
Program Člověk a biosféra 
a biosférické rezervace
Program UNESCO Člověk a biosféra (Man and the Biosphere – MAB) vznikl v 70. letech 20. století. 
Jeho cílem bylo a je hledat možnosti zlepšení vztahu člověka k životnímu prostředí, s využitím teore-
tických a praktických informací získaných na území zvláště vybraných oblastí, nazvaných biosférické 
rezervace. Zde jsou pak vytvářeny a testovány inovativní přístupy k udržitelnému ekonomickému rozvoji 
za současného zajištění ochrany hodnot přírodních i kulturních ekosystémů. V praxi se jedná o hledá-
ní optimálních způsobů ochrany životního prostředí a kulturních hodnot prostřednictvím uvážlivých 
každodenních lidských aktivit.

Biosférická rezervace (BR) je území s mezinárodním statutem, zahrnující suchozemské, mořské, po-
břežní nebo kombinované ekosystémy, které na základě národní nominace vyhlašuje UNESCO v rámci 
programu MAB. Od „klasických“ rezervací se ty biosférické liší zejména tím, že nejsou zaměřeny pri-
oritně na ochranu přírody, ale respektují a podporují ty lidské činnosti v krajině, které vedou k jejímu 
pozitivnímu trvale udržitelnému rozvoji. 

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. Náraz-
níková 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 za-
interesované 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 zain-
teresovaných 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 sou-
časnosti v plném rozsahu pouze Biosférická rezervace Dolní Morava a to formou obecně prospěšné 
společnosti. 

V rámci programu MAB bylo do Celosvětové sítě biosférických rezervací v roce 2018 zahrnuto 686 BR 
ve 122 zemích, z toho je šest na území České republiky (Šumava, Krkonoše, Křivoklátsko, Třeboňsko, 
Bílé Karpaty a Dolní Morava). 

Biosférická rezervace Dolní Morava
Program UNESCO Člověk a biosféra schválil v červenci roku 2003 rozšíření bývalé Biosférické rezervace 
Pálava (vyhlášena v roce 1986) o Lednicko-valtický areál (LVA) a lužní lesy na soutoku řek Moravy a Dyje. 
Nově vymezené území dostalo název Biosférická rezervace Dolní Morava.

Krajinnou dominantou BR jsou vápencové vrcholy Pálavy, se svahy pokrytými suchomilnými trávníky, 
listnatými lesy a vinicemi. Většina území BR má dlouhou historii intenzivního hospodářského využívání. 

Centrální část BR, od roku 1996 zapsanou na Seznamu světového dědictví UNESCO, představuje kom-
ponovaná krajina, vytvářená člověkem od počátku 18. do konce 19. století. V jihovýchodním cípu BR 
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 významu. Mezi ně patří 
například území evropské soustavy Natura 2000, zvláště chráněná území v čele s Chráněnou krajin-
nou oblastí Pálava, Lednicko-valtický areál – Památka světového dědictví UNESCO, mokřady evidované 
Ramsarskou 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 rezerva-
ce Dolní Morava. V České republice se jedná o jedinou biosférickou rezervaci, která je koordinována 
nevládní organizací, v jejíchž orgánech jednají zástupci podnikatelských subjektů, obcí, státní správy, 
profesních organizací a neziskových organizací a univerzit působících na území BR. Tento způsob koor-
dinace BR byl v roce 2014 označen v rámci UNESCO jako modelový pro Celosvětovou síť BR, přesto zů-
stává v našich podmínkách ojedinělý. Řízení ostatních českých BR je doposud úzce 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 Mora-
va (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 vědec-
kých, podnikatelských a rozvojových aktivitách souvisejících s územím nebo existencí BR,

• účast na vydávání publikací a sborníků, včetně publikací informačních a metodických, tištěných, 
elektronických, 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 rezer-
vací, 

• podpora a prosazování aktivit směřujících k hospodářskému a demografickému rozvoji BR a re-
gionu,

• zajišťování zprostředkovatelských a mediačních služeb při sporech a konfliktech souvisejících s exi-
stencí a činností BR.

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

Všechny činnosti prováděné v roce 2018 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 2018:

Správní rada: 
Správní rada je devítičlenným řídícím orgánem biosférické rezervace, v němž kromě zástupců zakla-
datelů 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 stálého hosta správní rady.

Dozorčí rada:
Dozorčí rada je šestičlenným kontrolním orgánem společnosti. Její členy tvoří zástupci zakladatelů, spo-
lečný 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 čtyřikrát a dozorčí rada jednou.
V roce 2018 zaměstnávala obecně prospěšná společnost dva zaměstnance na plný a dva na částečný 
pracovní úvazek formou dohod o provedení práce.

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

OSTATNÍ AKTIVITY  
Přednášky, prezentace a terénní exkurze…
Exkurze do BR Dolní Morava pro účastníky 11. ročníku workshopu „Setkání s řediteli a zástupci 
středních škol 2018“, který pořádala Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity. Jeho cílem bylo 
prohloubení partnerství mezi zemědělskými středními školami, výměna aktuálních informací, kon-
zultace možností vzájemné spolupráce v dalším období a předání informací o realizovaných či při-
pravovaných projektech s důrazem na rozvoj spolupráce s profesními svazy a zahradnickou praxí. 

Tři přednášky a dvě exkurze pro české i zahraniční studenty Lesnické a dřevařské fakulty Men-
delovy univerzity se uskutečnily v průběhu roku 2018. V rámci těchto akcí byla diskutována pro-
blematika přínosu biosférických rezervací a modelových lesů pro udržitelné hospodaření v kulturní 
krajině.
Přednáška a exkurze pro studenty Vysoké školy regionálního rozvoje – Ambis, studující před-
měty Rozvoj venkova a Krajinné plánování, byla dalším příkladem spolupráce mezi BR DM a uni-
verzitami. Obě aktivity byly zaměřeny na využití biosférických rezervací jako nástroje pro udržitelné 
hospodaření v kulturní krajině. Představeny byly krajinné projekty BR DM a zapojení samospráv do 
koordinace biosférické rezervace. Studenti navštívili nově vytvořené prvky ÚSES, Getsemanskou 
zahradu pod Olivetskou horu v Mikulově a Lednici. 
Účast na XXIX. valné hromadě České lesnické společnosti, z. s. v Praze posloužila k prezentaci 
Mezinárodní sítě modelových lesů a Modelového lesa Česká republika. Doplňkem programu byla 
projekce krátkého filmu Modelový les ČR. V následné diskusi byl vyzdvižen přínos Modelových lesů, 
lesnických parků a biosférických rezervací pro udržitelné hospodaření v krajině. 
Exkurze pro studenty SOŠ ekologické a potravinářské ve Veselí n. Lužnicí byla připravena na 
základě žádosti pracovníků SOŠ v rámci jejich výjezdu na jižní Moravu. Exkurze byla zaměřená na 
představení projektů BR DM a fungování biosférických rezervací. Studenti navštívili NPP Rende-
zvous a oboru Soutok. 
Dvě terénní exkurze pro studenty Lesnické akademie Trutnov se uskutečnily pro celkem 56 
účastníků, studujících obor ekologie a obor lesnictví. V průběhu exkurzí byli studenti seznáme-
ni s filosofií Programu Člověk a biosféra, s postavením BR Dolní Morava v rámci ČR a v celosvětové 
síti, s problematikou vývoje kulturní krajiny na jižní Moravě a jejími současnými problémy. Byly dis-
kutovány konkrétní projekty a angažovanost OPS při řešení problematiky ochrany kulturních a pří-
rodních hodnot v oblasti BR DM, se zaměřením na nezastupitelnost a odpovědnost krajinných 
profesí, konkrétně lesníků. 
Odborná exkurze a konzultace s profesory Mendelovy univerzity na téma současných problémů 
lužního lesa a nutných kroků vedoucích k jeho záchraně. V oblasti Soutoku byla s profesory LDF 
Mendelovy univerzity v Brně Prof. Aloisem Praxem, hydropedologem, a Prof. Vladimírem Tesařem, 
specialistou na pěstování a ekologii lesů, řešena problematika udržitelného lesnictví v širších sou-
vislostech. Oba páni profesoři jsou připraveni se stát součástí kolektivu odborníků, kteří by analy-
zovali současné hlavní problémy lužních lesů BR DM a připravili návrh nejnutnějších opatření pro 
jejich záchranu v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. 

Jednání se samosprávami obcí a dalšími zájmovými skupinami v BR i mimo ni...
Pracovní schůzka na Mendelově univerzitě v Brně k projektovému námětu, který řeší problemati-
ku škůdců a patogenů dřevnatých rostlin. Námět zpracovali pracovníci LDF v součinnosti s Rakous-
kými partnery a připravují žádost o finanční podporu v rámci iniciativy Interreg Střední Evropa. BR 
DM o.p.s. byla nabídnuta role partnera projektu s ohledem na znalosti regionu BR DM a možnost 
implementace výstupů do běžné praxe v oblasti jižní Moravy. 

Jednání na Vysoké škole regionálního rozvoje AMBIS se uskutečnilo na základě žádosti pedago-
gických pracovníků této soukromé vysoké školy, vzniklé spojením Vysoké školy regionálního rozvoje 
a Bankovního institutu Ambis. Tématem byla spolupráce s BR DM při doplnění výukových programů 
studentů předmětu Rozvoj venkova.

Pracovní schůzka s ředitelem Povodí Moravy, s.p., závodu Střední Morava v Uherském Hradišti, 
byla zaměřeno především na problematiku uložení sedimentů ze Zámeckého rybníka v Lednici 
v lokalitách aktivní záplavové zóny v k.ú. Lednice a přípravu jednání na úrovni nejvyššího vedení 
státního podniku Povodí Moravy v Brně. 

Terénní šetření pro přípravu projektů revitalizace rybníků Rendezvous a Františkův se usku-
tečnilo za účasti zástupců LČR, AOPK Brno, CHKO Pálava, OPS a projektanta. Týkalo se možnosti 
připravit projekt revitalizace rybníka v NPP Rendezvous a Františkova rybníka, který je součástí 
stejnojmenné Přírodní rezervace. V rámci skupiny byly diskutovány podmínky, za kterých by bylo 
možné tyto projekty realizovat jak z pohledu ochrany přírody, tak dostupných zdrojů financování. 

Dear friends,
We are living in amazing times of European peace, or Pax Europaea, enjoying unprecedented economic 
wealth, and in many respects, we are ranked among the richest and even happiest countries on 
Earth. Visitors from all over the world appreciate the safety they feel everywhere, comprehensive 
healthcare available to all citizens, a number of well-maintained cultural monuments, interesting 
cultural landscapes and other attributes of a modern, advanced and educated society which we take 
for granted.
Having said that, we are also known to be the most sceptical, notoriously disgruntled and the most 
envious nation in the European Union. Clearly, such statements are distorted by different perspectives, 
personal experience and the given respondent sample and thus derived assessments can never be 
fully objective.
The territory of Lower Morava Biosphere Reserve may also be subject to all kind of criteria assessing 
its life space (or the environment) of a cultural landscape both from the positive and negative aspects. 
However, the crucial variable conditioning the final result should be how many of those who live, do 
business or stay here as tourists or spa guests are happy or unhappy about different things.
Take viticulture, for example. One cannot help but wonder how quickly we “caught up” and in many 
respects even “overtook” the world in many aspects of the field. Our wines have gained an excellent 
reputation for their high quality and originality, our well-educated winemakers offer a seemingly endless 
range of great wines produced by state-of-the-art technology, vineyards are tended by methods which 
do not harm nature. Any common-sense person will take pride in the admirable and ultimately delicious 
outcome of such hard work and great efforts.
Yet, negative individuals will choose to see that methods of yesterday were better and nostalgically 
remember the times when vineyards were grown on wooden poles without wires and columns made of 
concrete, when each vineyard contained mature apricot, walnut or peach trees, when you got a healthy 
tan hoeing the vineyard soil and when the only chemicals used were blue vitriol and sulphur wicks…
One cannot but laugh at such nostalgia, as any such comparison completely disregards the factor of our 
society‘s evolution and the increasing demands for quality, economic and environmental sustainability, 
better interdisciplinary awareness and technological expertise.
However, when the issue of our floodplain forests gets under scrutiny, a much larger and louder 
group comes to play. A group of those who have very specific ideas about turning the wheel of time 
backwards and who hammer these ideas into the public awareness through all media imaginable. Their 
understanding of proper nature conservation and “historically justified“ methods of forest management 
is built, among many other things, on the concept of opening up floodplain forests, replacing “forest 
cattle” with bison, aurochs and wild horses, letting go of “large-scale” clear felling methods of forest 
regeneration and returning to the traditional use of hoe and coppicing. They claim that this is the only 
way how to safeguard effective protection of biodiversity! As if this was the only and ultimate purpose 
which our society grants to forests. They completely disregard the fact that the significance of forests for 
the Central European society has been much wider. We are obliged to manage and conserve all forest 
functions, whether economic, environmental, social or cultural, as integral parts of the wider cultural 
landscape, preferably through enlisting the help of professionals – foresters.
It is saddening to see the work and efforts of many generations of foresters – which comes in the 
form of production, polyfunctional floodplain forests – as well as their ability to be good managers and 
protectors of all their functions, including biodiversity, being despised and questioned. On top of all we 
can hear bold and false statements which claim that “Soutok (or the Confluence) is not protected, that 
nature conservation is basically applied on a mere 2 % of the total area”! The fact that the entire area 
is protected under the Forest Act, as part of Natura 2000 network and Ramsar Wetlands or the Water 
Act on the protection of groundwater tends to be somehow omitted.
The philosophy of the Man and the Biosphere Programme, as well as the long-term efforts of Lower 
Morava BR, are based on respect for the heritage created by our ancestors and support of all 
stakeholders whose interest it is to eliminate problems within the cultural landscape and to foster the 
sustainable use of natural resources to benefit the society and mankind. It would be sad if coercive 
pressures got the upper hand in our territory with the aim to enforce the “only right” stakeholder 
interests in the efforts to conserve such a unique ecosystem as the floodplain forests at Soutok. We 
shall actively promote interdisciplinary exchange of expert arguments and jointly look for optimum ways 
of protection, management and conservation of Soutok‘s floodplain forests, wetlands and meadows 
in their entirety.
I would like to thank all the people who share our philosophy of Central European cultural landscape 
management, conservation of all its values and support of sensible 
and sustainable methods of using natural resources. Our efforts and 
activities would be futile were it not for the continuous support of our 
founding members, supporters and governing bodies. Our biggest 
thanks go to them, along with our assurance that we will persevere in 
the ongoing and well-tested activities.

Jan Vybíral 
Managing Director

April 2019

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. Its aim has been 
to improve relationships between people and their environments through the application of theoretical 
and practical information obtained from specially selected areas called biosphere reserves. It is here 
where innovative approaches to sustainable economic development are created and tested while 
safeguarding the conservation of natural and cultural ecosystems. In practice this involves looking 
for optimum methods of conserving natural and cultural values through everyday sensible human 
activities.

Biosphere reserves (BRs) are areas with an international status, which encompass terrestrial, marine, 
coastal and/or combined ecosystems. Following nomination by national governments they are 
designated by UNESCO under the MAB Programme. Unlike “traditional” reserves, biosphere reserves 
do not focus solely on nature conservation but respect and foster such human landscape activities 
which promote its positive sustainable development. 

All world BRs are obliged 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 2018 the MAB Programme under its World Network of Biosphere Reserves encompassed a total 
of 686 BRs in 122 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 and vineyards. Most of the biosphere reserve‘s territory has been subject to long-term intensive 
agricultural use. The central part of the BR consists of a composed landscape artificially created by 
people from the early 18th to the late 19th century and has been 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, World Heritage Site, Ramsar Sites and two nature 
parks (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. 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 2018 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 2018:
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 2018 the Board of Directors met four times and the Advisory Board held one meeting.
In 2018 the Public Benefit Corporation employed two employees full-time and two employees part-time, 
in the form of contract for work.

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

OTHER ACTIVITIES
The activities which representatives of our PBC initiated or participated in throughout 2018 included 
the following:

Lectures, presentations and field excursions
Field excursion to Lower Morava BR for participants of the 11th workshop “Meeting with Secondary 
School Headmasters and Deputy Headmasters 2018” organized by the Faculty of Horticulture to foster 
partnerships between agricultural secondary schools, exchange up-to-date information, establish 
cooperation and exchange information on implemented or planned projects.
Three lectures and two field excursions for Czech and foreign students of the Faculty of Forestry and 
Wood Technology at Mendel University took place in 2018. The issues of biosphere reserve and model 
forest contribution to the sustainable management of the cultural landscape were discussed.
Lecture and field excursion for students of the Ambis College of Regional Development. Students of 
the Rural Development and Landscape Planning programmes were informed on possible application of 
BRs as tools of sustainable management of cultural landscapes. The students visited newly established 
elements of the Territorial System of Ecological Stability (TSES), Genthsemane Garden under the Mount 
of Olives in Mikulov and Lednice.
Participation in the XXIX General Meeting of the Czech Forestry Society in Prague gave us the 
opportunity to present the International Model Forest Network and Model Forest Czech Republic. 
The meeting‘s agenda involved presentation of the Model Forest CR spot. The ensuing discussion 
highlighted the positive role which model forests, forest parks and biosphere reserves play in 
sustainable management of the landscape.
Field excursion for students of Environmental and Food Industry College in Veselí nad Lužnicí was 
commissioned by the school‘s teaching staff. Lower Morava BR projects were presented along with 
information on the operation of BRs in general. The students visited Rendezvous National Nature 
Monument and Soutok game preserve.
Two field excursions for students of Forestry Academy Trutnov organized for 56 students studying 
the Ecology and Forestry programmes. The students were introduced to the philosophy of the Man 
and the Biosphere Programme, the position of Lower Morava BR within our country and within the 
World Network of Biosphere Reserves, the history of cultural landscapes in South Moravia and the 
challenges faced at present. Specific projects were discussed, along with the active role our PBC plays 
in conservation of the outstanding values within the BR territory and the integral role of landscape 
professions, foresters in particular.

Field trip and consultation with Mendel University 
professors focusing on the current challenges 
faced by floodplain forests and the measures 
necessary to save them. The issue of sustainable 
forestry in its wider context was addressed in 
a discussion with Professors Alois Prax and 
Vladimír Tesař. Both gentlemen are prepared 
to join the team of experts which would analyse 
the most pressing issues and devise a plan of 
necessary measures in the short-term and long-
term horizons.

Meetings with local governments and other stakeholders within BR and outside it
Work meeting at Mendel University in Brno to discuss a research project focusing on pests and 
pathogens in woody plants. The project was jointly prepared by the Faculty of Forestry and Wood 
Technology and its Austrian partners and application for funding under the Interreg Central Europe 
Programme is being prepared. Our BR was offered the role of a project partner to ensure project output 
implementation in the everyday practice in South Moravia.
Meeting at Ambis College of Regional Development was initiated by the teaching staff of this private 
college. Involvement of our BR in completing the Rural Development study programme was discussed.

Work meeting with Director of the Morava River Basin Administration, Central Morava Facility in 
Uherské Hradiště. Discussions focused primarily on the issue of depositing the sediments dredged 
from Zámecký Fishpon in the active flood zone in Lednice cadastre and on preparing a meeting at the 
company‘s headquarters in Brno.
Field survey to prepare restoration projects of Rendezvous and Františkův Fishponds. Attended by 
representatives of Forests of the Czech Republic, Nature Conservation Agency Brno, Pálava PLA, our 
PBC and the project manager. Conditions under which the projects were implementable both with 
respect to nature conservation and available funding were discussed.
Public review of the Genthsemane Garden project in Mikulov. Its aim was to assess the success of 
a project in which we collaborated with MND, Nature Conservation Agency in Brno, Pálava PLA and 
the Town of Mikulov. All participants agreed that the project‘s main objective has been met. Site 
management focuses mainly on hand weeding and weed control, irrigation of planted trees and 
shrubs during drought spells and replanting of missing species. The site is soon to be transferred to 
the municipality.
Preparation of a workshop on sustainable farming and game management in Lower Morava BR 
took place at Mikulčice Collective Farm to finalize details of the event which was organized under the 
international Interreg project “World Heritage Sites in the lives of municipalities, towns and regions”.
Meeting with the Mayor of Mikulov to discuss details of the prepared project of protecting the Mušlovský 
Stream spring area through a TSES project in the site between Mikulov and Klentnice following the 
repairs of water supply facilities within in Židlochovice Forest Enterprise forests and landscaping of the 
stream alluvium. Collaboration between the town and our PBC in 2018–2019 was discussed.
Work meeting with the Head of the Department of Culture and Monument Conservation of the South 
Moravian Region to address the issue of greater engagement of the Authority in LVCL management, 
the support of its Site Manager institute and possibly also assuming the role of a World Heritage Site 
guarantor.
Expert meeting related to Charles University project “Evaluation of the functional potential of 
Podkomorské lesy Forest Park” in Hradec Králové was organized to present the results obtained by 
the research team which focused on tourist use of forests in the Forest Park and calculating their non-
production functions. The findings will be used in preparation of educational materials for the general 
public.

International activities
In early 2018 the Deputy Director of Lower Morava BR attended a meeting of the International Advisory 
Committee for Biosphere Reserves in Paris as its regular member. This advisory body of the MAB 
Programme discussed nominations of new BRs, changes and periodic reviews of the existing BRs, as 
well as the development, operation and monitoring of the World Network of BRs. It discussed the so-
called excellence process, under which the deadline for operation changes in all BRs which still fail to 
meet the criteria of Framework Statutes for BR was extended until 2020. It also launched preparation 
of Operational Procedures for BRs, which should help to specify the existing valid MAB documents 
and enhance preparation processes in new BRs and evaluation of existing BRs. All documents and 
recommendations went through approval process during a meeting of the International Coordinating 
MAB Council which was held in Indonesia in July.
Long-term programme of collaboration with Mendel University in Brno aimed at biodiversity 
conservation and cultural landscape management was implemented in Oman and the Socotra 
Archipelago Biosphere Reserve in Yemen. Regular meetings were held throughout the year to assess 
outputs from field trips to Yemen, finalize the schedule of future trips and to agree on the procedure on 
processing the obtained data into relevant documents.
International symposium “Biosphere forests for the future” organized in Umeå by the Swedish Forest 
Agency and Swedish National MAB Committee. Its aim was to initiate a forum for collaboration, exchange 
of information and inspiration. It focused on the role of biosphere reserves as model regions for climate 
change adaptation in forest landscapes and the role of BRs in implementation of Agenda 2030. It also 
included an analysis of challenges related to adaptation to climate change and an overview of how 
landowners and stakeholders can change their actions in order to create more climate-adapted forestry 
strategies and raise awareness about increased vulnerability of forest stands due to climate change. It 
presented a project of biosphere reserves as “climatic observatories” and initiated a new project with 
a broader scope.

Expected course of our activities in 2019
In 2019 the Lower Morava BR, P.B.C. will focus on participation in the EUROMAB 2019 international 
conference which will be held in Dublin Bay BR in Ireland. It will continue to engage in activities within 
Model Forest Czech Republic towards its further incorporation into the International Model Forest 
Network. It will focus on restoration of selected fishponds and 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 materials. It will focus on high-quality updating of the LVCL 
Management Plan for 2020–2025. It will strive to foster 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 rising.
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Úvodní slovo
Vážení přátelé,

žijeme v úžasné době celoevropského míru, zažíváme nebývalý ekonomický blahobyt a podle mno-
ha kritérií patříme k nejbohatším a dokonce nejšťastnějším státům na Zemi. Návštěvníci z celého 
světa u nás oceňují pocit bezpečí, zajištění dobré zdravotní péče pro všechny občany, množství 
dobře spravovaných kulturních památek, zajímavou kulturní krajinu a další, pro nás samozřejmé, 
atributy moderní, vyspělé a vzdělané společnosti.

Zároveň je ale o nás známo, že jsme v rámci Evropské unie nejskeptičtějším, věčně s něčím ne-
spokojeným a závistivým národem. Samozřejmě, že zde záleží na úhlu pohledu, osobních zkuše-
nostech a výběru respondentů a z toho odvozených výsledcích hodnocení, které určitě není nikdy 
úplně objektivní.  

Pro oblast Biosférické rezervace Dolní Morava je možné také uplatnit naprosto všechna kritéria 
hodnocení zdejšího životního prostoru (či prostředí) kulturní krajiny jak z pozitivního, tak nega-
tivního pohledu. Jako rozhodující pro výsledné hodnocení by ale i zde mělo platit, jaké procento 
těch, kteří zde bydlí, pracují, podnikají, či se zde jen rekreují v rámci turistiky či lázeňského pobytu, 
je s něčím spokojených či nespokojených.

Zamyslíme-li se, například, nad problematikou vinařství, musíme žasnout, jak rychle jsme v tomto 
oboru „dohonili“ a v některých ohledech „předhonili“ svět. Naše vína jsou známá ve světě svou 
kvalitou a originalitou, naši vzdělaní vinaři nabízejí nepřeberné množství kvalitních druhů vín, vy-
ráběných nejmodernějšími způsoby, vinohrady jsou obdělávány přírodu nepoškozujícími způsoby, 
atd. Všichni rozumní lidé jsou hrdí a těší se z výsledků, které jsou obdivuhodné a ve svém koneč-
ném důsledku i lahodné.

Negativně zaměřený jedinec ale vidí, že dřív to bylo lepší, to když se vinohrady pěstovaly „na kol-
cích“, bez drátů a betonových sloupků, kdy v každém vinohradě rostly navíc meruňky, ořešáky či 
broskve a člověk se zdravě opálil, když ošetřoval vinohrad motykou a z chemie používal jen modrou 
skalici a sirné knoty…

Zasmějeme se této nostalgické úvaze, neboť v tomto srovnání je úplně pominut faktor vývoje spo-
lečnosti a její čím dál větší nároky na kvalitu, ekonomickou a ekologickou únosnost, její větší me-
zioborové vědomosti a technologické možnosti.

Když se však dostane pod drobnohled hodnocení problematika lužních lesů v naší oblasti, je kupo-
divu zřejmá poměrně větší a hlasitější skupinka těch, kteří své nápady na otočení kolem dějin zpět 
vtloukají do povědomí veřejnosti naprosto vážně a s pomocí všech druhů sdělovacích či komuni-
kačních prostředků. V jejich pojetí správné ochrany přírody a „historicky odůvodněného“ způsobu 
hospodaření v lesích je třeba postavit na prosvětlení lužních lesů, na výměně „lesního dobytka“ 
za zubry, „pratury“ a divoké koně, na zrušení „velkoplošných“ holosečných způsobů obnovy lesa, 
návratu k motyce a pařezovému hospodaření, atd., atd., neboť jedině takto (prý) docílíme účinnou 
ochranu biodiverzity! Jako by les měl pro společnost tento jediný nebo nejdůležitější smysl. Úplně 
se pomíjí to, že význam lesa pro středoevropskou společnost je daleko širší. Všechny jeho funkce, 
ať jsou ekonomického, ekologického či socio-kulturního významu, je povinností spravovat a ochra-
ňovat jako součást širší kulturní krajiny, nejlépe prostřednictvím oborových profesionálů – lesníků.     

Je smutné, že výsledky úsilí mnoha generací profese lesníka – hospodářský, polyfunkční lužní les, 
jsou v tomto případě znevažovány a zpochybňovány, stejně jako jejich schopnost být dobrými správ-
ci a ochránci všech jeho funkcí, tedy i biodiverzity. Navíc se drze a nepravdivě káže o tom, že „Sou-
tok není chráněn, ochrana přírody může mluvit vlastně jen do pouhých 2% plochy…!“ To, že je celá 
oblast chráněna lesním zákonem, soustavou Natura 2000, jako součást mokřadů mezinárodně 
uznaných dle Ramsarské úmluvy, zákonem na ochranu podzemních vod, atd., se už nezdůrazňuje. 

Filosofie Programu Člověk a biosféra, tedy i dlouhodobé úsilí BR Dolní Morava, o.p.s., je založeno 
na respektu k hodnotám vytvořených našimi předky a podpoře všech zájmů, které povedou k od-
stranění problémů kulturní krajiny a k zachování trendů udržitelného využívání přírodních zdrojů ve 
prospěch společnosti a lidstva. Bylo by smutné, kdyby se zrovna v naší oblasti uplatnil diktát for-
mou hrubého nátlaku k prosazení „jedině správných“ skupinových zájmů v ochraně tak jedinečné-
ho ekosystému, jako je komplex lužních lesů na Soutoku. Budeme aktivně podporovat mezioboro-
vou výměnu odborných argumentů a společně hledat optimální způsoby záchrany, managementu 
a ochrany i lužních lesů, mokřadů a luk na Soutoku.

Děkuji všem, kteří se ztotožňují s naší představou o správě kulturní 
středoevropské krajiny, ochraně všech jejích hodnot a podpoře rozum-
ných – udržitelných způsobů využívání přírodních zdrojů. Naše úsilí 
a aktivity by nebyly možné bez nepřetržité pomoci našich zakladatelů, 
podporovatelů a členů orgánů naší společnosti. Jim patří rozhodující 
dík a naše ujištění, že v započatém a již prověřeném trendu aktivit vy-
trváme.      

Jan Vybíral 

Duben 2019
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Veřejná kontrola projektu Getsemanská zahrada v Mikulově, měla za cíl vyhodnotit úspěšnost 
projektu OPS, který vznikl ve spolupráci MND, a.s., AOPK Brno, SCHKO Pálava a města Mikulov. 
Všemi účastníky bylo konstatováno, že záměr projektu – vytvořit zajímavý vyhlídkový prostor s ukáz-
kou flóry a fauny vápencové stepi je naplněn. Péče o lokalitu, která dosud spočívá především v ruč-
ním pletí a likvidace plevelů, v zálivce stromů a keřů v obdobích sucha a dosadbě chybějících druhů, 
se blíží momentu, kdy lokalita bude předána AOPK, SCHKO Pálava, která je vlastníkem pozemku. 

Příprava workshopu o aspektech udržitelného zemědělství a myslivosti v oblasti BR Dolní Mo-
rava se uskutečnila na půdě ZD Mikulčice. Byly dojednány bližší podmínky uskutečnění akce, která 
byla součástí mezinárodního projektu Interreg – Památky světového dědictví UNESCO v životě obcí, 
měst a regionů,

Jednání se starostou města Mikulov, bylo zaměřeno na projednání bližších charakteristik připra-
vovaného projektu na ochranu prameniště Mušlovského potoka prostřednictvím projektu ÚSES 
v lokalitě mezi Mikulovem a Klentnicí pod Kočičí skálou, v návaznosti na opravu vodárenských 
objektů v lesích LZ Židlochovice a úpravou terénu nivy potoka tamtéž. Byla projednána spolupráce 
mezi městem a OPS v roce 2018–2019. 

Pracovní schůzka s vedoucím Odboru kultury a památkové péče Jihomoravského kraje měla za 
cíl vyřešit větší angažovanost kraje v problematice správy LVA a podpory institutu Site-manažera, 
případně převzetí role garanta Památky světového dědictví, včetně výměny názorů na plán vytvoře-
ní institutu Rady památky a činnost Mezioborové pracovní skupiny pro LVA. 

Expertní schůzka k projektu Karlovy univerzity „Vyhodnocení funkčního potenciálu LP Podko-
morské lesy“ v Hradci Králové byla zorganizována za účelem představení výsledků práce týmu 
odborníků z KU, který řešil během dvou let turistické využití a výpočet mimoprodukčních hodnot 
lesů v LP Podkomorské lesy. Výsledné údaje budou sloužit k přípravě osvětových materiálů v rámci 
popularizace a vzdělávání veřejnosti v lesnických parcích jako demonstračních objektech udržitel-
ného hospodaření, což je problematika, které se BR DM významně dlouhodobě věnuje. 

Zahraniční aktivity…
V úvodu roku se zástupce ředitele BR DM zúčastnil, jako jeho řádný člen, zasedání Mezinárodního 
poradního výboru pro BR v Paříži. Na zasedání tohoto poradního orgánu Programu MAB, byly ře-
šeny otázky nominací nových BR, revizí, změn a periodických hodnocení stávajících BR a rozvoje, 
chodu a monitoringu Světové sítě BR. Byl projednáván tzv. proces zdokonalení, kdy všem BR, které 
doposud nesplňují kritéria Rámcových stanov pro BR, byla prodloužena lhůta na změnu fungování 
do roku 2020. Dále byla zahájena příprava tzv. Provozních postupů pro BR, které by měly sloužit ke 
specifikaci současných platných dokumentů MAB a ke zlepšení procesů přípravy nových BR a hod-
nocení již vyhlášených BR. Dokument navazuje na workshop, který byl uskutečněn v rámci konfe-
rence EUROMAB 2017 ve Francii. Všechny dokumenty a doporučení projdou schvalovacím proce-
sem při jednání Mezinárodní koordinační rady MAB, které se uskutečnilo v červenci v Indonésii. 

Dlouhodobý program spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně, zaměřený na ochranu biodi-
verzity a management kulturní krajiny, byl realizován v v oblasti Ománu a Biosférické rezervace 
Socotra Archipelago. V průběhu roku se uskutečňovaly pravidelné pracovní schůzky, na kterých byly 
hodnoceny výstupy z dosavadních výjezdů do BR Sokotra v Jemenu a byl dohodnut harmonogram 
dalších výjezdů a postup při zpracování získaných dat do příslušných dokumentů.

Mezinárodní sympozium „Biosférické lesy pro budoucnost pořádala ve městě Umeå, na půdě Švéd-
ské univerzity zemědělských věd (Sveriges lantbruksuniversitet – SLU), Švédská lesnická agentura 
(Swedish Forest Agency) a Švédský národní komitét MAB. Cílem akce bylo iniciovat fórum pro spo-
lupráci, výměnu informací a vzájemnou inspiraci. Tématem byla role biosférických rezervací jako 
modelových území pro adaptaci zalesněných krajin na klimatickou změnu a přínos biosférických 
rezervací k implementaci Agendy 2030. Výstupy konference zahrnovaly analýzu výzev spojených 
s adaptací na klimatickou změnu, včetně přehledu, jak různí vlastníci a uživatelé půdy mění provoz-
ní postupy směrem k více klimaticky adaptovanému lesnickému hospodaření, zvýšení povědomí 
o zvýšené zranitelnosti lesních porostů způsobené změnami klimatu, představení projektu fungo-
vání biosférických rezervací jako „klimatických observatoří“ a přípravu námětu většího tematicky 
zaměřeného projektu.

Předpokládaný vývoj činnosti v roce 2019
BR Dolní Morava, o.p.s. se v roce 2019 zaměří na účast na mezinárodní konferenci EUROMAB 
2019, která se uskuteční v Irsku v BR Dublin Bay. Dále se bude zabývat aktivitami v rámci společ-
nosti Modelový les ČR, zaměřené na zapojení do Mezinárodní sítě modelových lesů. Bude pracovat 
na projektech revitalizace vybraných rybníků včetně jejich přípravy pro žádost dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí ČR. Bude nadále připravovat vydání odborných, vzdělávacích a osvě-
tových materiálů. Zaměří se na kvalitní aktualizaci Management plánu LVA na léta 2020–2025. 
Dalším cílem bude vytipování a příprava projektů zaměřených na podporu biodiverzity v zeměděl-
ské krajině. Soustředí se na spolupráci s obcemi, podnikatelskými subjekty a státními orgány při 
hledání přijatelné formy ochrany přírody na Soutoku a ve spolupráci s Mendelovou univerzitou se 
bude zapojovat do projektů zaměřených na výchovu a vzdělávání.
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VÝZNAMNÉ 
AKTIVITY V ROCE 2018
Aktivity BR Dolní Morava byly zaměřeny na řešení mezinárodního projektu „Památky 
světového dědictví UNESCO v životě obcí, 
měst a regionů“, zaměřeného na vytvoření 
modelového řešení pro participativní plá-
nování památek UNESCO, plnění funkce 
site-manažera Lednicko-valtického areálu, 
participaci na aktivitách PEFC ČR a Modelo-
vého lesa ČR, účasti na diskusi k přípravě na 
vyhlášení maloplošných zvláště chráněných 
území v lužních lesích na Soutoku nebo re-
alizace projektů revitalizace Zámeckého ryb-
níka v Lednici nebo příměstského lesa v Ho-
doníně a dalších. V roce 2018 si BR Dolní 
Morava připomínala 15. výročí svého vyhlá-
šení, ke kterému bylo připraveno slavnostní 
setkání všech, kteří s BR Dolní Morava dlouhodobě spolupracují a podporují její aktivity.

Mezinárodní projekt „Památky světového dědictví UNESCO v životě obcí, měst a regionů“ 
V průběhu celého roku probíhal pod vedením pracovníků Pedagogické fakulty Masary-
kovy univerzity v Brně a Katolické univerzity v Ružomberku jako hlavního zahraničního 
partnera, projekt, jehož cílem je vytvoření modelového řešení pro participativní plánová-
ní s využitím přírodního a kulturního potenciálu dvou významných území. Na české stra-
ně je to BR Dolní Morava a v jejím rámci památník v Mikulčicích a Lednicko-valtický areál 
(LVA) a na slovenské straně je předmětem zájmu lokalita Vlkolínec u Ružomberoku, za-
psaná na Seznam památek světového dědictví UNESCO. Realizace projektu je financová-
na v rámci iniciativy Interreg 5A – SK-ČR. BR Dolní Morava se projektu účastní jako partner.
Projektový tým se scházel na pracovních poradách, na kterých byly řešeny záležitosti týkající 
se realizace projektu, jako například harmonogram aktivit v roce 2018, podrobnosti týkající 
se vydání publikace o krajinných profesích v územích UNESCO nebo příprava wokshopů pro čes-
ké i slovenské účastníky. Těch proběhlo v roce 2018 několik. Ve dnech 12. a 13. 4. 2018 se uskutečnil v Tvr-
donicích, Lednici a Mikulčicích mezinárodní workshop s názvem „Objekty UNESCO a hospodaření v krajině“ 
zaměřený na různé cílové skupiny. První den byl věnován nejdříve představení projektu starostům z Podluží v Tvr-
donicích a poté v Lednici diskusi na téma omezení, povinnosti a zásady, které sebou nese lokalizace v území 
památky UNESCO.. Druhý den se účastníci přesunuli do prostor muzea Slovanského hradiště v Mikulčicích. 
V rámci programu zazněla přednáška „Zkušenosti s uplatňováním ochranářských zásad UNESCO na území 
Biosférické rezervace Dolní Morava“. Ve druhé polovině dubna (18.–19. 4.) byl uspořádán ve Vlkolínci u Ru-
žomberoku workshop zaměřený na výměnu zkušeností a námětů na řešení problematiky památek světového 
dědictví v období zvyšujícího se zájmu návštěvníků, malého počtu starousedlíků a omezených možností investic 
do infrastruktury v obcích. Diskutována byla i problematika údržby a zachování malozemědělského rázu okolí 
horské vesničky Vlkolínec, problém komunikace s odborníky (úředníky) na ochranu památek a ochranu krajiny. 
Následný dvoudenní mezinárodní workshop, na němž byly představeny aktivity BR DM v prezentaci: „Zkušenosti 
BR Dolní Morava, o.p.s. s uplatňováním Programu MaB“, se uskutečnil v Ružomberoku 22. a 23. 6. 2018. Ve 
čtvrtek 18. října 2018 se v Lednici uskutečnil workshop s názvem „Praktické zkušenosti s životem v památce 
UNESCO (Památky světového dědictví a Biosférické rezervace)“. Tuto akci pořádala OPS spolu s Masarykovou 
univerzitou v Brně. Workshop byl určen všem zájemcům o výměnu zkušeností a názorů v této specifické oblasti. 
Během jednání zazněly od českých partnerů prezentace na různá témata.Všichni účastníci vysoce hodnotili 
prezentované praktické pohledy na to, jak jsou každodenní aktivity ovlivněné statutem UNESCO a zároveň ocenili 
rozšíření úhlu pohledu na problematiku managementu kulturní krajiny. 
Ve dnech 23.–25. 10. 2018 pak Katolícka univerzita v Ružomberku a Město Ružomberok ve spolupráci s Masa-
rykovou univerzitou v Brně, BR DM, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a Občanským sdružením Vlkolínec 
zorganizovali pod záštitou MUDr. Igora Čombora, PhD., primátora Města Ružomberok a doc. Ing. Jaroslava Dem-
ka, CSc., rektora Katolíckej univerzity v Ružomberoku, konferenci s názvem 25. výročie zápisu lokality Vlkolínec 
do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Součástí konference byly workshopy, výstava a návštěva nově otevře-
ného Domu UNESCO ve Vlkolínci. Akce se zúčastnilo 50 odborníků ze státní správy a jejích odborných organizací, 
regionální a místní samosprávy, univerzit, podnikatelského sektoru a neziskového sektoru. 

Výkon funkce site managera Lednicko-valtického areálu – památky UNESCO
Činnost site-managera/koordinátora území (SM LVA) vyplývá ze závazku zabezpečení ochrany, řízení a udržitel-
ného rozvoje při zachování univerzálních hodnot komponované krajiny LVA. Protože management kulturní krajiny 
je komplexní problematikou, která je zejména v oblasti Lednicko-valtického areálu velmi specifická, je zajištění 
mezioborové koordinace, komunikace a kontinuální informovanosti všech zúčastněných subjektů v území velmi 
náročné.
Na základě pověření Mezioborovou pracovní skupinou pro LVA (MOPS) poskytuje BR DM, o.p.s. už od roku 2007 
služby site managementu – koordinace aktivit na území LVA, a plní funkce platformy pro mezioborovou výměnu 
odborných informací. To lze naplňovat díky uplatnění participačního managementu v rámci BR DM a také přímou 
účastí v MOPS LVA. 
Ministerstvo kultury ČR (MK ČR) zorganizovalo dne 28. 2. 2018 setkání site manažerů památek světového dě-
dictví UNESCO z celé ČR v Praze. Účastníky byli zástupci Statků světového dědictví, MK ČR a Národního památ-
kového ústavu (NPÚ). Hlavním bodem setkání bylo představení Národního akčního plánu ČR, ve vztahu k 3. cyklu 
periodického reportingu o stavu statků světového dědictví. 
Významné bylo zasedání Mezioborové pracovní skupiny pro LVA dne 31. 10. 2018 na půdě Ministerstva životní-
ho prostředí (MŽP) v Praze, jehož předmětem bylo projednání možnosti transformace MOPS do Rady památky 
světového dědictví pro LVA. Pro odmítavé stanovisko Dobrovolného sdružení obcí LVA, které bylo oficiálně a se 
zdůvodněním postoje zasláno na MŽP i MK ČR, se daná problematika neřešila. 
Z pozice SM LVA pak byly během celého roku projednávány náměty na projekty jako například zpracování projek-
tu a žádosti o dotaci na revitalizaci Zámeckého rybníka v Lednici a rybníka u Rendezvous u Valtic, problematika 
obnovy hlavních alejí LVA v kontextu kolize zájmů ochrany přírody a skutečného stavu přestárlých alejí, příprava 
žádosti o dotaci na aktualizaci Management plánu LVA. 
Ani v roce 2018 se bohužel nepodařilo zajistit systémové a udržitelné financování SM LVA, nebo dosáhnout 
úpravy podmínek dotačních programů, které by reflektovaly specifické podmínky krajinné památky UNESCO.

Aktivity BR Dolní Morava, o.p.s. v PEFC ČR
Program pro schvalování lesnických certifikačních systémů (PEFC – Programme for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes) je jedním z několika současných mezinárodních certifikačních systémů, hodnotících udr-
žitelné 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 registrovaná 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, odborových organizací, 
ekologických hnutí, státní správy a ostatních zájmových skupin. 
Ve dnech 21. a 24. 5. 2018 proběhla příprava a sněm PEFC ČR v Kostelci n. Č. lesy a na severní Moravě. Kontrola 
činnosti a hospodaření PEFC ČR v roce 2017 z pozice revizora a sněm, spojený s odbornou exkurzí na lesních 
pozemcích VLS, divize Lipník n. Bečvou a LČR, LS Vítkov, na téma kůrovcová kalamita, její řešení a budoucí vize. 

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. Síť vznikla pro podporu hospodaření s přírodními zdroji udržitelným způsobem na participačním 
základě s důrazem na potřeby místních komunit i řešení globálních problémů. Síť je místem pro mezinárodní vý-
měnu informací, znalostí, zkušeností a inovativních postupů a pro podporu mezinárodní spolupráce. BR Dolní Mo-

rava iniciovala vznik spo-
lečnosti Modelový les 
Česká republika (dále 
také jako „ML ČR“), která 
vznikla jako neutrální platforma 
pro sdílení a šíření informací a znalos-
tí, podporu vzdělávání, vědy a výzkumu, se 
zapojením a podporou místních obyvatel, vlast-
níků pozemků, podnikatelů, veřejných institucí 
a ostatních subjektů přímo či nepřímo využívajících 
přírodních zdrojů a krajiny v daném místě. ML ČR se 
stává nástrojem pro rozvoj znalostí a povědomí o hos-
podaření s přírodními zdroji udržitelným způsobem 
a povzbuzuje účast všech zainteresovaných stran k řízení 
krajiny na participačním základě, který povede k rozvoji a udrži-
telnému využívání krajiny s respektem k rovnocennosti rozvojových pilířů: 
ekologického, ekonomického a sociálně-kulturního. Platforma je místem pro šir-
ší podporu spolupráce a dialogu mezi všemi zúčastněnými. Nabízí prostor pro řešení kon-
fliktů a hledání společných cest k naplňování rozvojových vizí se zohledněním místních specifik. 
Začátkem roku byla uzavřena kompletace závěrečné zprávy k projektu Modelový les ČR pro Minis-
terstvo zemědělství ČR a předán filmový spot Modelový les Česká republika, který připravila OPS ve 
spolupráci s firmou M-ark. Kkrátký film, představuje základní informace o územích, sdružených do ML ČR, 
který byl v loňském roce přijat do Mezinárodní sítě Modelových lesů (IMFN). Tento film je k dispozici všem členům 
ML ČR a byl také předán do ústředí IMFN, kde reprezentuje Českou republiku. 
Dne 21. 6. 2018 se ve Křtinách uskutečnila schůze společníků Společnosti Modelový les ČR. V rámci které bylo 
schváleno přijetí Lesnického parku Podkomorské lesy do ML ČR. V současné době tedy ML ČR sestává z pěti území 
(kromě BR DM jsou to LP Křivoklátsko, Bezděz, Masarykův les Křtiny a Podkomorské lesy). Na závěr jednání byla 
obnovena diskuse k dlouhodobému jádrovému financování. V odpoledních hodinách byl uspořádán workshop „Silné 
a slabé stránky ML ČR“. Cílem akce bylo představení SWOT analýz pro jednotlivá území Modelového lesa Česká re-
publika a následná diskuse ke společné analýze pro celý Modelový les ČR a její využití jako nástroje pro budoucí rozvoj. 
V roce 2018 byly pořádány odborné přednášky o ML ČR pro studenty univerzit, vytvořeno logo a webové stránky ML ČR. 
Připravena byla i interaktivní mapa a vzdělávací kurz pro děti s výtvarnou soutěží na téma Jak vidí děti krajinné profese?

Diskuse k přípravě na vyhlášení maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) v lužních lesích na Soutoku 
Významnou problematikou, kterou se BR DM aktuálně zabývá, je vyhlášení ZCHÚ v oblasti Soutoku za účelem 
zajištění ochrany EVL Soutok. Zástupci BR Dolní Morava na všech jednáních zdůrazňují původní myšlenku Natury 
2000, kterou je zajištěna pozitivní motivace vlastníků a správců dotčených území směřující k zachování vybra-
ných stanovišť a ochraně druhů, s upřednostněním smluvní ochrany. 
BR DM vytvořila vlastní interní pracovní skupinu, která byla ustavena k systémovému řešení problematiky ochrany 
biodiverzity oblasti Soutoku. Tato skupina se sešla 1. 3. 2018 na interním workshopu, z jehož průběhu vyplynulo, 
že smluvní ochrana v případě EVL je z pohledu legislativy rovnocenná maloplošným zvláště chráněným územím 
(MZCHÚ). Podle dostupných informací souhlasí s maximálním využitím smluvní ochrany na Soutoku AOPK, LČR, 
OPS i obce, pouze JMK je proti. Smluvní ochrana vychází ze zákona č. 114/1992 Sb. a z metodického pokynu 
MŽP. Protože AOPK už má návrh plánů péče předmětných lokalit zpracován, lze na nich stavět dohodu o smluvní 
ochraně. Nicméně stávající rozsah navrhovaných MZCHÚ je pro LČR neakceptovatelný, protože se v nich například 
počítá s přirozenou obnovou a to na Soutoku není realizovatelné u dubu jako hlavní dřeviny. MZCHÚ je jednodušší 
vyhlásit, ale z dlouhodobého hlediska jsou administrativně náročnější kvůli nutnosti schvalovat výjimky. Smluvní 
ochrana je náročnější na vyhlášení, ale potom je dlouhodobě pro všechny účastníky administrativně jednodušší.
Odborný seminář k péči o lesy v lokalitách soustavy Natura 2000 v oblasti Soutoku Moravy a Dyje organizovala 
dne 26. 6. 2018 v Židlochovicích z pověření MŽP Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ve spolu-
práci s Lesy České republiky, s. p. Cílem akce bylo zaměřit se na lesní ekosystémy a druhy na ně vázané a na 
základě odborného představení těchto přírodovědných hodnot oblasti Soutoku diskutovat návrh optimální péče 
pro jejich zachování v dlouhodobém časovém horizontu. 
V rámci programu zazněla i prezentace s názvem „Program UNESCO „Člověk a biosféra“ a jeho specifický přístup 
k ochraně biodiverzity“ (Petr Čupa, BR DM), v níž byla vysvětlena filozofie MAB a z ní vyplývající přístup k ochraně 
přírody na participačních základech, s důrazem na udržitelnost. Byly prezentovány obavy subjektů z BR DM 
z nových vrstev ochrany, tak jak jsou diskutovány na jednáních správní rady OPS i mimo ni. Byla také deklarována 
ostražitost vyplývající z negativních zkušeností z jednání s orgány ochrany přírody v minulosti a problémy, kterých 
se subjekty, ať už oprávněně nebo ne, obávají, že budou způsobeny vyhlášením dalších ochranářských vrstev na 
již chráněných územích. Za zmínku stojí, že v následné diskusi mimo jiné zaznělo od zástupce AOPK, že jediným 
problémem ochrany přírody v ČR je to, že je příliš úspěšná. 
Na přípravě odpovídající administrativní územní ochrany spolupracuje JMK, dotčené obce, MŽP – AOPK, 
LČR a BR Dolní Morava. Všichni zúčastnění se shodují na tom, že je třeba minimalizovat vliv dlouhotrvajících 
epizod sucha, které existenčně ohrožují předměty ochrany v EVL. 
V závěru roku se uskutečnila další jednání, z nichž zásadní proběhlo 7. 12. 2018 na AOPK v Brně, kde se zá-
stupci MŽP (Dolejský), AOPK (Koukal), LZ Židlochovice (Svoboda), BR DM (Vybíral) a DSO LVA (Kabát) dohodli na 
snaze, aby byla problematika ochrany EVL Soutok – Podluží vyřešena uzavřením Smluvní ochrany a to nejlépe 
veřejnoprávní smlouvou mezi MŽP a LČR. Veřejnoprávní smlouva mezi MŽP a LČR je všemi doporučována jako 
náhradní řešení v případě trvající neochoty JMK uzavřít tuto smluvní ochranu s LČR.

Projekt „Revitalizace Zámeckého rybníka“
V letech 1805–1811 vznikl v Lednici Zámecký rybník o rozloze 30,1 ha s 6 velkými a 10 malými ostrůvky a čet-
nými romantickými stavbami, v jehož okolí byl dotvořen terén a založen park. Tento rybník nebyl v posledních 
zhruba 100 letech odbahněn a hrozí jeho postupné zanesení a tím i znehodnocení – jako krajinného prvku 
i jako biotopu. Lokalita je velmi komplikovaná, protože rybník je součástí Památky světového dědictví UNESCO, 
Národní přírodní rezervace Lednické rybníky, Natury 2000 a Ramsarských mokřadů mezinárodního významu. 

BR DM již v nedávné minulosti (2001–2004) iniciovala vypracování kompletní projektové 
dokumentace s vydaným platným stavebním a vodohospodářským povolením na revitali-
zaci, podala i žádost na financování z OP ŽP a i když dosáhla důležité akceptace projektu, 
nezískala dotace kvůli překročení měrných nákladů, nešťastně uplatněných v případě, kdy se 
nejedná o prosté odbahnění, ale je nutné respektovat oprávněné požadavky orgánů památkové 
péče. V roce 2018 uzavřela BR DM s NPÚ smlouvu o vzájemné spolupráci za účelem realizace 
projektu a na základě výběrového řízení uzavřela Smlouvu o dílo na zpracování projektové doku-
mentace. Při zajišťování bezproblémového procesu zpracování dokumentace až po dokumentaci pro 
provedení stavby úzce spolupracuje s NPÚ, AOPK a právním oddělením MND a.s. V průběhu celého 
roku pravidelně probíhaly kontrolní dny a podání žádosti do OPŽP a zahájení realizace se předpoklá-
dá v roce 2019.

Projekt „Příměstský les Hodonín“
Cílem projektu je navrhnout úpravy a opatření k využití městských lesů v bezprostředním okolí 
města Hodonín k jejich postupné přeměně a využití jako rekreačních příměstských lesů. Ve spo-
lupráci s městem Hodonín, Zahradnickou fakultou Mendlovy univerzity v Lednici, MND a AOPK 
Brno se podařilo zapojit veřejnost do návrhů na základní úpravy hospodářského lesa a stanovit 
dlouhodobou strategii jeho proměny v příměstský rekreační les, respektovat prostorové potře-
by ZOO Hodonín, tělovýchovného areálu, školní mládeže a běžných obyvatel sousední bytové 
zástavby. 
Dne 30. 4. 2018 byl v Hodoníně uspořádán seminář se studenty ZF Mendlovy univerzity, kte-
rý byl zaměřen na řešení problematiky příměstského lesa Bažantnice – Dúbrava u Hodonína 
prostřednictvím návrhu rozvojové vize, zpracované kolektivem studentů krajinné architektury 
formou terénních šetření a grafického návrhu. 

Projekt „Ze života kalousů“
Kalousi ušatí patří u nás mezi poměrně hojné 
sovy. Tyto sovy hnízdí obvykle ve starých vraních 
a stračích hnízdech, ale na Břeclavsku začali ka-
lousi využívat i budky, které členové ČSOP Břeclav 
připravili pro poštolky. V rámci projektu „Ze života 
kalousů“, který byl lokalizován v zámeckém par-
ku ve Valticích a kterého se BR zúčastnila jako 
partner, umístili kolegové z ČSOP Břeclav do jed-
né z těchto budek on-line kameru, díky které bylo 
možné společně sledovat průběh hnízdění těchto 
sov (www.budkyonline.cz). V závěrečné fázi to-
hoto projektu proběhlo za účasti více než dvou 
desítek účastníků kroužkování mláďat s odbor-
ným výkladem Mgr. Opluštila z ČSOP Břeclav. Tento poměrně netradiční projekt umožnil zájemcům 
a milovníkům přírody objevovat chování a dosud skrytá tajemství jednoho z druhů sov naší krajiny. 

Projekt zlepšení vodních poměrů na Soutoku
Oblast Soutoku je dlouhodobě pod drobnohledem orgánů ochrany přírody. V posledních letech 
je tato pozornost o něco intenzivnější v souvislosti se snahou o vyhlášení nové administrativní 
ochrany na území EVL Soutok. Subjekty zapojené do probíhající diskuse se shodují na tom, že 
se negativní vliv klimatických změn na tomto území projevuje nedostatkem vody a tím i ne-
schopností zavlažovacího systému, vybudovaného v 90. letech minulého století, zásobovat les 
vodou. 
V červenci se v Lednici uskutečnila pracovní schůzka s náměstkem MZe ČR ing. Alešem Ken-
díkem, náměstkem pro řízení sekce vodního hospodářství. Ze schůzky vzešla iniciativa OPS 
v podobě dopisu ministrovi zemědělství Tomanovi s apelem na větší angažovanost MZe ČR 
v problematice zachování všech hodnot lužního komplexu Soutok, počínaje vyřešením dostatku 
vody jako nejvyšší priority. 
Následně proběhla 3. 8. 2018 pracovní schůzka na polesí Lanžhot, která byla zaměřena na proble-
matiku vybudování příčného (rozdělovacího) objektu na řece Dyji v lokalitě pod nápustným objektem 
Pohansko tak, aby byl zajištěn dostatek vody v lužním komplexu Soutok i při malých průtocích v řece. 

Jednání proběhlo obhlíd-
kou v terénu a jednáním 

v kanceláři s těmito závěry: 
Technické řešení je možné, Po-

vodí Moravy vydá příslušné odborné 
doporučení. Projekt bude součástí pro-

jektu obnovy přirozeného vodního režimu 
v celém komplexu Soutok. Nositelem projektu 

budou Lesy České republiky. Je možnost využít 
dotačních prostředků OP ŽP. Jednání se zúčastnili 

zástupci Povodí Moravy, s.p., LZ Židlochovice, AOPK 
a BR DM.  

Slavnostní setkání k 15. výročí vyhlášení Biosférické re-
zervace Dolní Morava

Setkání se uskutečnilo 16. 11. 2018 v malém konferenčním 
sále Multifunkčního centra zámku Lednice. Pozváni byli zá-
stupci všech současných i minulých zakladatelů, představitelé 
všech obcí v BR DM, zástupci všech českých BR, zahraniční 
hosté, partneři a podporovatelé BR DM. Součástí akce byla vý-
stava publikací vydaných OPS, výstava k 20. výročí LVA a ukázky 
prací studentů Zahradnické fakulty Mendlovy univerzity, týka-
jící se území BR DM. Bylo také připraveno představení výrob-
ků Vinařství Volařík a Včelí farmy Moravský soutok, které jsou 
držiteli Certifikátu BR Dolní Morava. V úvodu setkání všechny 
přítomné pozdravila paní Anna Hubáčková, členka Senátu ČR, 
zazněly zdravice zahraničních hostů, paní Vladimíry Fabriciuso-

vé, vedoucí CHKO/BR Poľana a předsedkyně SNK MAB a pana 
Christiana Diry, zastupujícího BR Wienerwald, který prezentoval i do-

pis zástupců Rakouského Komitétu MaB adresovaný BR DM. V úvodu 
promluvil i doc. Jan Těšitel, emeritní člen ČNK MaB, který velmi kladně 

ohodnotil dosavadní činnost BR DM. V první části programu zazněly pre-
zentace „Důležité milníky a projekty na patnáctileté cestě BR Dolní Morava“ 

(Libor Opluštil, ČSOP), „Význam BR Dolní Morava pro samosprávu“ (Libor Ka-
bát, Obec Lednice), „Postavení BR DM v rámci Celosvětové sítě biosférických 

rezervací“ (Petr Čupa, OPS), „Ochrana přírody v kulturní krajině BR Dolní Morava 
(Stanislav Koukal, AOPK). Po přestávce program pokračoval dvěma prezentacemi 

týkajícími se spolupráce BR DM, o.p.s. a Mendelovy univerzity (Alena Salašová a Petr 
Maděra, Mendelova univerzita v Brně), prezentace nazvaná „Spolupráce podnikatelů 

s BR DM, o.p.s.“ (Pavel Kotásek, MND, a.s.), přednáška „Vývoj kulturní krajiny biosférické 
rezervace Dolní Morava“ (Jaromír Kolejka, Masarykova univerzita) a celý blok byl zakončen 

prezentací „Výměna mezinárodních zkušeností mezi oblastmi s památkami UNESCO“ (Má-
ria Kozová, univerzita Ružomberok).

IMPORTANT 
ACTIVITIES IN 2018

Our activities focused primarily on an international project called 
“World Heritage Sites in the Lives of Municipalities, Towns and Regions” set 

out to create a model solution for participative management of UNESCO mo-
numents. We performed the duties of the Lednice-Valtice Cultural Landscape Site 

Manager, participated in activities of PEFC Czech Republic and Model Forest Czech 
Republic, played an active role in discussions leading to the planned designation of 

small-scale specially protected areas in the floodplain forests at Soutok and implemen-
ted restoration projects of Zámecký Fishpond in Lednice or Hodonín municipal forest. In 

2018 the Lower Morava BR celebrated 15 years since its designation and to mark the 
occasion we organized a formal event to gather all our long-term partners and supporters.

International project “World Heritage Sites in the Lives of Municipali-
ties, Towns and Regions”

The project ran throughout the year under the supervision of researchers from the Faculty of Education 
of Masaryk University in Brno and the Catholic University in Rožumberok as its main foreign partner. 

Its aim was to create a model solution of participative planning which would benefit from the natural and 
cultural potential of two heritage sites, Lower Morava BR on the Czech side and Vlkolínec by Ružomberok, 

World Heritage Site, on the Slovak side. The project is funded under the Interreg 5 – SK-ČR initiative. Lower 
Morava BR is participating as a partner.
The project team met at work whose agenda focused on project implementation, such as schedule of activities 
for 2018, publication of a book on landscape professions in World Heritage Sites or preparation of workshops 
for Czech and Slovak participants. Several such workshops were organized in 2018.
On April 12 and 13th 2018 an international workshop called “UNESCO sites and landscape management” was 
held in Tvrdonice, Lednice and Mikulčice, focusing on different stakeholders. On the first day the project was pre-
sented to mayors of Podluží and was followed by a panel discussion focusing on the restrictions, obligations and 
principles applicable to stakeholders residing within a World Heritage Site. On the second day a presentation 
on “Experience in applying UNESCO conservation principles on the Lower Morava BR territory” was delivered in 
Mikulčice. On April 18 and 19th a workshop was organized in Vlkolínec by Ružomberok. It focused on exchanging 
experience with world heritage site management and outlining solutions for issues related to increasing tourism, 
decreasing numbers of local residents and development restrictions within these sites. The maintenance and 
conservation of the traditional rural character of the landscape surrounding the mountain village of Vlkolínec 
was discussed along with the issue of communication with state officials from nature and natural heritage 
conservation institutions. On June 22 and 23rd an international workshop was organized in Ružomberok, du-
ring which our activities were presented. On October 18th a workshop called “Practical experience with a life 
within a World Heritage Site” was held in Lednice, organized jointly by our PBC and Masaryk University in Brno. 
A number of highly relevant presentations were delivered by representatives of all stakeholders. Workshop 
participants spoke highly of the presented practical views of how everyday activities are afflicted by the World 
Heritage status and appreciated the presented wide scope of issues related to cultural landscape management.
On October 23–25th , Catholic University in collaboration with Masaryk University in Brno, Lower Morava BR, 
Constantine the Philosopher University in Nitra and Vlkolínec Civic Association, under the auspices of the Mayor 
of Ružomberk and Rector of Catholic University in Ružomberk, organized a conference “25th anniversary of the 
inscription of Vlkolínec on the World Heritage List”. Its agenda included workshops, exhibition and a guided tour 
of the newly opened UNESCO House in Vlkolínec. It was attended by 50 experts from state administration bodies 
and expert institutions, regional and local governments, universities, businesses and non-profit organizations. 

Performing Site Managerial duties in the Lednice-Valtice Cultural Landscape, 
World Heritage Site
The Site Manager‘s/ coordinator‘s (SM LVCL) activities are defined by the obligation to ensure protection, ma-
nagement and sustainable development of the site upon preserving the outstanding value of the LVCL land-
scape. 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.
Based on the 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.
On February 28, 2018 the Ministry of Culture of the Czech Republic (MoC CR) organized a meeting of all Czech 
World Heritage Site Managers in Prague. It was attended by representatives of World Heritage Sites, MoC CR 
and the National Heritage Institute (NHI). The agenda focused on presenting the National Action Plan related to 
the Third Cycle of Periodic Reporting on the application of the World Heritage Convention. An important meeting 
of the Interdisciplinary Workgroup for LVCL took place at the Ministry of the Environment in Prague (MoE) on 
October 31st. Its aim was to discuss the possibility of transforming the Interdisciplinary Workgroup into a World 
Heritage Council for LVCL. Due to the negative standpoint of the Voluntary Association of the LVCL Municipalities 
which, along with a reasoning, had been officially sent to MoE and the Ministry of Culture, the point was taken 
off the agenda. As part of the Site Manager duties, different project proposals were reviewed during the year, 
including funding request for Zámecký and Rendezvous Fishponds restoration, restoration of tree avenues in 
LVCL in the context of conflicting interests of nature conservation and the actual state of overaged tree avenues 
or application for funding the LVCL Management Plan update.
Sadly, systematic and sustainable funding of LVCL Site Manager operations was not secured in 2018 once 
again. We also failed to adjust the conditions of subsidy schemes provision which would reflect the specific 
conditions of a World Heritage Site.

Lower Morava BR, PBC, activities in PEFC
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 
recognition 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, edu-
cational and research institutions, trade unions, environmental organizations, state administration and other 
interest groups.
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On May 21 and 24th 2018 a preparatory meeting and assembly of the PEFC CR took place in Kostelec nad 
Černými lesy and in North Moravia. Its agenda focused on assessment of previous year‘s activities and ma-
nagement. As part of the assembly programme, a guided tour of Military Forests and Farms and Forests of the 
Czech Republic lands was taken, with emphasis on tackling the current bark beetle outbreak and its impacts 
on the future.

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 parti-
cipatory approach that reflects the needs of local communities 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 (here-
inafter “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, businesses, public institutions and other stakeholders who directly or indirectly use the natural 
resources and landscape in the given area. MF CR has become a tool for promoting knowledge and awareness 
on sustainable management of natural resources and supports cooperation of all stakeholders towards parti-
cipatory landscape management which will safeguard the development and sustainable use of the landscape 
while respecting the equal importance of its development pillars: ecological, economic and socio-cultural. The 
platform is a place which offers wider support of collaboration and dialogue among all stakeholders. It offers 
a space for conflict resolution and for working towards common visions of sustainable development which con-
sider the local specifications.
Early in 2018 the Final Report on Model Forest Czech Republic was completed and submitted to the Ministry 
of Agriculture, along with a film spot called “Model Forest Czech Republic” prepared jointly by our PBC and ad-
vertising agency M-ark. This short spot gives basic information on the sites included in the Model Forest Czech 
Republic network. It is available to all members of MF CR as well as the IMFN headquarters, where it represents 
the Czech Republic. 
On June 21st, a meeting of the Model Forest Czech Republic associates was held in Křtiny. Its agenda included 
admission of Podkomorské lesy Forest Park into MF CR. At present MF CR encompasses five sites (Lower Morava 
BR, Křivoklátsko, Bezděz, Masaryk Forest Křtiny and Podkomorské lesy Forest Parks). The meeting was con-
cluded with readdressing the issue of long-term core funding. A workshop on “Strengths and Weaknesses of MF 
CR” was organized to present SWOT analyses for individual MF CR sites, followed by a discussion on the analysis 
of the entire MF CR and its application as a tool for future development. 
Throughout 2018 we delivered lectures for university students, commissioned a logo and official website of MF 
CR, prepared an interactive map, an educational course for children combined with an art contest on “How do 
children see landscape professions?”.

Preparatory discussions for the designation of small-scale specially protected 
areas (SSSPA) in the floodplain forests at Soutok 
Designation of small-scale specially protected areas (SSSPA) in the area of Soutok with the objective to safe-
guard protection of Soutok Special Area of Conservation is a pressing issue at the moment. During all meetings, 
Lower Morava BR representatives have emphasized the original concept of Natura 2000, which was to motivate 
owners and managers of affected sites to ensure the conservation of selected habitats and species, preferably 
through contractual protection.
Lower Morava BR established its own internal workgroup to provide a system solution to the issue of biodi-
versity conservation of Soutok. On March 1st the workgroup held an internal workshop which revealed that 
from a legislative perspective, contractual protection of Special Areas of Conservation is equal to the status of 
small-scale specially protected areas. Based on available information, the Nature Conservation Agency of the 
Czech Republic, Forests of the Czech Republic, PBC and local municipalities are all in favour of maximum appli-
cation of contractual protection, while the South Moravian Regional Authority is against. Contractual protection 
draws on Act No. 114/1992 Coll. and from a methodological instruction issued by MoE. Since the Agency has 
already drawn up an outline of management plans for the said sites, an agreement on contractual protection 
may follow. Nevertheless, the extent of proposed SSSPAs is unacceptable for Forests of the Czech Republic, as 
it enforces natural regeneration which is not plausible in oak as the principal species. Designation of SSSPAs 
seems to be the easier, yet more demanding option in terms of administration, as it requires the approval of 
exceptions. Contractual protection is more demanding in terms of designation, but much more user-friendly in 
long-term perspective.
An expert seminar on forest management in Natura 2000 sites at the confluence of the Morava and Dyje Rivers 
was organized in Židlochovice on June 26th. Its aim was to focus on forest ecosystems and associated species 
and to discuss the proposed optimum management plans for their conservation in the long-term horizon. 
A presentation called “MaB Programme and its specific approach to biodiversity conservation” was delivered by 
Petr Čupa of Lower Morava BR, explaining the MaB philosophy and the resulting nature conservation based on 
participatory management and sustainability. Concerns of Lower Morava BR stakeholders regarding new layers 
of conservation, as discussed at Board of Directors meetings and outside them, were presented. Negative ex-
perience arising from dealings with nature conservation bodies in the past and problems which the stakeholders 
are afraid of have been addressed as well. It is worth mentioning that in the course of ensuing discussion the 
Agency representative said that the only problem of nature conservation in the Czech Republic is the fact that 
it is too successful.
Preparation of relevant administrative protection brings together the Regional Authority, affected municipalities, 
MoE represented by the Nature Conservation Agency of the Czech Republic, Forests of the Czech Republic and 
Lower Morava BR. It was unanimously agreed that the impact of long-term drought must be minimized, as it 
threatens the very existence of Special Areas of Conservation.
More meetings took place at the end of the year, the most important on December 7th, whereby representa-
tives of MoE, Nature Conservation Agency of the Czech Republic, Židlochovice Forest Enterprise, Lower Morava 
BR and the Voluntary Association of LVCL Municipalities agreed to promote efforts to enter into a contractual 
protection contract, preferably in the form of a public contract between MoE and Forests of the Czech Republic. 
Such a contract is universally recommended as an alternative solution in case the South Moravian Regional 
Authority is reluctant to conclude contractual protection with Forests of the Czech Republic, State Enterprise. 

Project “Zámecký Fishpond Restoration”
In 1805–1811 Zámecký Fishpond was built in Lednice, covering 30.1 ha and encompassing 6 large and 10 
small islands with numerous follies. The surroundings of the fishpond were then landscaped, and a park was 
established. The mud from this fishpond has not been removed in the last 100 years, which may result in its 
gradual silting and destruction of its value. The site is highly complicated due to its multiple layers of con-
servation – resulting from its status as a World Heritage Site, National Nature Reserve, Natura 2000 site and 
Ramsar Wetland.
In recent history, Lower Morava BR initiated the process of drawing up complete project documentation, ma-
naged to obtain a valid planning and water management permit for restoration, applied for funding from the 
Operational Programme Environment and even though the project was accepted, it failed to receive funding due 
to exceeded specific costs. In 2018 Lower Morava BR concluded a cooperation agreement with the National 
Heritage Institute with the objective to implement the project and based on a tender concluded a contract 
for work for drawing up project documentation. Application for funding and implementation of the project are 
expected in 2019.

Project “Hodonín Municipal Forest”
The project aims to propose measures which would allow the utilization of municipal forests in the immediate 
surroundings of Hodonín and their gradual transformation into recreational forest facilities. In collaboration with 
the town of Hodonín, Faculty of Horticulture of Mendel University in Lednice, MND and Nature Conservation 
Agency Brno, we succeeded in involving the public in the process of proposing basic adjustments of a pro-
duction forest and outlining the long-term strategy of its transformation into a municipal recreational forest while 
respecting the spatial requirements of Hodonín ZOO, the local sports centre, school children and residents of 
the surrounding housing development.
On April 30th, a seminar for students of the Faculty of Horticulture was held in Hodonín, focusing on drawing up 
a development plan for the Bažantnice-Dúbrava municipal forest through field surveys conducted and designed 
by a team of landscape architecture students. 

Project “Long-Eared Owls and their Lives”
Long-eared owls are relatively common in our country, usually nesting in old crow or magpie nests. However, in 
Břeclav and its surroundings they learned to use nesting boxes which members of the Břeclav chapter of the 
Czech Union of Nature Conservationists had prepared for kestrels. Under the project, which was implemented in 
the chateau park in Valtice and in which our BR acted as a partner, conservationists placed an on-line camera 
in one of the nesting boxes. This allowed us to monitor the process of nesting (www.budkyonline.cz). The project 
was completed by ringing of the hatched chicks, a public event attended by over 20 people. This relatively 
unorthodox project allowed nature lovers to learn new facts about the behaviour of one of our owl species.

Project of improving water relations at Soutok
The area of Soutok has been subject to long-term scrutiny of nature conservation bodies. In recent years the site 
has gained more attention due to the efforts to designate a new form of administrative protection. Stakeholders 
participating in ongoing discussions agree that climate change has had a negative impact on water supply, 
preventing the inundation system built in the 1990s from supplying water to the forest.
In July a work meeting with Ing. Aleš Kendík, Deputy Minister of MoE for water management, was organized. 
Following the meeting, an official letter was sent to the Minister of Agriculture, calling for more dedicated in-
volvement of MoA in the conservation of all the values of the floodplain forest complex at Soutok, upon priori-
tizing the issue of water shortage.
A working meeting was held on August 3rd in the Lanžhot Forest District, focusing on the planned construction 
of a partitioning facility on the Dyje River downstream from the Pohansko sluice gate so as to ensure sufficient 
water supply for the floodplain forests even in times of minimum discharges. A field survey and a consequent 
meeting came to the following conclusions: a technical solution is possible. The Morava River Basin Administra-
tion will issue relevant expert recommendation. The project will be part of a larger project of restoring the natural 
water relations within entire area of Soutok. Forests of the Czech Republic will back the project, which will be 
eligible to funding from the Operational Programme Environment. The meeting was attended by representa-
tives of the Morava River Basin Administration, Židlochovice Forest Enterprise, Nature Conservation Agency 
and Lower Morava BR.

Formal event commemorating the 15th anniversary of Lower Morava BR designation
The event was held on November 16th in the small conference hall of the Lednice Chateau Multi-functional 
Centre. Representatives of all present and former founding members were invited along with representatives of 
all municipalities within Lower Morava BR, all Czech BRs, foreign guests, partners and supporters of our BR. The 
event included a presentation of Lower Morava BR publications, an exhibition commemorating the 20th anni-
versary of LVCL and examples of Faculty of Horticulture student works focusing on the territory of Lower Morava 
BR. Volařík Winery and Moravský soutok Bee Farm presented their Lower Morava BR certified products. Senator 
Anna Hubáčková opened the meeting, followed by foreign guests – Ms Vladimíra Fabriciusová, Head of the Po-
lana Protected Landscape Area/BR and Chairwoman of the Slovak MAB National Committee, and Mr. Christian 
Dira, representative of Wienerwald BR. The latter delivered a greetings letter from the Austrial MAB Committee 
to Lower Morava BR. Doc. Jan Těšitel, emeritus member of the Czech MAB Committee, spoke very highly of 
Lower Morava BR activities. The first block of presentations included the following: “Milestones and projects in 
the fifteen years of Lower Morava BR existence” (Libor Opluštil, Czech Union of Nature Conservationists), “The 
importance of Lower Morava BR for local governments” (Libor Kabát, Lednice Municipality), “Position of Lower 
Morava BR in the World Biosphere Network (Petr Čupa, PBC), “Nature conservation in the cultural landscape of 
Lower Morava BR” (Stanislav Koukal, Nature Conservation Agency). After a break, two presentations focusing 
on the cooperation between our BR and 
Mendel university were delivered (Alena 
Salašová and Petr Maděra, Mendel Uni-
versity in Brno), followed by “Cooperation 
between businesses and Lower Morava 
BR” (Pavel Kotásek, MND), “Development 
of Lower Morava BR cultural landscape” 
(Jaromír Kolejka, Masaryk University) and 
the entire block was concluded by a pre-
sentation on “International exchange 
of experience between World Heritage 
Sites” (Mária Kozová, Catholic University 
in Ružomberok).


