní obnovu, a především následnou péči o 
mladé lesní porosty, v převážné míře dubové. 
LČR v průběhu roku připravily ve spolupráci s BR Dolní Morava vlastní návrh na vyhlášení MZCHÚ, 
které plošným rozsahem a navrženou výměrou „národních“ kategorií ochrany se pohybuje v hranicích 
doposud pro MZCHÚ běžných a s konstatováním, že společný zájem na zachování současného stavu či 
jeho zlepšení lze dosáhnout prostřednictvím smluvní ochrany. Tento návrh však, po dlouhé odmlce ze 
strany MŽP, nebyl akceptován.
Problematikou vyhlášení ZCHÚ v oblasti Soutok za účelem zajištění ochrany EVL Soutok, se zabývalo 
i březnové jednání Mezioborové pracovní skupiny pro LVA, kde zástupci BR Dolní Morava připomněli 
původní ideu Natury 2000, kdy zachování vybraných stanovišť a ochrana druhů měla být zajištěna 
pozitivní motivací vlastníků a správců daných území s upřednostněním smluvní ochrany a kritizovali 
politiku a způsob jednání MŽP ČR, které dlouhodobě uplatňuje silový způsob prosazování svých zájmů, 
nerespektuje rovnocennost zákonů ČR, nedostatečně komunikuje, nerespektuje oprávněné argumenty 
lesnického provozu, a v Evropské komisi neseriózně prezentuje způsob projednání Natury 2000 v ČR. 

23. 11. 2017 pak proběhlo 19. jednání Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný 
rozvoj. Na programu jednání byly mimo jiné informace k zajišťování ochrany EVL Soutok. Protože návrh 
AOPK na velkoplošné vyhlášení MZCHÚ může v případě schválení negativně ovlivnit i plnění funkcí 
Biosférické rezervace Dolní Morava, vyplývající z podmínek UNESCO Programu MAB, připravili zástupci 
BR vysvětlující prezentaci s názvem „Program UNESCO Člověk a biosféra a jeho specifický přístup k 
ochraně biodiverzity“, která navazovala na přednášku Prof. Petra Maděry z Mendelovy univerzity v Brně 
nazvanou „Vliv lesního hospodářství na biodiverzitu flóry lužních lesů na Soutoku“ která na konkrétních 
výsledcích mnohaletého výzkumu dokládala, že biodiverzita v lužních lesích je přímo úměrná udrži-
telnému hospodaření. Z následné diskuse vyplynulo, že ochrana specifické oblasti Soutoku vyžaduje 
specifický přístup a výzva k dalším jednáním.

Přípravy projektu „Revitalizace Zámeckého rybníka v Lednici“
V roce 2017 byl znovu oživen projekt revitalizace Zámeckého rybníka v Lednici. Byla zahájena společná jednání se všemi 
dotčenými subjekty, práce na nové projektové dokumentaci a přípravy žádosti o dotaci z Operačního programu Životní pro-
středí. Jedná se o komplikovaný projekt, v němž se potkávají zájmy ochrany přírody, ochrany památek a místní samosprávy. 
V minulosti byl projekt několikrát připravován a v cestě jeho realizaci stály vždy administrativní překážky. 

IMPORTANT ACTIVITIES IN 2017
2017 was marked by EUROMAB 2017, an international congress of European and North American biosphere reserves 
organized every two years, where representatives of biosphere reserves meet with the MAB Programme executives to 
assess their past activities and set the priorities for the upcoming period. Other important activities included the publica-
tion of a monograph by the late Doc. Bauer “The Impact of Regional Climate Development on Floodplain Forest Ecosys-
tems in 1951 – 2012”, managerial duties of LVCL Site Manager, preparation of an exhibition commemorating the 20th 
anniversary of LVCL inscription on the UNESCO World Heritage List and launch of the Czech-Slovak project called “World 
Heritage Sites in the life of municipalities, towns and regions”. In the first half of the year we concluded a long-term project 
“The Red Book of Tree Species of the Czech Republic, The Red Book of Threatened Species of the Floodplain Forests of 
Lower Morava BR and The Red List of Threatened Species of the Křtiny Training Forest Enterprise” supervised by Mendel 
University. Thanks to the coordinating efforts of Lower Morava BR, the Czech Republic Model Forest Association (Forest 
Parks and Lower Morava BR) was awarded full membership in the International Model Forest Network. Representatives 
of our PBC also played an active part in the process of designating a small-scale specially protected area at Soutok. Our 
other activities traditionally focused on work with students and communication with stakeholders.

EUROMAB France 2017
The EUROMAB network encompasses all European and North American member countries which participate in the MAB 
Programme and the World Network of Biosphere Reserves. It is the oldest and largest of the nine MAB Regional Networks. 
It consists of 302 BRs (almost half of all BRs) in 36 countries, including Canada and USA. It is a platform for sharing 
knowledge, know-how and experience with sustainable development, working as a collective tool supporting sustainable 
development between BR representatives, scientists and National MAB Committees. EUROMAB meetings facilitate part-
nerships of biosphere reserve managers and coordinators, scientists, representatives of the MAB Committee, national 
MAB committees and partner institutions or associations.
EUROMAB 2017, whose motto was “Building sustainable future together”, was held in Sarlat-la-Canéda on the territory of 
Dordogne Basin Biosphere Reserve, the largest biosphere reserve in France, on April 4 – 7th 2017. Over 220 delegates 
from 41 countries took part in the congress.
The agenda focused on the process of meeting the objectives of Lima Action Plan and keeping with the 2030 Agenda for 
Sustainable Development adopted by UN in Paris in 2015. Participants discussed the possibilities of how to contribute 
to Sustainable Development Goals (SDGs), Multilateral Environmental Agreements (MEAs) and the Paris Agreement on 
Climate Change 2015. Within 16 work groups the participants discussed almost two thirds of the total 17 Sustainable 
Development Goals. Among other things they identified new types of partnerships necessary for an ecological transition, 
the processes of setting them up, maintaining and promoting them.
The next EuroMAB congress will take place in Ireland in 2019.

Project “The Red Book of Tree Species of the Czech Republic, The Red Book of Threatened Species of the Floodplain 
Forests of Lower Morava BR and The Red List of Threatened Species of the Křtiny Training Forest Enterprise”
Lower Morava Biosphere Reserve is a territory frequently targeted by scientists of different fields as their study area, as 
this relatively small area is of outstanding cultural and natural value. It is home to many threatened plant and animal 
species. 
A project which was successfully concluded in 2017 focused on this aspect. It was called “The Red Book of Woody Plants 
of the Czech Republic, the Red Book of Threatened Species of the Floodplain Forests of the Lower Morava BR and The Red 
List of Threatened Species of the Křtiny Training Forest Enterprise“, and involved a team of experts from the entire coun-
try working under the supervision of Mendel University in Brno. The project was launched in 2015 and its initial stages 
focused on analyses of the existing occurrence of threatened woody plants on the territory of the Czech Republic. In the 

following stage of the project a survey 
of threatened species of different or-

ganisms was conducted in two selected 
areas (TFE Křtiny and floodplain forests 

in Lower Morava BR) and the Red List of 
Plants of LM BR, the Red List of Vertebra-

tes of LM BR, Red List of Invertebrates of LM 
BR and the Red List of TFE Křtiny were drawn up, 

including a map of the Lower Morava Biosphere 
Reserve highlighting small-scale specially protected 

areas and containing descriptions of selected threate-
ned species. 

The project partners are Lower Morava Biosphere Reserve 
and the “Masaryk Forest” Training Forest Enterprise in Křtiny. 

Information on the project and its outputs can be found on www.
cerveneseznamy.mendelu.cz.

Performing Site Managerial duties in the Lednice-Valtice Cultural Landsca-
pe, World Heritage Site
Already in 2016, the Lednice-Valtice Cultural Landscape commemorated 
the 20th anniversary of its inscription on the UNESCO World Heritage List. 
This event was highlighted and promoted throughout 2017.

The Site Manager‘s (SM LVCL) activities are defined by the obligation to en-
sure protection, management and sustainable development of the site upon pre-

serving the outstanding value of the LVCL landscape. Based on a mandate awarded 
by the Interdisciplinary Workgroup for LVCL, our PBC has performed all Site Manager 

duties since 2007, including coordination of activities within LVCL, and has worked as a 
platform for interdisciplinary exchange of expert information. This is safeguarded through 

the application of participatory management in our PBC and our direct participation in the 
Interdisciplinary Workgroup for LVCL. Because cultural landscape management is a complex 

issue, which is highly specific particularly on the territory of LVCL, ensuring interdisciplinary 
coordination, communication and continuous awareness of all the stakeholders in the area 

represents a particularly demanding task.
Sadly, systematic and sustainable funding of LVCL Site Manager operations was not secured in 
2017 again. We also failed to secure a change in the conditions of subsidy schemes provision 

which would reflect the specific conditions of a World Heritage Site.

PEFC membership of Lower Morava BR, PBC
The Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) represents one of the existing 

international certification systems assessing sustainable forest management.  The Czech Republic is one of 
the 11 founding member states which formed the PEFC Council in 1999. The PEFC Council is an independent, 

non-profit international organization registered in Geneva which provides a framework for creating and mutual re-
cognition of independent national certification systems.

Lower Morava BR has been a member of PEFC Czech Republic since 2012. This organization is in charge of the Czech 
system of forest certification and unites representatives of forestry, wood processing industry, educational and research 

institutions, trade unions, environmental organizations, state administration and other interest groups.
The central issue of this year was the review of a document called “Centralized Risk Assessment for the Czech Republic” 

issued by the rival certification scheme, FSC, which provided a one-sided and untrue depiction of forest management on the 
Lower Morava BR territory. Comments correcting the misleading information were not accepted by FSC representatives.

Model Forest Czech Republic
The International Model Forest Network is an association of partners from all around the world who for over 20 years have been 
working towards a common goal – the sustainable management of forests and landscapes. The Network was created to support 
the sustainable management of the natural resources through a participatory approach that reflects the needs of local commu-
nities and global concerns. The Network is a place which fosters international exchange of ideas, knowledge, experience and 
innovative solutions and supports international cooperation. Lower Morava BR initiated the establishment of Model Forest Czech 
Republic (hereinafter “MF CR”) as a neutral platform whose objective is to exchange and diffuse information and knowledge, to 
foster educational, scientific and research activities with the participation and support of local inhabitants, land owners, busine-

sses, public institutions and other stakeholders who directly or indirectly use the natural resources and landscape in the given 
area. In 2017 Model Forest Czech Republic experienced important developments and changes. Following long and meticulous pre-

parations Model Forest CR, as the first Czech site, was officially awarded full membership in the International Model Forest Network 
(hereinafter “Network”) on 7th July 2017. Prior to awarding the membership, IMFN Secretariat evaluators visited the Czech Republic on 

22 – 24th May 2017 to review the Model Forest CR. Their positive evaluation led to recommendation for a full membership in the Network.
On 25 – 26th May 2017 an international conference on “Model Forest Czech Republic” was held to present and highlight the importance of 

forests and model forest management facilities in the cultural landscape as examples of sustainable use of natural resources which aid the 
development of society and regions. Over 50 participants, both professionals and representatives of the general public, took part in the con-
ference. A memorial stone was unveiled during the event to commemorate the establishment of Model Forest Czech Republic. The conference 
agenda included a field trip presenting sustainable forest management in the Masaryk Forest Křtiny Forest Park.
The project was also supported by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic, Military Forests and Farms, State Enterprise, and Mendel 
University.

Publication “The Impact of Regional Climate Development on Floodplain Forest Ecosystems in 1951 – 2012”
The reputation of forestry and foresters may have suffered in recent years, but the present is revealing that sustainable use of natural re-
sources is an essential principle applicable throughout the world. Foresters have mastered this very art and have clearly demonstrated for 

several centuries the importance of well-managed forests for the 
quality of landscape and the existence of the entire society, even in 

the 21st century.
Good forest management and a fulfilled role of foresters require a suffici-

ent amount of objective information both about forest environments and 
many other external factors. Climate, its development and fluctuations in 

long-term and medium-term horizons generally represent some of the key im-
pacts on forest ecosystems. The book, which was published by the Lesnická 
práce Publishing House in 2017 under the supervision of Lower Morava BR 
employees, contains important facts discovered by doc. Ing. Zdeněk Bauer, 
CSc. during his scientific career which lasted more than 60 years. He per-
sonally studied and collected phenological characteristics of South Moravian 
floodplain forests and processed them into clear graphs which clearly indicate 

the development trends in regional climate in the past fifty years. His data are 
complemented by information on the development of forests in Central Europe 

and graphs with climatic and hydrological data from floodplain forests in the 
Břeclav region presented in sub-regional and historical context, all collected and 

processed by doc. Ing. Rudolf Bagar, CSc. A self-contained chapter on floodplain forest 
restoration at the Židlochovice Forest Enterprise attests to the fact that foresters closely 

cooperating with other experts saved floodplain ecosystems at a time when shortage of water 
threatened their very existence.

This publication will find its rightfully earned place in university and institutional libraries but more 
importantly will serve as a handbook for foresters, students, researchers and state administration 

bodies, as well as for those interested in the timeless relationship between climate development 
and the environment.

The project was financially supported by Forests of the Czech Republic, State Enterprise.

International project “World Heritage Sites in the life of municipalities, towns and regions” 
Under the supervision of researchers from the Faculty of Education of Masaryk University in Brno and 
Catholic University in Ružomberok as the principal foreign partner, a project whose aim is to create a 
model solution for participatory planning is underway. The project is capitalizing on the natural and 
cultural potential of two valuable sites: Mikulčicko region, Lower Morava BR and LVCL on the Czech side 
and Vlkolínec by Ružomberok, World Heritage Site on the Slovak side of the border.
On 17th July 2017 a workshop was organized at Catholic University in Ružomberok to refine project 
outputs and financial backing of individual events in 2017 a 2018.
On 21 – 23rd September 2017 a workshop entitled “Proposals for the restoration and sustainable 
use of Vlkolínec, World Heritage Site” was held in Ružomberok and Vlkolínec, focusing on the issue 
of restoring the traditional mountain landscape management methods in the gardens and immediate 
surroundings of Vlkolínec, including preservation of the traditional fruit tree varieties‘ genetic pool and 
protection of the gardens from bears. The next workshop is scheduled for 2018 in Mikulčice.
The project is co-funded under the Interreg 5A – SK-ČR initiative.

Preparatory meetings for the designation of small-scale specially protected areas (SSSPA) in the flo-
odplain forests at Soutok 
Throughout the year meetings of the workgroup for small-scale specially protected areas (SSSPA) atten-
ded by representatives of nature conservation bodies, Forests of the Czech Republic and Lower Morava 
BR were held in the floodplain forests in question. Discussions focused on general conditions of SSS-
PA conservation which might be incompatible with the traditional and well-tried forest management 
methods. The issue of whole-area and strip soil preparation prior to reforestation in relation to the pro-
tection of the herb layer was discussed in the context of the necessity to procure efficient regeneration 
and follow-up tending of young, mostly oak forest stands. 
Forests of the Czech Republic in collaboration with Lower Morava BR drew up their own proposal for 
SSSPA designation. The proposed area of the “national” nature conservation categories corresponds 
to the hitherto commonly used scope of SSSPAs and is supported by a statement that the common 
interest in preserving the existing state or its improvement may be achieved through contractual pro-
tection. However, following a long respite on the part of the Ministry of the Environment, this proposal 
was not accepted.
The issue of designating a Specially Protected Area in the area of Soutok with the objective to safeguard 
the protection of the Soutok Special Area of Conservation found its way to the agenda of the March 
meeting of the Interdisciplinary Workgroup for LVCL. Representatives of Lower Morava BR recalled 
the original idea of Natura 2000, whereby the conservation of selected sites and species was to be 
safeguarded through positive motivation of land owners and managers of the sites in question while 
prioritizing contractual protection. They also criticized the policies and communication strategies of 
the Ministry of the Environment which has been enforcing its interests while failing to respect the 
equivalence of laws in the Czech Republic, has not been communicating sufficiently, has been ignoring 
legitimate arguments of practical forest management and presenting misleading accounts of Natura 
2000 negotiations in the European Commission.
On 23rd November 2017 the Landscape, Water and Biodiversity Committee of the Government Council 
for Sustainable Development held its 19th session. Its agenda included information about safeguar-
ding protection of Special Area of Conservation Soutok. Considering fact that the proposed designation 
of a SSSPA may have a negative impact on the fulfilment of Lower Morava BR functions, as stipulated by 
the UNESCO MAB Programme, BR representatives prepared a presentation called “UNESCO MAB Pro-
gramme and its specific approach to biodiversity conservation” which was a follow-up of a presentation 
delivered by Professor Petr Maděra of Mendel University in Brno on “The impact of forest management 
on the biodiversity of floodplain forest flora in Soutok”. It presented the results of long-term research 
documenting that floodplain forest biodiversity is proportional to sustainable management. The en-
suing discussion revealed that the conservation regime of the unique area of Soutok requires a specific 
approach which in turn requires further negotiations. 

Preparations of the project on “Zámecký Fishpond Restoration”
2017 saw the revival of the restoration project for Zámecký Fishpond in Lednice. Joint negotiations 
with all stakeholders were initiated, new project documentation was drawn up and the process of appli-
cation for funding from the Operational Programme Environment was launched. This complex project 
must balance the different interests of nature conservation bodies, national heritage institutions and 
local governments. The project has been initiated several times in the past but always ran up against 
administrative hurdles.
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