
Program Člověk a biosféra 
a biosférické rezervace
Program UNESCO Člověk a biosféra (Man and Biosphere – MAB) vznikl v 70. letech 20. století s cílem 
hledat možnosti zlepšení vztahu člověka k životnímu prostředí s využitím teoretických a praktických 
informací z přírodních a sociálních věd. Ve zvláště vybraných územích, nazvaných biosférické rezervace 
(míněno biosférické rezervy) jsou pak vytvářeny a testovány inovativní přístupy k udržitelnému ekono-
mickému rozvoji za současného zajištění přírodních i kulturních ekosystémů.
Biosférická rezervace (BR) je území s mezinárodním statutem, které na základě národní nominace 
vyhlašuje UNESCO v rámci programu MAB. BR zahrnují suchozemské, mořské, pobřežní nebo kombi-
nované ekosystémy. Biosférické rezervace jsou „výuková místa udržitelného rozvoje“, což znamená, že 
každá z nich podporuje řešení spojující ochranu biodiverzity s jejím udržitelným využitím. 
Od „klasických“ rezervací se ty biosférické liší zejména tím, že nejsou zaměřeny pouze na ochranu 
přírody, ale respektují a podporují ty lidské činnosti v krajině, které vedou k jejímu pozitivnímu trvale udr-
žitelnému rozvoji. V praxi se jedná o hledání způsobů ochrany životního prostředí a kulturních hodnot 
prostřednictvím uvážlivých každodenních lidských aktivit.
Všechny BR mají společné tři rovnocenné funkce, kterými jsou:

1. Ochrana přírodní a kulturní různorodosti 
2. Podpora udržitelného ekonomického rozvoje
3. Podpora výzkumu, monitoringu a vzdělávání

Každá BR je rozdělena do tří zón: 
Jádrová oblast je určena pouze k ochraně přírody, monitorování a k nedestruktivnímu výzkumu. 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 subjek-
tů 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 pouze Biosférická rezervace Dolní Morava a to na platformě obecně prospěšné společnosti. 
V rámci programu MAB bylo do Celosvětové sítě biosférických rezervací v roce 2019 zahrnuto 701 BR 
ve 124 zemích, z toho šest jich bylo na území České republiky (Šumava, Krkonoše, Křivoklátsko, Třeboň-
sko, Bílé Karpaty a Dolní Morava). 

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

Krajinnou dominantou BR jsou vápencová bradla Pálavy, se stráněmi pokrytými suchomilnými trávníky, 
listnatými lesy, ale také vinicemi a poli. Severní, jižní a východní části BR jsou intenzivně hospodářsky 
využívány. Centrální část BR tvoří komponovaná krajina vytvořená člověkem v 19. století, v současnosti 
zapsaná na Seznamu světového dědictví UNESCO. V jihovýchodním cípu území, se nachází nejrozsáhlej-
ší 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 krajinnou 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 rezervace 
Dolní Morava. V České republice se jedná o jedinou biosférickou rezervaci, která je koordinována ne-
ziskovou nevládní organizací, v jejichž orgánech jednají zástupci podnikatelských subjektů, obcí, státní 
správy, profesních organizací a neziskových organizací a univerzit působících na území BR. Tento způsob 
koordinace BR byl v roce 2014 označen v rámci UNESCO jako modelový pro Celosvětovou síť BR, přesto 
zůstává v našich podmínkách ojedinělý a řízení českých BR je doposud spojeno s výkonem správy chrá-
něné 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 2019 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 2019:

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
Dalibor Šafařík  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.
V roce 2019 zaměstnávala obecně prospěšná společnost dva zaměstnance na plný pracovní úvazek
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OSTATNÍ AKTIVITY  
Přednášky, prezentace a terénní exkurze…
Spolupráce s Mendelovou univerzitou 
V roce 2019 byla v rámci přednáškového bloku expertů pro české studenty Mendelovy univerzi-
ty, přednesena přednáška „Význam biosférických rezervací a Modelových lesů pro udržitelný roz-
voj“, zabývající se problematikou zabezpečení ochrany biodiverzity prostřednictvím udržitelného 
využívání přírodních zdrojů a přínosem biosférických rezervací a modelových lesů pro udržitelné 
hospodaření. 
Stejná přednáška pak byla připravena pro zahraniční studenty předmětu Krajinná ekologie. Na ni 
navázala prezentace pro studenty oboru Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropic-
kých oblastí na téma „Lesnictví“ na Madagaskaru, která byla připravena na základě zkušenos-
tí s managementem přírodních oblastí Madagaskaru. Pro zahraniční studenty Lesnické a dřevař-
ské fakulty (LDF) byla zorganizována exkurze do BR Dolní Morava, kde se studenti seznámili se 
škálou aktivit OPS a jejího využití jako nástroje pro udržitelný rozvoj krajiny. Pro zahraniční studenty 
Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity, kteří se účastnili mezinárodního krajinářského worksho-
pu proběhla prezentace a exkurze, zaměřená na představení fungování biosférických rezervací, BR 
DM, jejích projektů a partnerů. Studenti navštívili místa realizovaných projektů a oboru Soutok. BR 
DM se také prezentovala na Mezinárodní konferenci sadařů. Tato aktivita zapadá do dlouhodobé 
spolupráce mezi OPS a Zahradnické fakulty (ZF) Mendelovy univerzity v Brně, která spočívá ne-
jen vpodílu na výuce studentů, ale i v propagaci projektů a aktivit OPS na oficiálních akcích ZF, na 
které jsou zástupci OPS pravidelně zváni. 
Zástupci BR se také zúčastnili slavnostního zasedání Vědecké a umělecké rady LDF Mendelovy 
univerzity u příležitosti 100. výročí založení univerzity. V rámci oslav byly vyznamenány osobnos-
ti a instituce, které se podíleli na rozvoji fakulty. Ocenění významu Biosférické rezervace Dolní 
Morava, o.p.s. bylo vyjádřeno předáním výroční medaile ing. Vybíralovi, řediteli OPS.
V rámci jubilea se v Lednici konalo slavnostní zasedání Vědecké rady ZF Mendelovy univerzity, 
kde mezi jinými získal ocenění RNDr. Libor Kabát, starosta Lednice a dlouholetý předseda správní 
rady OPS. 
Spolupráce s Vysokou školou regionálního rozvoje Ambis (Brno)
Na žádost pedagogů byla pro studenty Vysoké školy regionálního rozvoje, studující předměty Rozvoj 
venkova a Krajinné plánování, přednesena přednáška s názvem „Biosférická rezervace a Mode-
lový les jako nástroj udržitelného rozvoje krajiny“ zabývající se významem institutu biosférických 
rezervací a modelových lesů pro udržitelné hospodaření v kulturní krajině. Na ní navazovala terénní 
exkurze do oblasti BR Dolní Morava, do lokality Soutok a LVA, jmenovitě Rendez-vous. V rámci 
exkurze byly podány komplexní informace o Programu MaB, aktivitách OPS a LVA jako součásti 
Památky světového dědictví.  
Exkurze pro studenty Technické univerzity Zvolen 
Pro studenty Katedry plánovania a tvorby krajiny, Fakulty ekológie a environmentalistiky Technické 
univerzity ve Zvolene, byla v rámci jejich výjezdu na jižní Moravu připravena exkurze zaměřená na 
revitalizační projekty na území BR DM. Studenti se měli možnost seznámit na Polesí Soutok v Lan-
žhotě s historií území a problematikou revitalizací v lužním lese. 

Účast na závěrečných prezentacích mezinárodního studentského krajinářského workshopu 
Mezinárodního krajinářského worksho-
pu, který již tradičně pořádá Zahradnic-
ká fakulta Mendelovy univerzity v Led-
nici, se zúčastnilo šest studentských 
projektových týmů. Studenti připravili 
krajinářské studie pro Dolní Věstonice, 
Lomnici u Tišnova, Těšetice-Vojnice 
u Olomouce, univerzitní kampus 
ZF v Lednici a poslední dvě byly zpra-
covány pro Břeclav. Příjemným překva-
pením byla vysoká úroveň předložených 
prací, mezi kterými bude nejlepší z nich 
vybírat komise složená univerzitních pe-
dagogů. BR DM se workshopu účastnila 
jako partner. 
Přednáška pro veřejnost v Centru lesnické pedagogiky krajského ředitelství LČR 
Jako součást spolupráce s LČR a plánovaných výstupů projektu Modelový les ČR byla pro veřejnost 
města Brna připravena a přednesena přednáška „Lesnictví na Madagaskaru“.
Odborná exkurze pro maturitní ročníky Lesnické akademie v Trutnově 
V září proběhla tradiční terénní exkurze v oblasti CHKO Pálava, LVA a Soutoku s výkladem o roli 
krajinných profesí, jmenovitě lesníka a poslání Programu Člověk a biosféra v pojetí BR DM, o.p.s. 
Účast na festivalu „Dny architektury v Hodoníně 2019“ 
U příležitosti 850 let hodonínského hradu a 300 let Lichtenštejnského knížectví uspořádala spo-
lečnost Alca plast, s.r.o., MND, a. s., Sdružení pro architekturu a veřejný prostor a Zahradnická 
fakulta Mendelovy univerzity v Brně již třetí ročník festivalu „Dny architektury v Hodoníně“. Jeho 
cílem je být otevřenou názorovou platformou pro dialog o architektuře a veřejném prostoru. Vý-
razným aktérem udržujícím lichtenštejnskou krajinářskou tradici v regionu je Zahradnická fakulta 
Mendelovy univerzity, založená roku 1895 knížetem Janem z Lichtenštejna jako vůbec první Vyšší 
ovocnicko-zahradnická škola v rakousko-uherské monarchii. Mendelova univerzita si v roce 2019 
připomněla 100. výročí založení a z toho důvodu byla pozornost věnována i její činnosti. V rámci 
programu se uskutečnila i prezentace BR Dolní Morava, jako jejího partnera. 

Jednání se samosprávami obcí a dalšími zájmovými skupinami v BR i mimo ni...
Jednání na Správě CHKO Pálava
V březnu proběhla pracovní schůzka na SCHKO Pálava na téma koordinace aktivit v extravilánu 
města Mikulov. Byl projednán záměr revitalizačního projektu na zemědělských pozemcích mezi Mi-
kulovem a Klentnicí jako společný zájem města Mikulov, SCHKO Pálava, obce Klentnice, Okrašlova-
cího spolku Mikulov, BR Dolní Morava, o.p.s. a soukromého vlastníka ing. Volaříka. 

Jednání se starostkou obce Dolní Věstonice o problematice Nadregionálního biokoridoru K 161
V průběhu roku se z podnětu vlastníků a uživatelů pozemků na břehu dolní nádrže Novomlýnské 
soustavy v k.ú. Dolní Věstonice, uskutečnily dvě schůzky, během kterých byla v souvislosti s no-
vým územním plánem obce znovu otevřena problematika nadregionálního biokoridoru na pravém 
břehu. OPS byla požádána o zprostředkování jednání a nalezení konečného řešení. Podstatou pro-
blému je, že do již schváleného územního plánu obce byla převzata stará agenda ohledně NRBK 
K 161, která vlastníkům pozemků znemožňuje jakékoliv investiční akce a nápravu neřešených ma-
jetkoprávních vztahů. OPS po jednáních s odborníky navrhla řešení, které je přijatelné pro všechny 
zúčastněné. 

Jednání se starostou města Lanžhot
Jednání se týkalo koordinace aktivit OPS v obvodu města Lanžhot a možná spolupráce při řešení 
systémových problémů, například využití komplexních pozemkových úprav pro zlepšení přírodních 
poměrů v okolí města a možnost zřízení výukového, informačního a prezentačního centra se za-
měřením na fenomén lužní krajiny nebo dokonce Domu přírody, se zaměřením na lužní ekosystém 
Soutoku, využití Lanžhotského zpravodaje k aktuálním informacím o BR DM a aktivitách OPS nebo 
analýza současných snah o vyhlášení CHKO Soutok.

Jednání starostů Břeclavska k návrhu vyhlášení CHKO Soutok
Uzavřené jednání svolal 1. místostarosta města Břeclavi. Jeho účastníky byli pouze zástupci Agen-
tury ochrany přírody a krajiny ČR a Krajského úřadu Jihomoravského kraje (JMK) a zástupci obcí. 

Tématem jednání byly mož-
nosti ochrany přírody v ob-
lasti Soutok. Na jednání byla 
velmi nejasně formulována 
představa města Břecla-
vi o CHKO Soutok. Přítomní 
starostové, či jejich zástup-
ci, projevili obavy, zda se 
jedná o dobrý nápad, pří-
padně žádali více informací 
o dané problematice, aby 
mohli své občany objektiv-
ně informovat. Na jednání 

Dear friends,
You may hear, with a bit of exaggeration thrown in, that 2019 was the last “normal year” at the beginning 
of the third millennium…What does this general and hugely vague statement actually encompass? What 
makes the following year of 2020 so different and thus extraordinary? What changes may we anticipate 
taking place in our society, economy and environment conservation? What generally accepted values 
will the human society profess in the globalized world? For these and many other questions we still 
do not have answers and it will take some time before it is clear what will actually change due to the 
coronavirus pandemic and the ensuing economic crisis and whether at least half of these changes will 
be for the better.
The “job description” of our Lower Morava Biosphere Reserve, Public Benefit Corporation (LM BR), as 
part of the World Network of Biosphere Reserves which boasts already over 700 members, includes 
monitoring and implementation of the latest trends in the sustainable management and conservation 
of natural and cultural monuments which constitute part of our joint world heritage.
A representative of our BR has been a regular active participant in biennial international EUROMAB 
conferences since 2005. The one which was held in Ireland in 2019 bore the motto “Local Actions for 
Global Challenges”. Its goal was to look for new ways to enhance communication among biosphere 
reserves themselves as well as between BRs and research institutions, universities, and local 
stakeholders. Our LM BR was presented by a video which was selected from a total of 70 submitted 
videos together with other nine, as well as in the course of two workshops focusing on biosphere 
reserves as observatories for climate change and partnerships with universities. Our BR was invited 
to participate in a project called “Biosphere Forests for the Future” which is being prepared under the 
auspices of our Swedish partners to apply for 100 % EU funding from the Horizon 2020 programme. Our 
BR also joined the emerging network of BRs which house caves (CaveMAB) as well as the Continental 
Aquatic Ecosystems MAB Network, which was founded two years ago in France.
Our international activities have traditionally focused on participation in international projects as well 
as experience exchange with our colleagues from Austria, Sweden, Slovenia, Germany, Georgia or 
Yemen. We have become a highly respected and sought-after partner, whose experience has even 
found application in the establishment of new biosphere reserves, as our Annual Report will reveal later.
Our commitment to the issue of optimum use of water in the landscape is also well-known. Last year 
we were actively involved in the preparation of a project focusing on the restoration and conservation of 
the Zámecký Fishpond in the Lednice Chateau park, in collaboration with the National Heritage Institute 
and the Brno chapter of the Nature Conservation Agency of the Czech Republic. Together with the 
Židlochovice Forest Enterprise and the Nature Conservation Agency we prepared restoration projects 
for the Rendez-vous and Františkův Fishponds, including a newly built network of pools and wetlands 
on the connecting stream. We are also part of a team whose task it is to help conserve the floodplain 
ecosystems of Soutok through the construction of a backwater weir on the Dyje River near Pohansko.
We compiled an updated LVCL Management Plan as a basis for the management, conservation and 
sustainable development of the Lednice-Valtice Cultural Landscape, World Heritage Site. We treat the 
site with utmost care while implementing modern principles of interdisciplinary communication and 
searching for consensus in the form of a long-term vision of a development which will be sustainable 
and acceptable both for scientists and the local stakeholders.
It has become a tradition that our annual activities are more than diverse. 2019 was no exception. Our 
thanks for their comprehensive support go to our founding members, members of the Board of Directors 
and the Advisory Board, as well as our supporters both within the region and outside it. Without them 
and their positive feedback our work would be meaningless.
I firmly believe that 2020 will present manifold opportunities and 
challenges to Lower Morava BR to prove the universal importance of 
the Man and the Biosphere Programme through even more successful 
activities.

Jan Vybíral 
Managing Director

June 2020
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. 
Biosphere reserves (BRs) are areas with an international status, which on the basis on national 
nominations are designated by UNESCO under the MAB Programme, encompassing terrestrial, marine, 
coastal and/or combined ecosystems. Biosphere reserves serve as “learning places for sustainable 
development”, which means that each of them promotes solutions combining the conservation of 
biodiversity with its sustainable use. 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. In practice this involves looking for optimum methods of conserving 
natural and cultural values through everyday sensible human activities.
All 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 2019 the MAB Programme under its World Network of Biosphere Reserves encompassed a total 
of 701 BRs in 124 countries, six of them on the territory of the Czech Republic (Šumava, Krkonoše, 
Křivoklátsko, Třeboň Basin, Bílé Karpaty and the Lower Morava BR).

Lower Morava Biosphere Reserve
The Lower Morava Biosphere Reserve was designated in July 2003 as an extension of the former Pálava 
Biosphere Reserve (designated in 1986) to encompass the Lednice-Valtice Cultural Landscape (LVCL) 
and the floodplain forests at the confluence of the Morava and Dyje Rivers.
Its dominant feature are the limestone cliffs of the Pálava Hills covered with grasslands, broadleaved 
forests as well as vineyards and fields. The northern, southern, and eastern parts of the BR are subject 
to intensive agricultural use. The central part of the BR consists of a composed landscape artificially 
created in the 19th century which is listed as a UNESCO World Heritage Site. The south-eastern part 
of the reserve houses the largest complex of floodplain forests and alluvial meadows (some 8,000 ha) 
in the Czech Republic. The Lower Morava BR encompasses numerous sites of both national and 
international importance, among them Natura 2000 sites, specially protected areas spearheaded by 
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 2019 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 2019:
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.
Dalibor Šafařík  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 2019 the Board of Directors met four times.
In 2019 the Public Benefit Corporation employed two employees full-time.

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
Collaboration with Mendel University
In 2019 we delivered a lecture on “The Importance of biosphere reserves and model forests for 
sustainable development” to the Czech students at Mendel University as part of the expert lecture block. 
We focused on the issue of biodiversity conservation through sustainable use of natural sources and 
the contributory role biosphere reserves and model forests play in sustainable management. The same 
lecture was delivered to foreign students of landscape ecology. It was followed up by a presentation for 
students majoring in Management of natural resources of tropical and subtropical regions. Its topic was 
forest management in Madagascar. Foreign students of the Faculty of Forestry and Wood Technology 
took part in a field excursion into our BR, where they were introduced to the range of our PBC activities 
and their application as tools for sustainable landscape development. For foreign students of the Faculty 
of Horticulture who attended an international landscaping workshop we organized a presentation and 
field excursion focusing on the work of biosphere reserves as such, our BR in particular, its projects 
and partners. The students visited sites where different projects had been implemented as well as the 
Soutok Game Preserve. LM BR also participated in the international conference of agrosciences. This 
activity is in line with our long-term collaboration with the Faculty of Horticulture of Mendel University 
in Brno, whereby we participate in student training as well as in promoting our projects and activities 

during official events organized by the faculty.
Representatives of our BR took part in a meeting of the Scientific Council of the Faculty of Forestry and 
Wood Technology, a formal event commemorating 100th anniversary of Mendel University. Renowned 
experts and institutions who have contributed to the development of the faculty were awarded at the 
occasion. The work of Lower Morava Biosphere Reserve was acknowledged by a commemoration 
medal awarded to Mr. Vybíral, executive director of our PBC.
As part of celebration, a ceremonial meeting of the Scientific Council of the Faculty of Horticulture was 
held in Lednice, during which RNDr. Libor Kabát, mayor of Lednice and long-term chairman of our Board 
of Directors, received an award.
Collaboration with Ambis College of Regional Development in Brno
Upon request of its lecturers, we delivered a lecture on “Biosphere Reserves and Model Forests 
as tools of sustainable landscape development” to students majoring in Rural Development and 
Landscape Planning, stressing the importance of these institutions in the sustainable landscape 
management. A field excursion to Soutok and Rendez-vous in LVCL was organized as a follow-up. During 
the excursion the students received comprehensive information on the MAB Programme, activities of 
our PBC and LVCL, World Heritage Site.
Field trip for students at Technical University 
in Zvolen
During their field trip to South Moravia, students 
of the Department of Landscape Planning 
and Design at the Faculty of Ecology and 
Environmental Sciences, Technical University 
in Zvolen attended a field trip focusing on 
restoration projects on the territory of LM BR. 
The students were offered the opportunity 
to become acquainted with the history of the 
Soutok Forest District in Lanžhot and the issue 
of floodplain forest restoration.
Participation in final presentations of the international student landscape architecture workshop
This workshop which is traditionally organized by the Faculty of Horticulture of Mendel University in 
Lednice was attended by six project teams. The students prepared landscape architecture studies for 
Dolní Věstonice, Lomnice by Tišnov, Těšetice – Vojnice by Olomouc, university campus in Lednice and 
two for the town of Břeclav. A committee of university lecturers will select the best, yet the high standard 
of presented studies was an added bonus. LM BR participated in the workshop as a partner.
Public lecture at the Centre of Forest Education of Forests of the Czech Republic regional office
As part of collaboration with Forests of the Czech Republic and planned outputs of the Model Forest CR 
project, a presentation called “Forestry in Madagascar” was delivered for the general public in Brno.
Specialized field excursion for final year students of Forestry Academy Trutnov
In September a traditional field excursion to the areas of Pálava PLA, LVCL and Soutok was organized, 
focusing on the role of landscape professions, namely that of foresters, and the mission of MAB 
Programme as promoted by LM BR.
Participation in “Architecture Days in Hodonín 2019” festival
To commemorate 850 years since the founding of the Hodonín castle and 300 years of the Liechtenstein 
principality, Alca plast s.r.o., MND a.s., Association for Architecture and Public Space and the Faculty 
of Horticulture of Mendel University jointly organized the third festival called “Architecture Days in 

Hodonín”. It aims to be an open platform 
enabling dialogue about architecture and public 
space. The Faculty of Horticulture, established 
in 1895 by the Prince Johann of Liechtenstein 
as the very first Higher Fruit-growing and 
Horticulture School in the Austro-Hungarian 
monarchy, has been playing a prominent 
role in maintaining the Liechtenstein 
landscaping tradition in the region. In 2019 
Mendel University commemorated the 100th 
anniversary of its establishment and its diverse 
activities therefore received wide attention. LM 
BR delivered its presentation as a partner.

Meetings with local governments and other stakeholders within BR and outside it
Meeting at the Pálava PLA headquarters
In March a work meeting was held at the Pálava PLA headquarters to discuss coordination of activities 
in the surroundings of the town Mikulov. A proposed restoration project on farmland between Mikulov 
and Klentnice was discussed as a joint interest of the Mikulov municipality, Pálava PLA, municipality 
Klentnice, Mikulov Beautifying Association, Lower Morava BR and Ing. Volařík as a private landowner.
Meeting with the Mayor of Dolní Věstonice discussing the issue of NR BK K 161
Initiated by the owners and lessees of land on the Dolní Věstonice bank of the lower reservoir of the 
Nové Mlýny Reservoirs, two meetings were held during the year. The issue of supra-regional bio-corridor 
on the right bank was reopened in relation to the new territorial plan of the municipality. Our PBC was 
asked to mediate the meeting to find a final solution. The issue at hand is the fact that the old agenda of 
NRBK K 161, which prevents landowners from any investment or rectification of unresolved proprietary 
rights, was transferred into the already approved territorial plan of the municipality. Following meetings 
with experts, our PBC outlined a solution which is acceptable for all stakeholders.
Meeting with the Mayor of Lanžhot
The meeting focused on coordination of PBC activities in the surroundings of Lanžhot and possible 
collaboration in tackling system issues, such as using complex land consolidation towards enhancing 
the nature relations surrounding the town, the possible establishment of a training, information and 
presentation centre to promote the unique floodplain landscape or even opening of a House of Nature 
which would focus on the Soutok floodplain ecosystem. The agenda also tackled the possible use of the 

local newspaper for dissemination of current information on LM BR and its activities and an analysis of 
the current efforts to designate Soutok Protected Landscape Area.
Meeting of mayors of the Břeclav region to discuss the proposed designation of Soutok PLA
The closed meeting was called by the 1st vice mayor of Břeclav. It was attended only by representatives 
of the Nature Conservation Agency of the Czech Republic, South Moravian Regional Authority (SMRA) 
and the affected municipalities. The agenda focused on different options of nature conservation at 
Soutok. The notion of Břeclav municipality with regard to Soutok PLA was expressed very vaguely. The 
present mayors or their representatives voiced their concerns about the proposal and asked for more 
information to be able to refer it to the community objectively. Representatives of Forests of the Czech 
Republic were not invited to the meeting despite the fact that they represent the major land manager 
within the area. LM BR has been consistently promoting the idea of contractual protection for Soutok.
Visitors from the Kras BR in Slovenia
Related to the establishment of the international CaveMAB network, two representatives of Slovenian 
Kras BR situated in the territory of the Škocjanske jame Regional Park came to a work visit. This BR 
acts as one of the coordinators of the newly established network. In the course of their visit they were 
introduced to Lower Morava BR, its activities and partners. Representatives of our PBC received a formal 
invitation to an international conference “BRs and Universities” which was held in Slovenia in October.
Meeting with representatives of BR Wienerwald
Since early July, our partner BR Wienerwald has had a new director, Mr. Andreas Weiß, who used to 
be in charge of the Interreg CR-Austria programme. During his visit we presented Lower Morava BR, 
its activities, issues we face and collaborating partners. His previous experience with Czech-Austrian 
projects will hopefully have a positive effect on the reestablishment of collaboration between the two 
biosphere reserves, which had stalled in the past years due to the unwillingness of BR Wienerwald‘s 
former management to participate in international activities.

International activities
Collaboration with the Austrian Academy of Sciences
A representative of the Austrian Academy of Sciences approached the deputy director of our PBC 
with the request to participate in a meeting of the evaluation committee for biosphere reserve-related 
projects as its foreign expert member. The meeting was held in April and the committee decided about 
funding of suitable Austrian project focusing on MAB Programme implementation in Austria.
Workshop at the Ministry of the Environment and Agriculture of Georgia (Tbilisi)
Under the international project “UNESCO biosphere reserve establishment in the climate-vulnerable 
regions of Kakheti in Eastern Georgia”, co-organized by the German Ministry of the Environment, 
Nature Conservation and Nuclear Safety, a workshop took place in Tbilisi to launch the final stage of 
designating the first BR in the southern Caucasus region. The event was attended by representatives of 
stakeholders who visited LM BR in 2017 during their study trip of west European BRs and who became 
interested in BR management through the platform of a PBC. A presentation on LM BR and PBC was 
delivered as part of the programme. Our Georgian partners also officially presented us with a request 
for collaboration and consultations.
Project Socotra
Under a joint project of the Faculty of Forestry and Wood Technology of Mendelu in Brno and our 
PBC, planned tasks were performed on the island of Socotra, which is a biosphere reserve as well. 
The research team conducted a demographic survey in 91 settlements, secured necessary data and 
photo documentation of selected tourist sites with the objective to compile a tourist map, checked and 
refilled equipment for measuring climatic data, organized several workshops for inhabitants of selected 
mountain villages, including signing of a memorandum on sustainable management in their territories, 
and conducted botanical and entomological monitoring with related sampling.
International expert meeting “Linkage between academic institutions and BRs” (Škocjanske Jame, 
Slovenia)
Under the auspices of MAB Programme, representatives of the Slovenian BR Kras organized an 
international expert meeting called “Linkage between academic institutions and BRs: application of 
traditional knowledge and aiming to sustainable 
coexistence of man and nature in modern 
times”. This event was attended by experts 
from Slovenia, Austria, Italy, Spain, Ghana, 
South Korea, USA and one representative of 
the Czech Republic, all of whom presented their 
experience with involvement of universities 
and research institutions in the work of 
biosphere reserves. The meeting‘s output is 
a work document which will provide the basis 
for a cooperation agreement between BR Kras 
and the University of Primorska in Koper.

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, 

o roku 2019 se s trochou nadsázky říká, že byl v počátku třetího tisíciletí poslední „normální“… Co 
všechno se vejde do tohoto velmi všeobecného a do velké míry neurčitého pojmu? Proč a čím je 
následující rok 2020 jiný a tedy výjimečný? Jaké můžeme očekávat změny ve společnosti, v eko-
nomice, v ochraně přírody? Jaké společné hodnoty bude vyznávat lidská společnost v rámci globa-
lizovaného světa? Tyto a mnoho dalších otázek zatím nemají odpověď a nějaký čas ještě potrvá, 
než bude jasné, co všechno se opravdu „díky“ corona-virové pandemii a následné ekonomické krizi 
změní a zda to budou alespoň z poloviny změny k lepšímu. 

Naše obecně prospěšná společnost, Biosférická rezervace Dolní Morava (BR DM), jako součást 
celosvětové sítě biosférických rezervací, kterých je již více než 700, má ve svém tradičním „popisu 
práce“ i sledování a uplatňování nejnovějších trendů v problematice udržitelné ochrany a manage-
mentu přírodních a kulturních hodnot, jako společného světového dědictví. 

Náš zástupce je již od roku 2005 pravidelným aktivním účastníkem Mezinárodních konferencí Eu-
roMAB, které se konají ve dvouletých cyklech. V roce 2019 se konala v Irsku pod heslem „Místní 
akce pro globální výzvy“. Cílem konference bylo hledání možností k posílení komunikace jak mezi 
biosférickými rezervacemi navzájem, tak i mezi BR a výzkumnými ústavy, univerzitami a subjekty 
v místě. Naše BR DM byla na konferenci představena jednak video-portrétem, který byl jedním 
z deseti vybraných ze 70 zaslaných, a dále i prostřednictvím prezentací na dvou workshopech 
týkajících se BR jako observatoří pro změnu klimatu a Partnerství s univerzitami. BR DM byla při-
zvána k účasti na projektu „Biosférické lesy pro budoucnost“, který je připravován pod vedením 
švédských partnerů pro žádost o 100% financování z Evropských fondů Horizont 2020. Dále se BR 
DM zapojila do vznikající sítě BR, ve kterých se nacházejí jeskyně (CaveMAB) a připojila se k síti BR 
s kontinentálními vodními ekosystémy (Continental Aquatic Ecosystems MAB Network), která byla 
založena před dvěma lety ve Francii.

Naše mezinárodní aktivity jsou dlouhodobě rozvinuté jak prostřednictvím mezinárodních projektů, 
tak i výměnou zkušeností s našimi kolegy v Rakousku, Švédsku, Slovinsku, Německu, Gruzii nebo 
Jemenu. Stali jsme se respektovaným a vyhledávaným partnerem a naše zkušenosti jsou uplat-
ňovány například při zakládání nových BR, jak se ve zprávě můžete dovědět o příkladu z Gruzie.

Naše angažovanost v problematice optimálního využití vody v krajině je rovněž dlouhodobá. V loň-
ském roce jsme se ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Agenturou ochrany příro-
dy a krajiny Brno aktivně zapojili do přípravy projektu na revitalizaci a opravu Zámeckého rybní-
ka v Lednickém parku. Spolu s Lesním závodem Židlochovice a Agenturou ochrany přírody a krajiny 
jsme připravili projekty pro revitalizaci rybníku Rendez-vous a Františkova rybníka, včetně vytvoření 
soustavy tůní a mokřadů na propojovacím potůčku. Jsme součástí týmu, který řeší možnost zá-
chrany lužních ekosystémů Soutoku vybudováním vzdouvacího jezu na řece Dyji nedaleko lokality 
Pohansko.

Vytvořili jsme rovněž aktualizovaný Management plán LVA jako základ pro dobré řízení, ochranu 
a rozvoj Lednicko-valtického areálu, památky na Seznamu světového dědictví UNESCO. Tomuto 
druhu světově významnému dědictví se věnujeme se vší vážností a také zde uplatňujeme moderní 
principy mezioborové komunikace a hledání konsensu v podobě dlouhodobé rozvojové vize, která 
bude udržitelná a přijatelná nejen pro vědce, ale především pro místní obyvatele.

Naše každoroční aktivity byly i v roce 2019 velmi pestré. Dík za všestrannou podporu patří zaklada-
telům, členům správní a dozorčí rady BR DM, o.p.s. a našim příznivcům jak v regionu, tak mimo něj 
doma i v zahraničí. Bez nich a jejich pozitivní odezvy by naše práce neměla smyslu. 

Věřím, že i rok 2020 bude pro BR Dolní Morava, o.p.s. příležitostí a výzvou dokázat dalšími úspěš-
nými aktivitami smysl Programu Člověk a biosféra.

Jan Vybíral 
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nebyli přizváni zástupci LČR, přestože se jedná o největšího správce území. BR DM dlouhodobě 
doporučuje pro Soutok využití smluvní ochrany.

Návštěva ze slovinské BR Kras 
V souvislosti s vytvářením mezinárodní sítě BR s krasovými jevy (CaveMAB) přijely na pracovní ná-
vštěvu dvě zástupkyně slovinské BR Kras, která se nachází na území regionálního parku Škocjans-
ke jame. Tato BR je jedním koordinátorů nově vznikající sítě. V rámci jednání jim byla představena 
BR Dolní Morava, její aktivity a partneři. Zástupci OPS obdrželi pozvání na mezinárodní konferenci 
na téma „BR a univerzity“, která se uskutečnila v druhé polovině října ve Slovinsku. 

Jednání se zástupci BR Wienerwald 
Od začátku července má partnerská BR Wi-
enerwald nového ředitele. Stal se jím pan An-
dreas Weiß, který předtím řídil program Interreg 
ČR-Rakousko. Během jeho návštěvy mu byla 
představena BR Dolní Morava, její aktivity, pro-
blémy a spolupráce s partnery. Jeho předchozí 
zkušenost s česko-rakouskými projekty se může 
pozitivně projevit ve znovunavázání spoluprá-
ce mezi oběma BR, která v posledních letech 
stagnovala, díky neochotě bývalého vedení BR 
Wienerwald účastnit se mezinárodních aktivit. 

Zahraniční aktivity…
Spolupráce s Rakouskou Akademií věd 

Zástupce Rakouské Akademie věd, se obrátil žádostí o spolupráci na zástupce ředitele OPS, který 
byl požádán, zda by se mohl zúčastnit jednání Hodnotící komise pro projekty týkající se biosfé-
rických rezervací, jako její zahraniční expertní člen. V dubnu pak proběhlo jednání komise, která 
rozhodovala o přidělení finančních prostředků pro vhodné projekty rakouských subjektů, zaměřené 
na implementaci Programu MAB v Rakousku. 

Workshop na Ministerstvu životního prostředí a zemědělství Gruzie (Tbilisi)

V rámci mezinárodního projektu „Zřízení biosférické rezervace UNESCO v oblastech ohrožených 
klimatickými podmínkami v regionu Kakheti ve východním Gruzii“ (UNESCO biosphere reserve 
establishment in the climate-vulnerable regions of Kakheti in Eastern Georgia), spoluorganizo-
vaného německým Ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost, 
se v Tbilisi uskutečnil workshop, kterým byla zahájena poslední etapa procesu vyhlašování první 
BR v regionu jižního Kavkazu. Akce se zúčastnili i zástupci zainteresovaných subjektů, kteří navští-
vili BR DM v roce 2017 v rámci studijní cesty po BR v západní Evropě, a již tehdy je oslovila forma 
řízení BR formou OPS. Na akci zazněla i prezentace o BR DM a OPS. Od gruzínských partnerů byla 
také oficiálně přednesena žádost o spolupráci a konzultace s OPS. 

Projekt Sokotra

V rámci společného projektu Mendelovy univerzity v Brně, LDF a BR Dolní Morava, OPS byly pro-
vedeny plánované úkoly na ostrově Sokotra, který je i biosférickou rezervací. Pracovní tým provedl 
demografický průzkum v 91 obcích, zajistil potřebné informace a fotodokumentaci vybraných turis-
tických míst k sestavení turistické mapy, zkontroloval a doplnil zařízení na měření klimatických cha-
rakteristik, uspořádal několik workshopů s obyvateli vybraných horských vesnic, včetně podepsání 
memoranda o udržitelném hospodaření v jejich územích a botanický a entomologický monitoring 
spojený se sběrem vzorků. 

Mezinárodní expertní porada „Propojení akademických institucí s biosférickými rezervacemi“ 
(Škocjanske Jame, Slovinsko)

Zástupci slovinské BR Kras uspořádali pod záštitou Programu MAB mezinárodní expertní setká-
ní na téma „Propojení akademických institucí s biosférickými rezervacemi: aplikace tradičních 
znalostí a udržitelné soužití člověka a přírody v moderních dobách“ (Linkage between academic 
institutions and BRs: application of traditional knowledge and aiming to sustainable coexistence 
of man and nature in modern times). Této akce se zúčastnili odborníci ze Slovinska, Rakouska, 
Itálie, Španělska, Ghany, Jižní Koreje, USA a jeden zástupce z České republiky, kteří prezentovali 
zkušenosti se zapojením univerzit a výzkumných institucí do fungování biosférických rezervací. 
Výstupem byl pracovní dokument, který bude sloužit jako základ pro smlouvu o spolupráci mezi BR 
Kras a Primorskou univerzitou v Koperu. 

Předpokládaný vývoj činnosti v roce 2019
BR Dolní Morava, o.p.s. se v roce 2020 zaměří na pokračování spolupráce s Mendelovou univerzi-
tou. Bude pracovat na projektech revitalizace vybraných rybníků včetně jejich přípravy pro žádost do-
taci z Operačního programu Životní prostředí ČR, zejména revitalizaci Zámeckého rybníka v Lednici, 
rybníka Rendez-vous a Františkova rybníka. Zaměří se na aktualizaci Management plánu LVA na léta 
2020–2025. Dále se bude zabývat aktivitami v rámci společnosti Modelový les ČR, zaměřené na za-
pojení do Mezinárodní sítě modelových lesů. Dalším cílem bude spolupráce s obcemi, podnikatelskými 
subjekty a státními orgány při hledání přijatelné formy ochrany přírody na Soutoku. Bude se nadále za-
pojovat do projektů zaměřených na výchovu a vzdělávání a připravovat vydání odborných, vzdělávacích 
a osvětových materiálů.
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VÝZNAMNÉ 
AKTIVITY V ROCE 2019
Velmi významnou aktivitou roku 2019 byla účast na pravidelné konferenci EuroMAB 
2019 v Irsku. V rámci těchto pravidelných akcí se každé dva roky setkávají zástupci 
biosférických rezervací Evropy a Severní Ameriky. Další aktivity BR Dolní Morava byly za-
měřeny na ukončení mezinárodního projektu „Památky světového dědictví UNESCO v životě 
obcí, měst a regionů“ zaměřeného na vytvoření modelového řešení pro participativní plánování 
památek UNESCO, plnění funkcí site-manažera Lednicko-valtického areálu, koordinaci činností 
Modelového lesa ČR, příprava projektů revitalizace Zámeckého rybníka v Lednici nebo rybníka 
Rendezvous u Valtic nebo účasti na diskusi k přípravě na vyhlášení maloplošných zvláště chráně-
ných území v lužních lesích na Soutoku .

Mezinárodní konference EuroMAB 2019 
Síť EuroMAB sdružuje všechny evropské a severoamerické biosférické rezervace. Je platformou 
pro sdílení znalostí, know-how a zkušeností s udržitelným rozvojem. Jednání EuroMAB jsou 
věnována setkání manažerů a koordinátorů BR, vědců a zástupců Sekretariátu MAB, Ná-
rodních komitétů MAB a partnerských institucí a partnerů. Konference EuroMAB 2019 
se pod heslem „Místní akce pro globální výzvy” (Local Actions for Global Challenges) 
uskutečnila ve dnech 1.–5. dubna 2019 v Irsku, v Biosférické rezervace Dublin Bay, kde 
se sešlo více než 250 delegátů z 29 zemí. Cílem konference bylo hledání možností, jak 
posílit komunikaci a vytváření sítí mezi biosférickými rezervacemi a způsobů, jak mohou 
BR lépe spolupracovat se zainteresovanými stranami, partnery a institucemi při řešení 
globálních problémů prostřednictvím místních aktivit. Akce má účastníkům pomáhat 
plnit cíle Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, Limského akčního plánu, Cílů udržitelného 
rozvoje a zároveň vytvořit impuls pro rozvoj sítě EuroMAB. V rámci úvodního dne jednání 
byly ohlášeny i výsledky mediální iniciativy Programu MAB s názvem „Proud to Share“ 
(Být hrdý na sdílení). Ze 70 zaslaných jednominutových příspěvků bylo vybráno mezi 10 

nejlepších i video z BR Dolní 
Morava. Zástupce ředitele 
OPS byl požádán, aby ho před-
stavil všem účastníkům konference 
na plenárním zasedání v rámci moderované ve-
řejné prezentace. BR Dolní Morava pak byla dále 
představena prostřednictvím prezentací na dvou 
workshopech týkajících se BR jako observatoří 
pro změnu klimatu a Partnerství s univerzitami. 
BR DM se také zapojila do vznikající sítě BR, ve 
kterých se nacházejí jeskyně (CaveMAB) a připojila 
se k síti BR s kontinentálními vodními ekosystémy 
(Continental Aquatic Ecosystems MAB Network), 
která byla založena před dvěma lety ve Francii. Pří-
ští konference EuroMAB se uskuteční v roce 2021 
v Rakousku, kde se konala již v roce 2005.

Mezinárodní projekt „Památky světového dědictví UNESCO v životě obcí, měst a regionů“ 
V polovině roku po téměř dvou letech realizace ukončen česko-slovenský projekt, jehož cílem bylo vytvoření 
modelů pro participativní plánování využití přírodního a kulturního potenciálu dvou významných území, nesou-
cích statut UNESCO. Na české straně to byla BR Dolní Morava, a v jejím rámci Mikulčický památník a Led-
nicko-valtický areál (LVA), a na slovenské straně lokalita Vlkolínec u Ružomberoku, také zapsaná se Seznam 
památek UNESCO. Projekt probíhal pod vedením pracovníků Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 
a Katolické univerzity v Ružomberku jako hlav-
ního zahraničního partnera. V rámci projektu 
byla publikována kniha kolektivu autorů s ná-
zvem „Krajinotvorné profese a aktivity člověka 
v chráněných územích UNESCO“ a manuál „Tra-
dice a kulturní hodnoty území v péči UNESCO 
z pohledu možností účelové obnovy tradičního 
hospodaření“.
V květnu se v Lednici uskutečnil workshop 
„Role administrativních, ekonomických a ob-
čanských subjektů ve specificky chráněných 
územích UNESCO“, který spolupořádala Masa-
rykova univerzita a BR DM. Součástí akce byl 
i slavnostní podpis Memoranda o spolupráci, 
křest knihy Krajinné profese a kulatý stůl s dis-
kusním fórem. 

Projekt byl financován z Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím operačního programu INTERREG 
V-A-SK-CZ.

Výkon funkce site managera Lednicko-valtického areálu – památky UNESCO
Činnost site-managera/koordinátora území (SM LVA) vyplývá ze závazku České republiky zajistit ochranu a udr-
žitelný rozvoj univerzálních hodnot 
komponované krajiny LVA. Protože 
management kulturní krajiny je 
komplexní problematikou, která 
je zejména v oblasti Lednicko-val-
tického areálu velmi specifická, je 
zajištění mezioborové koordinace, 
komunikace a kontinuální informo-
vanosti všech zúčastněných subjek-
tů v území velmi náročné. Na zákla-
dě pověření Mezioborovou pracovní 
skupinou pro LVA (MOPS) poskytuje 
BR DM už od roku 2007 služby za-
jišťující koordinaci aktivit v území 
LVA, a plní funkci platformy pro 
mezioborovou výměnu odborných 
informací. To lze naplňovat díky 
uplatnění participačního manage-
mentu v rámci BR DM a také přímou 
účastí v MOPS LVA. 
V polovině února se uskutečnilo zasedání MOPS pro LVA v Lednici, kde byla projednávána dlouhodobá témata, 
jako jsou: návrh transformace MOPS v Radu památky UNESCO LVA, akutní problémy spojené s výkonem funkce 
SM LVA a shrnutí hlavních problémů v LVA, které přetrvávají díky rozdílnému pojetí ochrany a udržitelného využí-
vání krajinné památky LVA. Na konkrétních příkladech bylo diskutováno, jak absence jasných pravidel o ochraně 
vybraných hodnot ochromuje výkon samosprávy a rozvoj obcí LVA. V roce 2019 také probíhala aktualizace Man-
agement plánu LVA (MP LVA) pro období 2020–2025. Z pozice SM LVA pak byly během celého roku projednávány 
náměty na projekty jako například zpracování projektu revitalizace Zámeckého rybníka v Lednici nebo rybníka 
u Rendezvous u Valtic. Ani v tomto roce se bohužel nepodařilo zajistit systémové a udržitelné financování SM 
LVA, nebo dosáhnout úpravy podmínek dotačních programů, které by reflektovaly specifické podmínky krajinné 
památky UNESCO.

Modelový les
Česká republika
Mezinárodní síť modelo-
vých lesů (International Mo-
del Forest Network) je asociace 
sdružující partnery z celého světa, 
kteří pracují na společném cíli udržitelného 
hospodaření v lesích a krajině. Síť vznikla pro 
podporu udržitelného hospodaření s přírodními 
zdroji na participačním základě. Síť je místem pro 
výměnu informací, znalostí, zkušeností a inovativ-
ních postupů a pro podporu mezinárodní spolupráce. 
BR Dolní Morava iniciovala vznik společnosti Modelový 
les Česká republika (ML ČR), která vznikla jako neutrál-
ní platforma pro sdílení a šíření informací a znalostí, podporu 
vzdělávání, vědy a výzkumu se zapojením a podporou místních obyvatel, 
vlastníků pozemků, podnikatelů, veřejných institucí a ostatních subjektů přímo 
či nepřímo využívajících přírodních zdrojů a krajiny v daném místě. Platforma je místem pro 
širší podporu spolupráce a dialogu mezi všemi zúčastněnými. Nabízí prostor pro řešení konfliktů 
a hledání společných cest k naplňování rozvojových vizí se zohledněním místních specifik. 
V rámci aktivit ML ČR proběhlo v úvodu roku vyhodnocení výtvarné soutěže žáků základních škol 
„Jak vidí děti krajinné profese?“ Žáci se seznámili s tím co je kulturní krajina a jak je formovaná, jaké 
jsou krajinné profese a k čemu slouží, co je to udržitelné hospodaření, modelový les, lesnický park či Meziná-
rodní síť modelových lesů. Nabyté znalosti pak vyjádřili pomocí výtvarných technik. Celkem se zúčastnilo 170 
dětí. V listopadu se pak uskutečnil v Lesnickém parku Křivoklát tematický seminář „Rozvoj Modelového lesa 
Česká republika a nové výzvy“ určený pro pracovníky v lesním hospodářství. Na akci byly prezentovány dosavadní 

výsledky činnosti společnosti a nastíněno další možné směřování 
jejích aktivit. V prostorách lesní správy Křivoklát se následně kona-
la II. členská schůze společníků společnosti ML ČR. Projekty ML ČR 
jsou podporovány Ministerstvem zemědělství ČR.

Diskuse k přípravě na vyhlášení maloplošných zvláště chráněných území v lužních lesích na Soutoku 
I v roce 2019 se BR DM zabývala problemati-
kou, spojenou se plánem Ministerstva životní-
ho prostředí na vyhlášení zvláště chráněných 
území (ZCHÚ) v oblasti Soutoku, jejichž účelem 
má být zajištění ochrany Evropsky významné 
lokality (EVL) Soutok. Zástupci BR DM na všech 
jednáních opakovaně zdůrazňovali původní 
myšlenku Natury 2000, kterou je zajištěna 
pozitivní motivace vlastníků a správců dotče-
ných území směřující k zachování vybraných 
stanovišť a ochraně druhů, s upřednostněním 
smluvní ochrany. 
Začátkem února se uskutečnilo na Lesním zá-
vodě (LZ) Židlochovice jednání za účasti zástup-
ců Agentury ochrany přírody a krajiny Brno, LČR 
LZ Židlochovice a BR DM. Cílem byla diskuse o 
podobě případné veřejnoprávní smlouvy k zajištění podmínek pro ochranu EVL Soutok. Účastníci se shodli na 
tom, že Soutok by se měl stát územím spolupráce a prostoru pro vědecké výzkumy a návrhy realizovatelných – 
udržitelných opatření k jeho záchraně a rozumnému využívání. Stejně tak všichni přítomní souhlasili s nutností 
realizace projektu „rozdělovacího objektu na Dyji a revitalizaci mokřadů“, protože voda je základ, od kterého 
se mohou odvíjet limity pro další procesy lesnického provozu, ochrany přírody a volnočasových aktivit. Na téma 
návrhu ochrany EVL Soutok se v polovině června uskutečnilo i jednání na Ministerstvu zemědělství v Praze, 
kterého se zúčastnili zástupci Ministerstva životního prostředí, LČR a BR DM. Předmětem jednání bylo projed-
nání návrhu ochrany EVL Soutok – Podluží formou maloplošných zvláště chráněných území zpracovaných dle 
předchozí domluvy LZ Židlochovice, kdy oba resorty učinily vzájemně vstřícný posun směřující k dohodě. Z vyjá-
dření zástupců Ministerstva životního prostředí vyplynulo, že před návrhem jednotlivých CHÚ bude ještě nutné 
podrobné upřesnění jejich výměr, ale také posouzení vhodnosti navržených kategorií ZCHÚ. Rovněž bylo zástupci 
Ministerstva životního prostředí upřesněno, že zbývající část EVL, která nebude navržena k vyhlášení v některé 
kategorii ZCHÚ zůstanou v tzv. základní ochraně a i pro toto zbylé území bude nutné aktualizovat souhrny do-
poručujících opatření. 

Projekt „Revitalizace Zámeckého rybníka“
V letech 1805–1811 nechali v Lednici Lichtenštejnové vybudovat v parku Zámecký rybník o rozloze 30,1 ha s 6 
velkými a 10 malými ostrůvky a četnými romantickými stavbami. 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 několi-
krát vypracovala projektový záměr na revitalizaci rybníka, ale tyto snahy doposud z různých administrativních 
důvodů nenašly naplnění. V roce 2018 uzavřela BR DM s Národním památkovým ústavem smlouvu o vzájemné 
spolupráci za účelem realizace. Při zpracování dokumentace spolupracuje s Národním památkovým ústavem, 
Agenturou ochrany přírody a krajiny a právním oddělením MND a.s. V průběhu celého roku 2019 pravidelně pro-
bíhaly kontrolní dny pracovní skupiny. Na podzim byla obdržena všechna potřebná povolení a byla podána žádost 
do OPŽP. Pokud bude žádosti vyhověno, začne realizace projektu v závěru roku 2020.

Projekt „Ze života kalousů“
Již druhým se rokem se OPS jako partner zapojila do mediálního projektu „Ze života ka-
lousů“, v rámci kterého umístili kolegové z ČSOP Břeclav do jedné z budek on-line kameru, 

díky které bylo možné společně sle-
dovat průběh hnízdění těchto sov 
(www.budkyonline.cz). Kalousi ušatí patří 
u nás mezi poměrně hojné sovy, které hnízdí 
obvykle ve starých vraních a stračích hníz-
dech. V závěrečné fázi tohoto projektu, pro-
běhlo za účasti více než dvou desítek účastní-
ků kroužkování mláďat s odborným výkladem 
Mgr. Opluštila z ČSOP Břeclav. Tento poměrně 
netradiční projekt umožnil zájemcům a mi-
lovníkům přírody objevovat chování a dosud 
skrytá tajemství jednoho z ptačích druhů naší 
krajiny. O úspěšnosti tohoto projektu svěd-
čí i zvyšující se sledovanost. 

Revitalizace rybníka Rendez-vous
Tento rybník nacházející se v sousedství stejnojmenného saletu severovýchodně od Valtic, v centru 
LVA, byl vytipován jako lokalita vhodná pro revitalizaci. Při přípravě projektu BR DM úzce spolupra-
cuje s Lesy ČR, s.p. Lesním závodem Židlochovice, Agentury ochrany přírody a krajiny Brno a Ná-
rodním památkovým ústavem. Během roku došlo ke zpřesnění podmínek Národním památkovým 
ústavem k projektové dokumentaci, kdy stávající uměle vytvořený ostrov bude zrušen, zemní 
hmota bude odvezena spolu 
s nánosy v rybníce a hmotou 
zemních valů, které jsou 
na březích rybníka. Podle 
historických map zůstane 
zachován ostrůvek v zadní 
části rybníka, který je dobře 
patrný a je porostlý dospělý-
mi stromy dubu letního ceru. 
Součástí celého procesu 
přípravy je i biologický prů-
zkum a hodnocení výchozí-
ho stavu.

IMPORTANT ACTIVITIES IN 2019
In 2019, our participation in the EUROMAB 2019 conference in Ireland ranks among the most important 
activities. Representatives of European and North American biosphere reserves meet every two years during 
these regular events. Other activities of Lower Morava BR focused on completing the international project 
“World Heritage Sites in the Lives of Municipalities, Towns and Regions” focusing on drafting a model solution 
of participative planning within world heritage sites, performing the duties of the Lednice-Valtice Cultural 
Landscape Site Manager, coordinating the activities within Model Forest Czech Republic, preparation of 
restoration projects of Zámecký Fishpond in Lednice and Rendezvous Fishpond near Valtice, or participation 
in discussions preceding the designation of small-scale specially protected areas in the floodplain forests of 
Soutok.

EuroMAB 2019 Conference
The EuroMAB Network brings together biosphere reserves across Europe 
and North America. It is a platform for sharing knowledge, know-how 
and experience related to sustainable development. EuroMAB meetings 
provide space where BR managers and coordinators meet scientists, 
representatives of the MAB Secretariat, National MAB Committees 
and partner institutions. EuroMAB 2019 Conference, whose motto 
was “Local Actions for Global Challenges”, was held on 1st–5th April 
2019 in Dublin Bay Biosphere Reserve in Ireland and hosted over 250 
delegates from 29 countries. Its aim was to look for ways to foster 
communication and networking among biosphere reserves and to 
facilitate better cooperation with stakeholders, partners and institutions 
when solving global issues through local activities. The event is designed 
to facilitate the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable 
Development, Lima Action Plan, and Sustainable Development Goals 
while providing the impulse for the development of EuroMAB network. 

On the first day, results of the MAB Programme media initiative called “Proud to Share” were announced. Out 
of the 70 submitted one-minute spots top 10 were selected, among them a video from the Lower Morava BR. 
Representative of the PBC executive director was asked to present it to all conference participants during the 
plenary session as part of a moderated public presentation. Lower Morava BR was further presented at two 
workshops called “BRs as observatories for climate change” and “Partnerships with Universities”. LM BR also 
joined the Continental Aquatic Ecosystems MAB Network, which was established two years ago in France. The 
next EuroMAB conference will be held in 2021 in Austria, where it took place already in 2005.

International project “World Heritage Sites in the Lives of Municipalities, Towns 
and Regions”

After nearly two years of implementation, a Czech-Slovak project was concluded 
in the middle of the year. Its aim was to create models of participative planning 
which would enhance the natural and cultural potential of two heritage sites, Lower 
Morava BR on the Czech side (including the Lednice-Valtice Cultural Landscape 
and Mikulčice Monument) and Vlkolínec by Ružomberok on the Slovak side. The 
project ran under the supervision of researchers from the Faculty of Education of 
Masaryk University in Brno and the Catholic University in Ružomberok as its main 
foreign partner. A monograph by a team of authors called “Landscape professions 
and human activities within World Heritage Sites” was published under the project 
along with a handbook “Traditions and cultural values of World Heritage Sites from 
the perspective of restoration of traditional landscape management”.
In May a workshop called “Role of administrative, economic and civic stakeholders 
in specifically protected UNESCO areas” took place in Lednice, jointly organized 
by Masaryk University and LM BR. The event encompassed a formal signing 
of a Memorandum of Cooperation, launch of a book “Landscape Professions” and 
a discussion forum.
The project was funded by the European Regional Development Fund under the 
Interreg V-A-SK-CZ Operational Programme. 

Performing the 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 of the Czech Republic to 
ensure protection and sustainable development of the site upon preserving the outstanding value of the LVCL 

landscape. 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.
In mid-February a Workgroup meeting was held in Lednice to discuss long-standing issues such as the proposed 
transformation of the Workgroup into a World Heritage Site Council, to address the pressing problems related 
to the performance of the site managerial duties and main issues in LVCL which persist due to differences in 
understanding the conservation and sustainable management of the cultural landscape. Specific examples 
provided ground for discussion on how absence of 
clear conservation rules cripples the performance 
of local governments and development of 
municipalities within LVCL. In 2019 the LVCL 
Management Plan (LVCL MP) for 2020–2025 was 
updated. As LVCL Site Manager we participated 
in discussing future projects, such as restoration 
projects for Zámecký Fishpond in Lednice 
or Rendezvous Fishpond by Valtice. Sadly, 
systematic and sustainable funding of LVCL Site 
Manager operations was not secured in 2019 
once again. We also failed to adjust the conditions 
of subsidy schemes provision which would reflect 
the specific conditions of a World Heritage Site.

Model Forest Czech Republic
The International Model Forest Network is an association of partners from all around the world who are working 
towards a common goal – the sustainable management of forests and landscapes. The Network was created 
to support the sustainable management of natural resources through a participatory approach. The Network 
is a place which fosters international exchange of ideas, knowledge, experience and innovative solutions 
and supports international cooperation. Lower Morava BR initiated the establishment of Model Forest Czech 
Republic (hereinafter “MF CR”) as a neutral platform whose objective is to exchange and diffuse information 
and knowledge, to foster educational, scientific and research activities with the participation and support of 
local inhabitants, land owners, businesses, public institutions and other stakeholders who directly or indirectly 
use the natural resources and landscape in the given area. 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 consider the local specifications.
Activities undertaken by MF CR included an art competition organized for primary school pupils called “How 
children see landscape professions” early in the year. The children learned about cultural landscapes and 
their formation, about sustainable management, model forests, forest parks and the International Model 
Forest Network. They then expressed the acquired knowledge through art. A total of 170 children took part. 
In November, a seminar on “Development of Model Forest Czech Republic and new challenges” was organized 

for forest management professionals. Achievements of 
the company were presented along with an outline of 
its possible future activities. The second meeting of the 
Model Forest Czech Republic associates was held on the 
premises of Křivoklát Forest District. The projects of MF 
CR are supported by the Ministry of Agricultureof the 
Czech Republic.

Discussions towards the designation of small-scale specially protected areas 
(SSSPA) in the floodplain forests at Soutok 
In 2019 our BR continued to deal with the agenda related to the plans of the Ministry of the Environment to 
designate small-scale specially protected areas (SSSPA) in the area of Soutok with the objective to safeguard 
protection of Soutok Special Area of Conservation. During all meetings, Lower Morava BR representatives have 
repeatedly 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.
In early February, a meeting of representatives of the Brno chapter of Nature Conservation Agency, Forests 
of the Czech Republic and LM BR took place at the Židlochovice Forest Enterprise. Its agenda focused on 
the possible form of a public contract stipulating the conditions for the protection of Soutok Special Area of 
Conservation. The stakeholders agreed that Soutok should become a zone of cooperation, scientific research 
and tangible sustainable measures towards its conservation and sustainable management. Everybody present 
also agreed that implementation of a project of a “Dyje River control facility and wetland restoration” is 
necessary, as water constitutes the basis on which the limits for related processes of forest management, nature 
conservation and leisure time activities can be set. A meeting focusing on the proposed conservation measures 
at Soutok attended by representatives of the Ministry of the Environment, Forests of the Czech Republic and 
LM BR was held at the Ministry of Agriculture in Prague in mid-June. Its agenda was to discuss the proposed 
protection of Soutok-Podluží Special Area of Conservation (SAC) via small-scale specially protected areas as 
elaborated by the Židlochovice Forest Enterprise 
based on a previous agreement, whereby both 
ministries had taken steps towards a mutual 
agreement. Representatives of the Ministry of 
the Environment expressed the request that prior 
to proposed designation of individual protected 
areas it will be necessary to specify their area and 
assess the suitability of the proposed Specially 
Protected Area status. They also specified that 
the remaining part of the SAC which will not 
be designated as any Special Protected Area 
category will remain under the so-called basic 
protection status and sets of recommended 
measures will have to be updated for this area.

Zámecký Fishpond restoration project
In 1805–1811 the Liechtenstein family had Zámecký Fishpond built in Lednice, covering 30.1 ha, and 
encompassing 6 large and 10 small islands including numerous follies. The mud from this fishpond has not 
been removed in the last 100 years, which may result in the pond‘s gradual silting and destruction of its value 
both as a landscape element and habitat. The site is highly complicated due to its multiple layers of conservation 
–as a World Heritage Site, Lednice Fishponds National Nature Reserve, Natura 2000 and Ramsar Wetland. In 
recent history, Lower Morava BR initiated the process of drawing up complete project documentation for its 

restoration several times. However, these efforts 
have failed for various administrative reasons. In 
2018 Lower Morava BR concluded a cooperation 
agreement with the National Heritage Institute 
with the objective to implement the project. In the 
course of drawing up the necessary documents 
we have been cooperating with the National 
Heritage Institute, Nature Conservation Agency 
and the legal department of MND. Throughout 
2019 regular control days of the workgroup 
took place. In autumn we obtained all necessary 
permits and consequently applied for funding 
from the Operational Programme Environment. 
If the application is granted, the implementation 
stage of the project will be launched in late 2020.

Project “Long-eared Owls and Their Lives”
In second year running, our PBC participated as 
a partner in a media project “Long-eared owls 
and their lives”, under which our colleagues 
from the Břeclav chapter of the Czech Union 
of Nature Conservationists (CUNC) placed an 
on-line camera in one of the owls‘ nesting boxes. 
This allowed us to monitor the process of their 
nesting (www.budkyonline.cz). Long-eared owls 
are relatively common in our country, usually 
nesting in old crow or magpie nests. The project 
was concluded by ringing of the hatched chicks, a 
public event hosted by Mgr. Opluštil of CUNC which 
was attended by over 20 people. This relatively 
unorthodox project allowed nature lovers to learn 
new facts and some hidden secrets about the 
behaviour of one of our owl species. This successful project has been steadily gaining popularity over time.

Rendez-vous Fishpond restoration project
This fishpond situated in the vicinity of the eponymous folly north-east of Valtice in the centre of the LVCL 
was selected as a site suitable for restoration. In the course of project preparation our BR has been working 

closely with the Forests of the Czech Republic, 
s.e., Židlochovice Forest Enterprise, Brno chapter 
of the Nature Conservation Agency and National 
Heritage Institute. During 2019 the National 
Heritage Institute specified conditions of project 
documentation, whereby the existing man-made 
island will be scratched, its soil and fishpond 
silt removed together with earth walls erected 
on the banks of the fishpond. In accordance 
with historical maps, only a small island in the 
rear part of the fishpond overgrown with mature 
Turkey oak trees will be retained. The preparation 
process encompasses a biological survey and 
baseline assessment.


