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Valtice Cultural Landscape. The Committee eventually authorized our PBC to act as Site Manager for the Lednice-Valtice
Cultural Landscape. This decision marked the onset of a qualitatively new situation characterized by a high moral and
professional joint responsibility in implementing the concepts of the post, which in an ideal case should be generally viewed
as a moral authority. In the course of public discussions on the MP, we realized the importance of effective communication
with local inhabitants and of understanding their notions, worries and proposals related to the development of the region
and the civil society.

Last year was characterized by the establishment of a number of international contacts through the active
participation of our team members in expert events in Canada, Turkey, Spain, the Netherlands, Austria, Hungary and
Slovakia. Our PBC is universally viewed as a modern and progressive institution. Information about our understanding of
cultural landscape management and the protection of species and cultural diversity, which is always substantiated with
good-quality publications, is regarded as highly inspirational and worth following.

Rendering the account of our work in 2007, I can confidently say that the year was filled with meaningful work and
activities which marked decisive progress in the development of our PBC. This was achieved thanks to the dedicated
teamwork of our employees, as well as the board members of the company, whose joint efforts strive towards the company's
success. Our thanks should also be expressed to the external experts from a number of institutions as well as to all the friends
and supporters of the Lower Morava BR.

We owe special thanks to our sponsors who support our activities, both financially and materially, and who trust our
abilities to fulfill visions of the development and conservation of all the area of the Lower Morava BR, and who support our
efforts to creatively cultivate the notable concepts of UNESCO and the biosphere reserves with the benefit of our beautiful
South Moravia in mind.

Dear friends,

In 2007 several important projects were concluded in the area of the Lower Morava Biosphere Reserve by our Public Benefit
Corporation (PBC). We believe that everyone will be pleased to hear that in the course of 2005–2007 all of the old
environmental burdens from oil and natural gas extraction were eliminated in the floodplain forests between the town of
Hodonin and the confluence of the Dyje and Morava rivers. This means that a serious threat to the environment and
especially to groundwater storage was disposed of. Despite the fact that the formal administration of the projects will still
take some time, we can confidently say that according to the existing inspections and surveys, the conducted works have
received a highly positive assessment. Professionals from the company MND Services, a.s., which was in charge of the
elimination works and the consequent land restoration, deserve acknowledgement.

Another considerable success is the completion of the Lednice-Valtice Cultural Landscape Management Plan (MP).
The MP outlined a long-term concept for the conservation, development and management of one of the outstanding cultural
landscapes in the world heritage. In collaboration with the South Moravian Regional Authority, which backed the project
financially, we managed to establish a positive atmosphere for the work of the Interdisciplinary Committee for the Lednice-

Jan Vybíral, Managing Director, February 2008



Biosfér ická  rezer vace  Dolní  Morava,  o.p.s .V  Ý  R O  Č  N  Í     Z  P  R  Á  V A

2   0   0 7

The  Lower  Morava  Biosphere  Reser veA  N  N  U A  L     R  E  P  O  R T

2   0   0 7

8 9

he World Network of Biosphere Reserves (hereafter BR) encompasses a varied mosaic of unique areas designated as BR by
UNESCO under its “Man and the Biosphere Programme”. In essence these sites are reserves in the sense of “stores kept for
future use”.

Biosphere reserves differ from traditional reserves in the sense that they do not focus exclusively on nature protection
but rather promote those human activities in the landscape which contribute to its positive and sustainable development.

Individual units of the World Network of BR cooperate and help each other fulfill the three basic functions which are
common for all BRs:

Lower Morava Biosphere Reserve was established as an extension of the former Palava BR in 2003. Since 2004 it has
been managed by the . In the context of the Czech
Republic it is a unique concept of a biosphere reserve managed by a non-profit, non-governmental organization. The
remaining Czech biosphere reserves are identical with protected landscape areas or national parks, and as such, they share
the same state administration. The Public Benefit Corporation was established by the following founding members: Forests
of the Czech Republic, State Enterprise, Moravske naftove doly, a.s., District Chamber of Commerce Breclav, Ministry of the
Environment and Czech Union of Nature Conservationists.

1. organizational, institutional, factual and personnel provision of the functioning of Lower Morava BR as part of
UNESCO's World Network of Biosphere Reserves

2. participation in activities relevant to Lower Morava BR, as well as co-ordinating these activities with state
administration bodies, municipal authorities, interest groups, educational and scientific institutions, companies, the
general public and other bodies.

1. to contribute to the conservation of landscapes, ecosystems, species and genetic variation
2. to foster economic and human development which is socio-culturally and ecologically sustainable
3. to support demonstration projects, environmental education and training, research and exchange of informa-

tion related to local, regional, national and global issues of conservation and cultural and economic sustainable
development.

Lower Morava Biosphere Reserve, Public Benefit Corporation

The provided public benefit services are:

3. participation in mediating and providing advisory, financial and co-ordinating services which relate to the Lower
Morava BR and its development, in accordance with the UNESCO regulations on the World Network of Biosphere
Reserves

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

5. participation in publishing periodic and non-periodic materials and proceedings, including information and
methodological publications (printed, electronic, audio-visual and multi-media ones), as well as their presen-tation,
distribution and sale

6. participation in educating the general public, further education and training of young people, co-operation with
youth centres in a spirit of promoting the principles of sustainable way of living, in particular those of nature and
landscape conservation and rational management of natural resources

7. providing information services for the general public
8. articipation in organising conferences, forums, training and exhibitions relating to the Lower Morava BR
9. establishment and management of model objects

10. organising international co-operation in matters relating to the Lower Morava BR and the World Network of Biosphere
Reserves

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

12. providing mediatory services in cases of disagreements and conflicts relating to the existence and activities of the
Lower Morava BR

All our activities in 2007 were in accordance with the 2005–2010 Action Plan and with the approved Annual Plan
for 2007.

LOWER MORAVA BIOSPHERE RESERVE
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ORG ANIZAČNÍ STRUK TURA SPOLEČNOSTI

ORGANISATION STRUCTURE OF THE CORPORATION

SPRÁVNÍ RADA

ŘEDITEL

Jan Vybíral

VĚDECKÁ RADA

Zástupce ředitele
projektový manažer

Petr Čupa

Projektový manažer

Eva Horsáková

BOARD OF DIRECTORS

SCIENTIFIC BOARD MANAGING DIRECTOR

Project Manager Deputy Director
Project Manager

DOZORČÍ RADA

Ekonom

Jaroslav Martínek

BOARD OF TRUSTEES

Financial Manager

Sídlo / : Národních Hrdinů 23, 690 02 Břeclav

Identifikační číslo / : 269 38 171

Právní forma/ Legal Form: Obecně prospěšná společnost

Company Domicile

Identification Number

Public Benefit Corporation

Správní rada

Dozorčí rada

Předseda správní rady:
Místopředseda správní rady:

Místopředseda správní rady:
Členové:

Předseda:
Členové:

Libor Opluštil (Český svaz ochránců přírody)
Jiří Matuška (Ministerstvo životního prostředí)

do 31. 8. 2007
Stanislav Koukal od 1. 9. 2007
Libor Kabát (obce regionu LVA)
František Fabičovic (Okresní hospodářská komora Břeclav)
František Hrnčíř (obce regionu Podluží)
František Komárek (Moravské naftové doly)
Ladislav Sečkář (Okresní agrární komora Břeclav)
Michal Hrib (Lesy České republiky)

do 31. 1. 2007
Miroslav Svoboda od 24. 4. 2007
Petr Žluva (obce regionu Mikulovska)

Pavel Kotásek (Moravské naftové doly)
Libor Ambrozek (Český svaz ochránců přírody)
Viktor Beran (Okresní hospodářská komora Břeclav)
Tomáš Blaha (Lesy České republiky)
Petr Dolejský (Ministerstvo životního prostředí)
Vilém Vyhnálek (obce regionů Podluží, LVA a Mikulovsko)
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Vědecká rada

Předseda:
Členové:

Petr Kučera (obce regionu LVA)
Antonín Buček (Český svaz ochránců přírody)
Jiří Danihelka (Ministerstvo životního prostředí)
Josef Chytil (Správa CHKO Pálava) nahrazen Jiřím Matuškou
Václav Jelínek (Okresní hospodářská komora Břeclav)
Petr Klika (Moravské naftové doly)
Jaromír Míčka (Národní památkovýústav)
Milada Rigasová (obce regionu Mikulovska)
Jiří Sedlo (Okresní agrární komora Břeclav)
Jiří Schlaghamerský (Český národní komitét MAB)
Ilja Vyskot (Lesy České republiky)
Karel Zlatuška (obce regionu Podluží)

V roce 2007 se správní rada sešla pětkrát, dozorčí rada dvakrát a vědecká rada jednou.

Board of Directors

Chairman:
Vice-Chairman:

Vice-Chairman:
Members:

Libor Opluštil (Czech Union of Nature Conservationists)
Jiří Matuška (Ministry of the Environment) -till August 31, 2007

replaced by Stanislav Koukal since September 1, 2007
Libor Kabát (municipalities of the LVCL Region)
František Fabičovic (District Chamber of Commerce)
František Hrnčíř (municipalities of the Podluzi Region)
František Komárek (Moravske Naftove Doly)
Ladislav Sečkář (District Chamber of Agriculture)
Michal Hrib (Forests of the Czech Republic) till January 31, 2007

replaced by Miroslav Svoboda since April 24, 2007
Petr Žluva (municipalities of the Mikulovsko Region)

Board of Trustees

Scientific Board

Chairman:
Members:

Chairman:
Members:

Pavel Kotásek (Moravske Naftove Doly)
Libor Ambrozek (Czech Union of Nature Conservationists)
Viktor Beran (Chamber of Commerce)
Tomáš Blaha (Forests of the Czech Republic)
Petr Dolejský (Ministry of the Environment)
Vilém Vyhnálek (municipalities of the 3 regions)

Petr Kučera (municipalities of the LVCL Region)
Antonín Buček (Czech Union of Nature Conservationists)
Jiří Danihelka (Ministry of the Environment)
Josef Chytil (Palava Protected Landscape Area) replaced by Jiri Matuska
Václav Jelínek (District Chamber of Commerce)
Petr Klika (Moravske Naftove Doly)
Jaromír Mička (National Institute for the Protection and Conservation of Monuments

and Sites)
Milada Rigasová (municipalities of the Mikulovsko Region)
Jiří Sedlo (District Chamber of Agriculture)
Jiří Schlaghamerský (MAB)
Ilja Vyskot (Forests of the Czech Republic)
Karel Zlatuška (municipalities of the Podluzi Region)

In 2007 the Board of Directors met five times, the Board of Trustees had two meetings and the Scientific Board met once.
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I MPORTANT ACTIVIT IES IN 2007

Projekt Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jiho-
moravském kraji a kraji Vysočina

Network of Information Centres Aimed At Agro-Environmental Programmes in the South
Moravia and Vysočina Regions

V Jihomoravském kraji a kraji Vysočina vznikla síť informačních center zaměřených na vzdělávání a osvětu v oblasti
agroenvironmentálně orientovaných programů Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Hlavní
náplní vzniklé sítě je předávat zemědělským podnikatelům, pracovníkům veřejné správy a všem dalším zájemcům
informace o agroenvironmentálních programech a radit, jak těchto programů využívat. Dále informovat a vzdělávat
o možnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o ekologickém zemědělství. Vedlejším cílem je zvýšit
poptávku po produktech, pocházejících z produkčních systémů, směřujících k trvale udržitelnému zemědělskému
hospodaření a tím vytvořit předpoklady k ekonomické úspěšnosti a rozšíření takových produkčních systémů
(www.agro-envi-info.cz).
Nositelem projektu je EPOS – Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR, společně s dalšími 15 partnerskými
organizacemi, mezi které patříme i my, zajišťováním chodu informačního místa.

Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu v programu Rozvoj lidských zdrojů, jejichž poskytovatelem je
Ministerstvo životního prostředí ČR.

Doba trvání projektu je dva roky (1. 3. 2006 – 28. 2. 2008).

In the South Moravia and Vysocina Regions a network of information centres aimed at agro-environmental programmes of
the Ministries of the Environment and Agriculture were established. The key objective of this network is to provide farmers,
state administration officials and those interested with information on agro-environmental programmes and to advise them
on how to utilize these programmes. Its further objectives are to provide information on different possibilities of bio-
degradable waste disposal and organic farming. The secondary objective is to boost demand for products coming from

production systems promoting sustainable farming and thus to create conditions for economic viability and expansion of
such production systems (www.agro-envi-info.cz).
The project is guaranteed by EPOS – the Union of Advisors in Organic Farming in the Czech Republic, together with 15 other
partner organizations, including ours. We participate in it by securing the operation of an information point.

The project is funded by EU funds under the Operational Programme For Human Resource Development, whose provider is
the Ministry of the Environment of the Czech Republic.

The project's length is two years (1. 3. 2006 – 28. 2. 2008).

Jih Moravy je znám významnými nálezy ropy a zemního plynu. Těžba těchto surovin zde probíhá kontinuálně od konce
19. století. Pokud je těžba ropy a zemního plynu prováděna v souladu s právními předpisy a za dodržení současných
nejmodernějších standardů, nepředstavuje pro životní prostředí ohrožení. V uplynulých sto letech ale prováděly
průzkumné a těžební práce různé subjekty, po nichž zůstaly vrty, které nebyly vždy zlikvidovány. Těžba v minulosti
probíhala ze sond eruptivně, ropa tryskala z vrtu a po povrchu byla sváděna do zemních jímek. Ani pozdější technolo-
gie, používané v 50. a 60. letech 20. století, nebyly výrazně lepší. Tyto vrty dnes tvoří tzv. staré ekologické zátěže, které
svým technickým stavem ohrožují životní prostředí. Nejvyšším stupněm ohrožení jsou staré ekologické zátěže
nacházející se v nivě řeky Moravy v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Právě tato oblast byla v minulosti
předmětem těžby ropných surovin, dávno před vyhlášením ochrany zdrojů pitných vod.
V letech 2005 až 2007 jsme proto realizovali dva na sebe navazující projekty s názvem

Jejich souhrnným cílem bylo odstranit 31 starých sond a reliktů po průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu, včetně
sanace a rekultivace dotčených pozemků. Vlastní technické práce na odstranění zátěží a rekultivaci prováděla
specializovaná firma, vybraná na základě veřejné soutěže, a my jsme zajišťovali administraci obou projektů.

Oba projekty odstranění starých ekologických zátěží byly realizovány s finanční podporou Strukturálních fondů
Evropské unie, v rámci Operačního programu Infrastruktura – Zlepšování environmentální infrastruktury a s přispěním
Státního fond životního prostředí České republiky.

Likvidace ekologických zátěží
po těžbě ropy a zemního plynu v biosférické rezervaci Dolní Morava a Likvidace starých ekologických zátěží
po těžbě ropy a zemního plynu v biosférické rezervaci Dolní Morava, kvartéru řeky Moravy a přiléhající
oblasti.

Projekty likvidace starých ekologických zátěží
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Projects of Elimination of Environmental
Burdens

South Moravia has always been connected with important
deposits of crude oil and gas. The extraction of these raw
materials has been underway since the late 19 century. If
conducted in accordance with legal regulations and the
latest standards, oil and natural gas extraction does not
pose any threat to the environment. Over the past 100
years, different companies carried out prospecting and
drilling activities which resulted in drills sites which were
not always disposed of. In the past, oil was extracted from
drill holes under pressure, where it spouted from the wells
to the surface and only then was it channelled into ground
reservoirs. More recent technology used in the 1950s and
1960s did not bring any significant improvement.
Nowadays, these drills represent so-called old
environmental burdens whose poor technical conditions
pose a threat to the environment. The highest degree of
danger is posed by drill holes and wells which are situated
in the Morava Quaternary Protected Area of Natural
Water Accumulation in the Morava river floodplain. In the
past, long before the declaration of protection of drinking
water sources, this very area was subject to oil extraction.
In 2005–2007 we implemented two consequent projects called

and
.

The projects' general objective was the disposal of 31 old drill holes and remnants of waste from localized oil and gas
extraction, including remediation and reclamation of the affected sites. The technical works connected with the
environmental burden elimination and land restoration were carried out by a specialist company selected in a public tender.
Our company safeguarded the project's administration.

th

“Elimination of Environmental Burdens Caused by Oil and
Gas Extraction in the Lower Morava Biosphere Reserve“ “Elimination of Environmental Burdens Caused by Oil
and Gas Extraction in the Lower Morava Biosphere Reserve, the Morava Quaternary and the Adjacent Area”

Both projects of the environmental burden elimination were funded from European Union Structural Funds, more specifically
from the Operational Programme Infrastructure, Priority No. 3 - Enhancing of Environmental Infrastructure and co-funded by
the State Environmental Fund of the Czech Republic.

Každá památka zapsaná na Seznam světového dědictví UNESCO musí mít zpracován plán rozvoje a péče tzv. Mana-
gement plán. Také Management plán Lednicko-valtického areálu (LVA) obsahuje informace o stavu LVA a možnostech
jeho ochrany a rozvoje. Měl by být platformou pro výměnu názorů odborníků i veřejnosti, prostorem pro nacházení
harmonie mezi různými úhly pohledu a rozdílnými zájmy. Měl by se stát nástrojem péče a rozvoje této jedinečné
krajinné památky zapsané na seznam UNESCO, jediné svého druhu v ČR. O čem jsou jednotlivé kapitoly?

V úvodní kapitole je shrnuto, čím je Lednicko-valtický areál výjimečný, proč byl zapsán na Seznam světového
dědictví UNESCO a jaké byly důvody vzniku Management plánu. Je zde popsán současný stav krajiny LVA a jsou
zde identifikovány hlavní zájmy v území.

V této kapitole jsou jasně definovány konkrétní neřešené či nedořešené problémy a ty jsou přehledně uspořádány
dle jednotlivých tematických okruhů (vlastnické vztahy, památková péče a ochrana přírody a krajiny, hospodářské
aktivity, cestovní ruch, vzdělávání apod.).

Tato kapitola stanovuje celkové dlouhodobé cíle pro vyřešení problémů, které byly popsány v kapitole č. 2 a popi-
suje postupy k jejich dosažení. Způsoby řešení jednotlivých problémů jsou uspořádány opět dle jednotlivých
tematických okruhů tak, že plně korespondují s uspořádáním kapitoly č. 2.

Zde se již jedná o konkrétní naplnění Management plánu v praxi. Akční plán popisuje zcela konkrétní cíle, které je
potřeba začít naplňovat co nejdříve. V přehledných tabulkách je u každého cíle uveden stupeň naléhavosti jeho
řešení, jeho hlavní realizátor i způsob financování.

Jedním z úkolů vyplývajících z management plánu a podmínek UNESCO je vytvoření pozice koordinátora území tzv. site ma-
nagera. Vládou ustanovená Mezioborová komise pro LVA na tuto pozici doporučila naši obecně prospěšnou společnost.

1) Charakteristika a význam Lednicko-valtického areálu

2) Identifikace klíčových problémů Management plánu LVA

3) Cíle a strategie Management plánu LVA

4) Implementace Management plánu a akční plán

Projekt Management plán Lednicko-valtického areálu
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Management plán prošel jak připomínkovým řízením odborníků, tak i veřejným projednáním v obcích LVA.
Projekt jsme realizovali na základě výběrového řízení a objednávky Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Projekt byl
financován Jihomoravským krajem.

Management Plan of the Lednice-Valtice Cultural Landscape
Every UNESCO World Heritage Site has an obligation to establish a Management Plan, as a set of rules whose objective it is to
preserve, improve and promote the development of the site. Also the Management Plan of the Lednice-Valtice Cultural
Landscape (hereafter MP LVCL) includes information on the site's condition and the possibilities of its preservation and
development. It should provide a platform for discussion among experts and the general public - a space where optimal
harmony between various perspectives and differing interests can be reached. It should become a tool for the management
and development of a unique landscape monument listed as the only World Heritage Site of its kind in the Czech Republic.
What do its individual chapters contain?

he introductory chapter sums up the unique characteristics of LVCL, the reasons for its inscription on the World Heritage
List, as well as the reasons for the establishment of the Management Plan. It also includes the present condition of the
Lednice-Valtice Cultural Landscape and identifies the key interests in the area.

1) Characteristics and significance of the World Heritage Site

2) Identification of key management issues

3) Management objectives and strategy

4) Implementation of the Management Plan and Action Plan

This chapter clearly defines individual neglected or unresolved issues which are listed according to subjects (proprietary
rights, monument conservation, nature and landscape protection, economic activities, tourism, education and others).

This chapter establishes overall long-term objectives to solve the issues described in Chapter two and it outlines ways of
reaching these objectives. The ways of solving the individual issues are listed according to subjects corresponding to the
organization of Chapter two.

This chapter deals with the practical implementation of the Management Plan. The Action Plan outlines specific
objectives which need to be met as soon as possible. Clearly organized tables show individual objectives with the
degrees of urgency for their solutions, along with their main executors and ways of funding.

One of the tasks inherent in the Management Plan and required by UNESCO is the establishment of a Site Manager. The
government-appointed Interdisciplinary Committee for LVCL recommended our Public Benefit Corporation to execute the post.
The Management Plan was subject to both comments from experts and public discussions in the municipalities of LVCL.
The project was implemented on the basis of a won tender put out by the South Moravian Regional Authority and was
funded by the South Moravian Region.

Okolí Mikulova, ve kterém od počátku 17. století postupně vznikal na bývalém panství Dietrichštejnů celek kompo-
nované krajiny, představuje jednu z prvních velkoryse pojatých komponovaných příměstských krajin na Moravě, která
snese srovnání i se známějším Lednicko-valtickým areálem. Krajina Mikulovska volně navazovala na podobnou oblast
na rakouské straně – Falkensteinsko a právě blízkost hranice s Rakouskem způsobila, že v dobách socialismu byla celá
oblast zanedbávána a do současnosti se dochoval pouze zlomek komponované krajiny vzdáleně připomínající italské
Toskánsko.
Cílem projektu, jehož nositelem bylo město Mikulov, bylo obnovit zanedbané architektonické a přírodní prvky histo-
rické krajiny a navázat na přerušenou návaznost oblasti rakouského Falkensteinu. Mezi výstupy, na jejichž realizaci jsme
se podíleli jako partneři projektu, patřily porostní úpravy a obnova parkového lesa na Tichém ostrově, odborná studie
krajinářských úprav (krajinný plán) celého katastrálního území Mikulov, brožura Krajina našich předků a populárně

Projekt Krajina našich předků – Komponovaná krajina Mikulovsko – Falkensteinsko
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naučný film „Krajina našich předků”, který získal na XXXIV. Mezinárodním festivalu EKOTOPFILM 2007 v Bratislavě
cenu Sdružení měst a obcí Slovenska. Projekt byl zahájen v roce 2005 a ukončen mezinárodní konferencí s názvem
Komponovaná krajina, která se uskutečnila na zámku v Mikulově v květnu 2007.

Projekt byl spolufinancován z fondů Evropské unie v rámci iniciativy INTERREG III A a z prostředků města Mikulov, Lesů
České republiky, s. p. a BR Dolní Morava,o. p. s.

Monitoring vývoje krajinného pokryvu je významným nástrojem v ochraně přírody a krajiny, protože fungování
ekosystémů na úrovni krajiny je významně určováno jejich prostorovým uspořádáním. Využití krajiny (land use) je tedy
jedním ze základních faktorů určujících kvalitu daného území.

From the early 17 century, the vicinity of the town Mikulov saw the gradual development of a composed landscape on the
former estate of the Dietrichstein family. The area represents one of the first generously designed composed landscapes
around towns in Moravia, one whose scope can be compared even to the more famous Lednice-Valtice Cultural Landscape.
The Mikulov region landscape was loosely connected with a similar area on the Austrian side of the border – the Falkenstein.
It was the close proximity to the Austrian border which resulted in the general neglect of the area and consequently, only a
fraction of the composed landscape, which remotely resembles Italian Tuscany, has been preserved till today.
The aim of the project, which was facilitated by the town of Mikulov, was to restore the neglected architectural and natural
elements of the historical landscape and to patch up the broken correlation with the Austrian Falkenstein. Among the
outputs of the project, in whose implementation we participated as partners, were stand regulation and restoration of the
park forest on Tichy Island, an expert landscaping study (Land Use Plan) of the entire cadastre area of Mikulov, a publication
of “Landscape of Our Ancestors” and an educational documentary, “Landscape of Our Ancestors”. The project was launched
in 2005 and concluded with an international conference on “Composed Landscape” which took place in the Mikulov Chateau
in May 2007.
The project was co-funded with European Union funds under the INTERREG III A Initiative Programme and by the town of
Mikulov, Forests of the Czech Republic, State Enterprise, and Lower Morava BR, Public Benefit Corporation.

th

Landscape of Our Ancestors – The Composed Mikulov- Falkenstein Landscape

Mapa využití krajiny – mapa Land-use

Ve spolupráci s Lesnickou fakultou Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, jsme připravili mapu využití
krajiny BR Dolní Morava.
Cílem projektu bylo vydat informační materiál, který poskytne kartografický, číselný a procentický přehled o využití
území Biosférické rezervace Dolní Morava. Materiál je vhodný k názornému hodnocení ekologické stability krajiny
na základě formy využívání území a jako takový může sloužit jako pomůcka při výuce ekologie na všech typech škol
a v informačních a vzdělávacích centrech.
Dalším cílem bylo přispět k doplnění databáze údajů (na obecních úřadech a státních institucích), potřebných v roz-
hodovacích procesech o koncepčním směrování alternativního využití především zemědělských pozemků.

Monitoring of the land cover development is an important
tool in nature and landscape conservation, as the function
of ecosystems on the landscape level is significantly deter-
mined by their spatial organization. Land use is thus one of
the key factors determining the quality of a given area.
In collaboration with the Faculty of Forestry and Wood
Technology of the Mendel University of Agriculture and
Forestry in Brno we prepared a land use map of the Lower
Morava BR.
The aim of the project was to publish an informational
material which would provide a cartographic, numeric
and proportional outline of land use in the Lower Morava
BR. The publication can be conveniently used for a visual assessment of the landscape's ecological stability on the basis of
land use forms, and as such it can be used as a visual tool in ecology lessons for all types of schools and in information and
educational centres.
Our objective was to contribute to the complementation of databases at municipal offices and state institutions which are
essential in the course of decision-making on the concepts of alternative use of farmland in particular.

Land Use Map
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Krajinné úpravy v lesích LVA

Landscaping in the Forests of LVCL

V rámci zpracování Management plánu LVA jsme, mimo jiné, charakterizovali i slabé stránky památky UNESCO. Jednou
z nich byl i stav základních krajinných prvků komponované krajiny LVA. Proto jsme ve spolupráci s LČR, s. p., s MZLU Brno
a odbornými autoritami ČR vypracovali realizační projekt, řešící zlepšení stavu památky UNESCO a zabezpečení její
dlouhodobé údržby, včetně finančních kalkulací a zdrojů.
Projekt zároveň slouží jako podklad pro podání žádosti na dotace ze zdrojů EU a ČR. Projekt bude využit při zpracování
připravovaného nového Lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek Židlochovice na léta 2010–2019.
Projekt zpracoval obnovu estetických krajinných prvků v lesích, včetně jejich provázanosti alejemi ve volné krajině LVA,
které tvoří základní kompoziční prvky celosvětově unikátní krajiny, zapsané jako společné světové dědictví památky
UNESCO. Poskytl podklad pro zdůvodněné převedení vybraných částí lesů do kategorie lesů zvláštního určení (lesy
parkového charakteru), na obnovu lesních alejí, návrh údržby travních porostů v lesních průhledech a na lesních
loučkách, návrh záchytných parkovišť atd.
Projekt byl financován Lesy České republiky, s. p.

In the course of preparing the Management Plan of LVCL we, among other things, defined the weaknesses of the World
Heritage Site. Among them was the condition of the elementary landscape elements of the composed landscape of LVCL. In
collaboration with Forests of the Czech Republic, the Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno and specialized
authorities of the Czech Republic, we thus executed an implementation project aiming to improve the condition of the World
Heritage Site and to provide its long-term maintenance, including financial calculations and sources. At the same time, the
project can be used as a basis for applying for grants from EU and Czech funds. The project will be utilized in the course of
preparing the new 2010–2019 Forest Management Plan for the Zidlochovice Forest Management Unit.
The project treated the restoration of aesthetic landscape components in forests, including their interconnection through
tree avenues in the open landscape of LVCL, which constitute the principal composition elements of the unique cultural
landscape listed as a World Heritage Site. It provided the groundwork for justifying the transformation of selected parts of
forests into the category of special purpose forests (forest of a park character), the restoration of forest tree avenues,
a project for the maintenance of grassland in forest vistas and in forest meadows, or for the plans of support car parks.
The project was funded by Forests of the Czech Republic, State Enterprise.

Pastviny a Kančí obora – projekty přeměny lesa hospodářského na příměstský les

Pastviny and Kanci Game Preserve –
Projects of “Production Forest to
Suburban Forest” Transformation

Pastviny i Kančí obora jsou typické hospodářské lesy v těsném sousedství města Břeclavi, s malou možností širšího
využití pro rekreační a sportovní účely obyvatel města. Existující cesty v lese nejsou uzpůsobeny pro každodenní
rekreační pohyb návštěvníků a jsou využívány pouze lesní a těžkou technikou. Měkké lesní cesty vedoucí mimo cesty
zpevněné (odvozní) jsou často zarostlé, s nedostatečnou průchodností.
Proto jsme ve spolupráci s LČR připravili návrh na převe-
dení vybraných částí lesů do kategorie lesů zvláštního
určení (lesy příměstské, parkového charakteru) a opti-
malizaci turistické a městské infrastruktury. Po realizaci
projektů vznikne atraktivní oblast sloužící k rekreaci
i vzdělávání obyvatel i návštěvníků Břeclavi.
Projekt obsahuje návrh úpravy struktury lesních
porostů a pobytových luk a bude použit jako podklad
pro tvorbu nového LHP.
Projekt byl financován Lesy České republiky, s. p.

Pastviny and Kanci Game Preserve are typical production forests in the vicinity of the town of Breclav, with little possibility of
extensive use for leisure and sport activities of the town inhabitants. The existing forest roads are not suitable for everyday
recreational use of visitors and are utilized only by heavy forest machinery. Soft forest paths outside the main logging roads
are often overgrown and insufficiently passable.
Aware of this, we prepared a project for the transformation of selected forest parts into the special-purpose-forest category
(suburban forests, forests of a park character) and for the optimization of the tourist and municipal infrastructure. Upon the
implementation of the proposed projects, an attractive area will emerge, especially designed for leisure activities and
education of both inhabitants and visitors to the town of Breclav.
The project contains a proposed draft of structure transformation for forest stands and meadows which should work as
a base for the new Forest Management Plan. The project was funded by Forests of the Czech Republic, State Enterprise.
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Mezi naše významné aktivity patří i ediční činnost. Vydáváme materiály, které seznamují čtenáře s posláním celosvětové
sítě biosférických rezervací a specifickým regionálním významem naší obecně prospěšné společnosti. Naše materiály
upozorňují na zajímavá místa v oblasti BR Dolní Morava nebo na zajímavé činnosti v ní a rozvíjejí povědomí o zásadách
trvale udržitelného rozvoje oblasti.

Na počátku roku byla vydána devadesátistránková publikace, v níž 16 odborníků, pře-
vážně z přírodovědných oborů, posoudilo význam malé rybniční soustavy uprostřed
Lednicko-valtického areálu, která byla obnovena Lesy České republiky v letech
1999–2001. Účelem obnovy rybniční soustavy však nebylo komerční hledisko. Úprava
vodních a krajinářských poměrů byla vedena snahou o navrácení a podporu podmínek,
které by byly příznivé pro zvýšení druhové pestrosti celé lokality a zkrášlily jedno z nej-
navštěvovanějších míst komponované krajiny LVA – památky na Seznamu světového
kulturního dědictví. Publikace podává důkazy, že promyšlená revitalizace může být velmi úspěšná. V knize je spousta
zajímavých informací i z hlediska historického. Časové souvislosti ve vývoji kulturní krajiny jsou totiž velmi důležité.
V závěru jsou shrnuty zásady nutné péče o lokalitu, podle nichž bude možné zachovat jedinečný krajinný a příro-
dovědný objekt i do budoucna. Potvrzením kvality vydané publikace je podzimní reedice v česko-anglické podobě,
kterou financovaly LČR. Kniha byla oficiálním odborně-propagačním materiálem České republiky na Konferenci
evropských států o lesích v Polsku, v listopadu 2007. Projekt byl financován Lesy České republiky, s. p.

Publication activities constitute a significant part of our activities. We publish materials which inform readers about the
missions of the World Network of Biosphere Reserves and about the specific regional significance of our Public Benefit
Corporation. The publications highlight places of interest in the area of Lower Morava BR or interesting activities within, and
their general aim is to promote the ideas of the area's sustainable development.

Kniha ALLAHY Revitalizovaná rybniční soustava

EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

PUBLIC ATION ACTIVIT IES

Book “THE ALLAHY FISHPONDS, Restored Fishpond Network”

Limitovaná série filmu L.V.A. viděti … na DVD

At the beginning of the year, a 90-page book was published, in which 16 experts (mostly natural scientists) assessed the
importance of a small fishpond network in the centre of the Lednice-Valtice Cultural Landscape, which was restored by
Forests of the Czech Republic in 1999–2001. However, the purpose of the network restoration was not commercial. The
restoration of water and landscape relations was guided by efforts to restore and support conditions which would enhance
the diversity of species of the entire site and thus embellish one of the most popular places of the Lednice-Valtice Cultural
Landscape, World Heritage Site. The publication presents proof that a well-thought-out restoration can be highly successful.
The book provides an abundance of interesting historical information, as its historical context in the development of a cultural
landscape is most significant. The conclusion of the book sums up the principles of essential site management, which by
following will allow us to conserve the unique landscape and natural site even in the future. The quality of the publication was
further acknowledged with a second publication in Czech-English translation in the autumn, funded by Forests of the Czech
Republic. The book was used as official expert publicity material of the Czech Republic during the Conference of European
State Forests Organizations in Poland in November 2007.
The project was funded by Forests of the Czech Republic, State Enterprise.

Lednicko-valtický areál pokrývá téměř polovinu území BR Dolní Morava. Film „L.V.A. viděti...“, pojednávající o přírodě
a lidech Lednicko-valtického areálu, je výpovědí o architektonickém a přírodním bohatství krajiny mezi lednickým a val-
tickým zámkem. Snímek byl vyroben v roce 2000 a v roce 2001 získal hlavní cenu MAGNA MATER na festivalu Agrofilm
v Nitře. Zajistili jsme přepis filmu na DVD v české, anglické a německé verzi a jeho výrobu.
Přebal kazety limitované série věnované 10. výročí zápisu LVA na Seznam UNESCO,
upoutává ústřední fotografií lva z průčelí zámku v Lednici, jejímž autorem je jeden
z nejlepších jihomoravských fotografů – Jan Halady. Film je nejenom reprezentačním
materiálem, ale i pozvánkou k návštěvě LVA v jakémkoli ročním období.
Projekt byl financován Jihomoravským krajem.

L.V.A.
O K R A J I N Ě A L I D E C H
LEDNICKO–VALTICKÉHO AREÁLU

VIDĚTI…10. VÝRO

ČÍ ZAPSÁNÍ L.V.A . NA SEZNAM PAMÁTEK SVĚTOVÉHO
DĚDIC
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Limited DVD Edition of Documentary, “In the Landscape under the Lednice Minaret”

LVCL Map

Mapa LVA

The Lednice-Valtice Cultural Landscape covers almost half of the area of Lower Morava BR. The documentary focuses on the
nature and people of the area and testifies to the architectural and natural riches of the landscape between the Lednice and
Valtice chateaux. The film was made in 2000, and in 2001 it won the main MANA MATER prize at the Agrofilm Nitra film
festival. We commissioned a DVD version of the documentary in Czech, English and German versions, as well as its
production. The limited edition cover is dedicated to the 10 anniversary of the LVCL inscription on the World Heritage List
and its central photo, of a lion from the Lednice Chateau front facade, was taken by one of the best South Moravian
photographers, Jan Halady. The film is not only first-class publicity material, but it also invites its viewers to visit LVCL in every
season throughout the year. The project was funded by the South Moravian Region.

The second publication commemorating the 10 anniversary of the LVCL inscription on the World Heritage List was a map
called . The full-colour material contains a stylized hand-
drawn map of LVCL with drawings of its major monuments. The author of the map and the drawings is Ing. arch. Ales Klose.

th

th

Druhým materiálem vydaným u příležitosti oslav 10. výročí zápisu LVA na
Seznam světového dědictví byla mapa nazvaná

. Celobarevný materiál obsahuje stylizovanou
ručně malovanou mapu LVA s kresbami hlavních památek LVA. Autorem
mapy a kreseb je Ing. arch. Aleš Klose. Zadní strana mapy obsahuje informace
o LVA a jeho kulturně-historických a přírodních hodnotách a krajinných
souvislostech spojených s dlouhodobou řízenou činností člověka. Doprovod-
né texty zpracovala Ing. Eva Horsáková, projektová manažerka BR Dolní
Morava, o. p. s. a autorka Management plánu LVA. Texty jsou v českém a ang-
lickém jazyce, takže materiál může být distribuován i mezi zahraničními
návštěvníky. Výroba mapy byla financována Jihomoravským krajem.

„Lednicko-valtický areál –
světové dědictví UNESCO“

“Lednice-Valtice Cultural Landscape – World Heritage Site”

The back cover of the map contains information about LVCL and its cultural, historical and natural values along with
landscape contexts conditioned by long-term deliberate human activity. The accompanying commentary was provided by
Ing. Eva Horsakova, Project Manager of Lower Morava BR and author of the LVCL Management Plan. The commentary is in
both Czech and English, meaning that the map can also be distributed to foreign visitors to the area.
The map production was funded by South Moravia Region.

In collaboration with the Union of Municipalities of the
Podluzi Region, which is situated in the southern part of
the Lower Morava Biosphere Reserve, we jointly published
an educational leaflet titled “Floodplain Forests in Podluzi”.
The full-colour leaflet is divided into thematic parts focusing on the floodplain forests as a unique ecosystem, its mana-
gement, points of interest within the floodplain forest and its history, as well as the present floodplain forests in Podluzi. The
leaflet also contains information on the Podluzi Region and the Lower Morava BR. It is accompanied with a map of the most
important floodplain forest complexes in Podluzi marked, together with interesting places for visitors.
The project was co-funded by the Union of Municipalities of the Podluzi Region.

Na základě spolupráce se Svazkem obcí Region Podluží, který leží v jižní části biosférické rezervace Dolní Morava, jsme
společně vydali populárně-naučný leták Lužní les na Podluží.
Celobarevný materiál je rozčleněn do tematických okruhů zaměřených na lužní les jako výjimečný ekosystém, péči
o něj, zajímavosti lužního lesa včetně historie, a sou-
časnost lužního lesa na Podluží. Materiál obsahuje i in-
formace o regionu Podluží a biosférické rezervaci Dolní
Morava. Leták je doplněn mapou, na které jsou vyzna-
čeny nejvýznamnější komplexy lužního lesa na Podluží
a zajímavá místa pro návštěvníky regionu.
Projekt byl spolufinancován Svazkem obcí Region Podluží.

Leták Lužní les na Podluží

Floodplain Forests in Podluzi – leaflet
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Sovy v biosférické rezervaci Dolní Morava

Owls of the Lower Morava Biosphere Reserve

Tuto publikaci jsme věnovali sovám, se kterými se můžeme setkat na území biosférické rezervace Dolní Morava. Z celko-
vého počtu 13 druhů evropských sov se v naší oblasti vyskytuje více než polovina – 7 druhů. Sovy mají v naší přírodě svou
nezastupitelnou úlohu, i když svým většinou nočním způsobem života často unikají naší pozornosti. Některé ze sov
patří mezi druhy, které z naší přírody mizí. V textu čtenáře ve stručnosti seznamujeme se zajímavostmi ze života sov,
představujeme prostředí jejich obvyklého výskytu a také možnosti, jak lze sovy chránit a jak jim pomáhat.
Projekt byl financován z grantu Moravských naftových dolů, a. s., v rámci programu Energie z přírody.

Během celého roku 2007 byly články o BR Dolní Morava a naší činnosti publikovány v časopisech

Další informace, týkající se zejména naší činnosti, se aktuálně objevovaly v .

This publication was devoted to the diversity of owls we can encounter in the area
of the Lower Morava BR. Out of the 13 European owl species, over half (a total of 7)
occur in our area. Owls play an indispensable role in nature, even though their
nocturnal existence often escapes our notice. Some owls belong to species which
are disappearing from our landscape. The text briefly introduces the readers to
some remarkable facts about their existence, introducing their typical environment
and also outlining possibilities of how to protect and help owls.
The project was funded from a grant of Moravske naftove doly, a.s., under the
“Energy from Nature” programme.

Throughout the year 2007, articles about the Lower Morava BR and our activities were published in magazines

Further information, mostly on our activities, appeared topically in the regional daily, .

Malovaný kraj,
Lesnická práce, Lesu zdar, Regiom, Inspirace a Zahrada-Park-Krajina

Břeclavském deníku

Malovany
kraj, Lesnicka prace, Lesu zdar, Region, Inspirace and Zahrada-Park-Krajina.

Breclavsky denik

V průběhu celého roku 2007 jsme prezentovali Biosférickou rezervaci Dolní Morava a naši činnost na přednáškách, be-
sedách a exkurzích, určených pro různé zájmové skupiny a aktivně jsme se zapojili do veřejné diskuse na aktuální téma.

S výsledky monitoringu, etologií a biologii bobra evropského seznámil veřejnost ing. Vorel z České zemědělské
univerzity v Praze. Představil návrh na management tohoto druhu v rámci zajištění ochrany druhu v soustavě Natura
2000. Pro LVA se počítá se zařazením do zóny A – nejpřísnější ochrany bobra. V následné veřejné diskusi byly ze strany
veřejnosti a OPS vzneseny námitky proti takto jednoznačnému řešení v rámci památky UNESCO.

Prezentaci týkající se bobrů a jejich budoucnosti v České republice provedl dr. Kostkan z Palackého univerzity v Olo-
mouci. Přednáška byla zakončena výměnou názorů mezi přednášejícím a publikem. Opět byl ze strany OPS vznesen
požadavek na řádné projednání a posouzení připravovaných opatření na ochranu bobra v kontextu s ochranou
památky světového dědictví.

Přednáška spolupořádaná se základní organizací ČSOP Břeclav, byla věnována výsledkům projektu monitoringu sýčka
obecného. Veřejnost byla seznámena s aktuálním stavem sýčka na jižní Moravě a srovnání tohoto stavu s rakouským
příhraničím, kde jsou pro něj prostřednictvím agro-environmentálních programů zemědělci vytvářeny vhodné životní
podmínky.

Throughout 2007 we presented the Lower Morava Biosphere Reserve and our activities in the course of lectures, forums and
excursions designed for various interest groups. We also took an active part in public discussions on topical subjects.

(22. 1. 2007, 22 osob)

(24. 1. 2007, 28 osob)

(Břeclav, 20. 2. 2007, 20 osob)

Veřejná přednáška o bobrech v Lednici

Veřejná přednáška o bobrech v Břeclavi

Veřejná přednáška Sýček obecný – ohrožený druh kulturní krajiny
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Pracovní seminář se studenty Zahradnické
fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické
univerzity

Odborná exkurze se zaměřením na likvidace
starých ekologických zátěží

Odborná exkurze pro vedoucí pracovníky krajských referátů ŽP a ČIŽP

Terénní exkurze studentů Jihočeské univerzity

(Lednice, 14. 3. 2007, 8 osob)

(Lednice, 27. 4. 2007, 18 osob)

(Lanžhot, 3. 5. 2007, 32 osob)

(Lanžhot, 12. 5. 2007, 14 osob)

Diplomanti, kteří si zvolili za téma svých diplomových
prací krajinu Pohanska na společném pracovním
semináři probrali všechny aspekty této části LVA
z pohledu přírodovědného, lesnického i kulturně-
historického. Tyto diplomové práce budou sloužit
jako základ pro návrh optimálně navržených
turistických tras a vytvoření jednotné informační
logistiky pro jižní část biosférické rezervace.

Pro pracovníky Ministerstva životního prostředí Rumunska jsme připravili komplexní prezentaci o našich aktivitách,
principech likvidace starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu a využití evropských fondů k od-
straňování ekologických zátěží. Při následné terénní exkurzi byly navštíveny lokality s probíhající a ukončenou likvidací
starých ekologických zátěží. Pro každého účastníka byl připraven balíček informačních a prezentačních materiálů.

Na objednávku MŽP ČR jsme připravili odbornou prezentaci a terénní exkurzi do oblasti LVA a Soutoku. Účastníky jsme
seznámili s problematikou managementu kulturní krajiny, zvláště s problematikou Management-plánu LVA a s ma-
nagementem lužních lesů. V rámci exkurze byla podána komplexní informace o struktuře, fungování a aktivitách OPS.
Účastníci obdrželi základní informační a propagační materiály o BR Dolní Morava a naší OPS.

V oblasti Soutoku jsme uskutečnili odbornou přednášku na téma Management lužních lesů v širších souvislostech
a Principy trvale udržitelného hospodaření v lužní krajině pro studenty a pedagogy Jihočeské univerzity.

Odborná exkurze pro studenty ZF MZLU

Mezinárodní konference „Krajina našich předků”

Oslavy 10. výročí zápisu LVA na Seznam světového dědictví

Workshop a terénní exkurze zahradnických a krajinářských odborníků

Ve spolupráci s LČR proběhla odborná exkurze v lokalitách Brod nad Dyjí a Nový Přerov pro studenty ZF Lednice.
Exkurzní trasa vedla komplexem zdařilého zalesnění z let 2003–2004 bývalých zemědělských pozemků na ploše 73 ha.
Bylo možné konstatovat úspěšné skupinové zalesnění a založení nového komplexu lužních lesů. V lokalitě Nový Přerov
studenti prověřili kvalitu a úspěšnost založení biokoridorů v rizikové oblasti větrných erozí, uprostřed viničních tratí.
Studenti se zájmem přijali řadu informací z problematiky managementu lužního lesa a kulturní krajiny.

Konference byla závěrem dvouletého projektu Interreg IIIA ČR – Rakousko, na němž se OPS významně spolupodílela
jako partner nositele projektu – města Mikulov. Konference, na které vystoupili významní odborníci z ČR i z Rakouska,
shrnula všechny důležité výstupy projektu. Všichni účastníci hodnotili přínos projektu jako velmi významný pro poznání
vývoje kulturní krajiny a její role v současnosti. Druhý den se uskutečnila exkurze na vybrané lokality v rakouském
příhraničí a na Tichém ostrově. Zde byla představena i studie možných krajinných úprav na Mikulovsku jako pokračování
druhé etapy porostních úprav na Tichém ostrově a revitalizace v údolí potoků Včelínek a Mühlbach.

U příležitosti oslav 10. výročí zápisu LVA na Seznam světového dědictví jsme zajistili ve spolupráci s obcí Lednice a za
finančního přispění Ministerstva kultury ČR výstavu vítězných prací z výtvarné soutěže „LVA očima dětí” pro děti základních
škol LVA. Dále jsme uspořádali výstavu fotografií Jana Haladyho „LVA očima fotografa”. Za finančního přispění Jihomo-
ravského kraje jsme pro oslavy vyrobili limitovanou edici filmu o přírodě a lidech lednicko-valitckého areálu „L.V.A. viděti ...”
a netradičně výtvarně zpracovanou mapu LVA s kresbami památek LVA jejichž autorem je Ing. Arch. Aleš Klose.

V rámci oslav zápisu LVA na Seznam UNESCO jsme ve spolupráci se zahradnickou fakultou MZLU zorganizovali
workshop k projektu „Krajinné úpravy v lesích LVA” na němž se setkali vynikající zahradníci a krajinní architekti. Připravili
jsme také návštěvu tří lokalit (porostní úpravy na břehu rybníka Mlýnský, Tři grácie a Allahovy rybníčky a Lánské louky
v oboře Soutok). Odborníci se shodli na nutnosti zachovat ráz komponované krajiny LVA, zhodnotili dosud provedené
porostní úpravy jako úspěšné a vyjádřili celou řadu dalších odborných postřehů a podnětů, které budou soustředěny do
sborníku. Všichni přítomní ocenili naše aktivity spojené s LVA a vyjádřili přesvědčení, že je velmi prospěšné se na akcích
tohoto druhu pravidelně scházet a diskutovat nad vybranými tématy. Pokusíme se založit tradici setkání krajinných

(Brod nad Dyjí, 16. 5. 2007, 28 osob)

(Mikulov, 23. – 24. 5. 2007, 60 osob)

(Lednice, 25. 5. 2007)

(Lednice, 25.– 26. 5. 2007, 15 osob)

Přednáška Sýček obecný – ohrožený druh kulturní krajiny
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odborníků. Tato terénní exkurze spolu s předcházejícím workshopem byla vyvrcholením oslav 10. výročí zápisu LVA na
Seznam světového dědictví.

Pro studenty a pedagogy Palackého Univerzity v Olomouci jsme uskutečnili přednášku a besedu na téma Management
kulturní krajiny a lužních lesů v BR Dolní Morava a aktivity OPS.

Na pozvání Asociace kanadských biosférických rezer-
vací, se jako jediný zástupce z České republiky zúčastnil
ing. Čupa jejího výročního jednání, které se konalo
v Georgian Bay BR v Parry Sound v provincii Ontario.
Jednání byli přítomni zástupci 13 stávajících a dvou
navržených BR z celé Kanady. Zahraniční delegaci dopl-
ňovali dva hosté z Německa a jeden za Švédska. Na
programu jednání byly zprávy jednotlivých BR o jejich
činnosti za uplynulý rok a seznámení s nejvýznamnější-
mi probíhajícími či připravovanými projekty. Ve všech
příspěvcích byl kladen značný důraz na propagaci trvale udržitelného rozvoje. Na požádání organizátorů vystoupil ing.
Čupa v rámci úvodního bloku jednání s prezentací, ve které posluchače seznámil jak s historií biosférických rezervací
a programu MAB v České republice, tak s BR Dolní Morava, jejími charakteristikami, organizační strukturou a způsobem
managementu, zapojením veřejnosti do jejích aktivit a zejména se zkušenostmi s projekty, které probíhají na jejím úze-
mí. Prezentace byla přijata velmi kladně, protože i ve srovnání s kanadskými protějšky si BR Dolní Morava udržuje vyso-
kou úroveň. To se projevilo jak v diskusi k předneseným tématům tak v nabídce spolupráce na mezinárodním projektu
Modelový les, využívajícímu lesnické metody, které jsou efektivní a přitom se snaží o zachování biologické rozmanitosti,
a dále v požadavku na konzultaci při přípravě knihy Projekty pro udržitelnost biosféry, kterou zpracovává kanadská
University of Waterloo, jako pomůcku pro síť BR. Účastníci ocenili představené aktivity BR Dolní Morava v kulturní
krajině a také snahu působit jako platforma v diskusi různých zájmových skupin.

(Lanžhot, 28. 5. 2007, 58 osob)

(Ontario, 31. 5. 3. 6. 2007, 40 osob)

Přednáška pro studenty Univerzity Palackého Olomouc

Výroční jednání Asociace kanadských
biosférických rezervací

Mezinárodní konference o mokřadech

Exkurze v rámci projektu Community rivers

Odborná exkurze maďarských a holandských odborníků na vodohospodářskou problematiku

Mezinárodní síť modelových lesů

(Třeboň, 6. 6. 2007, 48 osob)

(Lednice, 7. – 8. 6. 2007, 15 osob)

(24. 7. 2007, 10 osob)

(Břeclav, 10. 9. 2007)

Akci na téma „Ekohydrologický přístup k rozumnému využití, obnově, managementu a ochraně mokřadů“ (Ecohydro-
logical Approaches to Wise Use, Restoration, Management and Conservation of Wetlands) organizoval ČNK MaB ve
spolupráci s ENKI Třeboň. Ing. Vybíral přednesl prezentaci na téma „Management lužních lesů v biosférické rezervaci
Dolní Morava“ (Floodplain Forest Management in the Lower Morava Biosphere Reserve). Náš příspěvek byl shledán
účastníky jako velmi přínosný a inspirativní.

JmK se v roce 2004 zapojil do projektu „Community Rivers”, který se zabývá čistotou vody řek v Evropě. V rámci
posledního jednání v Brně, které proběhlo na podzim roku 2005, shlédli projektoví partneři naši přednášku o BR Dolní
Morava, která je zaujala a některé ze zajímavostí BR chtěli vidět přímo v terénu. Proto jsme zorganizovali celodenní
exkurzi do oblasti LVA a Soutoku pro účastníky mezinárodní konference, která se opět uskutečnila v Brně. Exkurze se
zúčastnili hosté z Nizozemí, Španělska, Velké Británie a České republiky.

V rámci mezinárodního projektu Využití přírodních materiálů a nových metod v rekonstrukci vodních toků a v pro-
tipovodňových a krajinných úpravách navštívila oblast BR Dolní Morava skupina maďarských a holandských odborníků
s cílem studovat problematiku vodohospodářských opatření v nivách velkých řek. Jedná se o rozsáhlý mezinárodní
projekt s cílem výměny informací a hledání možných společných projektů v rámci povodí evropského veletoku Dunaje.
Zorganizovali jsme pro ně exkurzi v oblasti nivy řeky Dyje.

Z kanadského ústředí přijel pan Don Giannace, aby neformálně zhodnotil vhodnost zařazení BR Dolní Morava do
mezinárodní sítě modelových lesů. Mezinárodní síť modelových lesů (The International Model Forest Network – IMFN,
dále jen síť) je dobrovolnou asociací partnerů z celého světa, jejichž společným cílem je udržitelné hospodaření a využití
krajiny. Název programu „Modelový les“ je v současnosti již poněkud zavádějící, protože tento program, jež se ve svých
začátcích opravdu zaměřoval pouze na lesní hospodářství, od doby svého vzniku expandoval a rozšířil svou působnost
na trvale udržitelné využití celé krajinu, v níž je les pouze jedním z komponentů.
Program Modelový les zahrnuje komplexní vztah mezi jednotlivci, komunitami, podnikatelskými subjekty, státními
institucemi, neziskovými subjekty a jinými. Mezinárodní síť modelových lesů umožňuje mezinárodní spolupráci a vý-

Jednání Asociace kanadských BR
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měnu námětů v oblasti trvale udržitelného využití krajiny, podporuje probíhající mezinárodní diskusi o kritériích a prin-
cipech trvale udržitelného rozvoje a podporuje spolupráci mezi lesnickými a společenskými vědami, jejichž rovnováha je
základem pro každý nový model lesního hospodaření
Výsledkem pracovní schůzky a terénní exkurze bylo konstatování pana Giannace, že BRDM i OPS splňují všechny
předpoklady na zařazení do celosvětové sítě projektu Modelový les.

Přednáškou pro Klub historiků o našich aktivitách a o uplatňování filosofie Sevillské strategie v podmínkách jižní Moravy
jsme prezentovali BR Dolní Morava, následně diskuse. Účastníci ocenili naši činnost jako možný vzor aktivní ochrany
kulturní krajiny jižní Moravy. Členové klubu projevili zájem i o exkurzi do oblasti BR Dolní Morava a mají zájem o po-
kračování spolupráce v příštím roce.

V prostorách zasedací místnosti ústředí Povodí Moravy, s. p. jsme v rámci semináře, určeného pro starosty a další
zájemce z řad samosprávy, NGO a dalších, jehož mottem bylo zlepšení komunikace mezi vodohospodáři a obyvatel-
stvem a ochranáři, prezentovali přednášku na téma „Potenciál pro společný postup při řešení vodohospodářských
problémů v oblasti Dyje (silné a slabé stránky možné spolupráce)”.

V holandském Groningenu jsme při příležitosti celosvětové konference o výzkumu a ochraně sov prezentovali aktivity,
které na území BR Dolní Morava na toto téma probíhají. Konference se zúčastnili odborníci z Evropy, Asie, Afriky
a Severní a Jižní Ameriky. Účastníkům byly kromě informací na připraveném panelu Sovy Biosférické rezervace Dolní
Morava k dispozici i stejnojmenné informační brožury dokladující aktivní ochranu sov ve zmíněném území a práci
s veřejností. Příspěvek o BRDM byl přijat s velkým zájmem, o čemž svědčily nejen přímé reakce účastníků konference, ale
také úspěšná distribuce bezmála 130 ks informačních brožur. Více informací o této významné mezinárodní akci je k dis-
pozici na www.worldowlconference.com.

Opět po dvou letech se konalo pravidelné zasedání biosférických rezervací Evropy a severní Ameriky sdružených v usku-
pení EUROMAB. Akce s ústřední myšlenkou „Propojení vědy a společnosti“ se zúčastnili hosté z 32 zemí. Program
jednání byl rozčleněn do pěti tematických skupin:

(Hustopeče, 10. 10. 2007, 53 osob)

(Brno, 23. 10. 2007, 19 osob)

(Holandsko, 31. 10. – 5. 11. 2007, 150 osob)

(Turecko, 12.–17. 11. 2007, 130 osob)

Přednáška pro Klub historiků

Seminář „Lidé a voda v povodí řeky Dyje”

Celosvětová konference o výzkumu a ochraně sov

EUROMAB 2008

I. Jak využít BR jako učebny trvale udržitelného
rozvoje a jak BR přispívají plánu OSN „Dekáda
výchovy trvale udržitelného rozvoje“.

II. Jak zvýšit schopnost BR zmírňovat a přizpůsobit
se klimatickým změnám.

III. Jak zonace BR přispívá trvale udržitelnému rozvoji.
IV. Jak lépe dosáhnout a ohodnotit ekonomický

a sociální přínos BR.
V. Jak se mohou BR vypořádat se změnami

prostředí jako je urbanizace a městská migrace.
Z České republiky se konference zúčastnila RNDr. Eva Jelínková za ČNK MAB, dva zástupci NP Šumava a jedna
zástupkyně NP Krkonoše. Za Českou republiku byly do programu jednání vybrány dvě prezentace (v sekcích I. a IV.), obě
přednesl jejich autor Petr Čupa. Kromě těchto dvou prezentací jsme se účastníkům prezentovali posterem a většinou
materiálů vydaných BRDM. Přednesené informace o BRDM a aktivitách OPS byly shledány jako přínosné, zcela v soula-
du s programem MAB a hodné následování. Zájem o OPS vyústil do nabídky spolupráce s BR v Německu (BR Pflazer-
wald a BR Rhon), Rakousku (BR Wienerwald a BR Grosses Walserthal), Švédsku (BR Kinnekulle) a Kanadě (BR Georgian
Bay). Konference byla také částečnou přípravou na 3. Světový kongres biosférických rezervací, který je naplánován na
únor 2008 v Madridu.

Zúčastnili jsme se slavnostního jednání 8. trilaterálního zasedání zemí společného Ramsarského území za účasti
náměstků ministrů ŽP z ČR, Slovenska a Rakouska, spojené s předáním diplomů.

Veřejnosti byl formou prezentace představen MP LVA jako vize pro rozvoj LVA, s vysvětlením jeho významu ve vazbě na
mezinárodní dohody ČR. Ve veřejné diskusi byl vysvětlen význam BR Dolní Morava a role OPS jako koordinátora dějů
v LVA a zodpovězeny otázky účastníků.

U příležitosti návštěvy prezidenta republiky na jižní Moravě jsme měli možnost při jednání na obecním úřadě v Lednici
představit naši činnost a BR Dolní Morava.

(Bratislava, 15. 11. 2007, 54 osob)

(Lednice, 20. 11. 2007, Valtice, 20. 11. 2007 a Hlohovec 26. 11. 2007)

(Lednice, 25. 11. 2007)

Slavnostní 8. trilaterální zasedání zemí společného Ramsarského území

Veřejné projednání MP LVA

Setkání s presidentem ČR Václavem Klausem

Účastníci EUROMAB 2007
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Zasedání Mezioborové komise pro LVA

Mezinárodní workshop o managamentu kulturní krajiny

Mezinárodní konference Aliance kulturních krajin světového dědictví

Public lecture on the European Beaver in Lednice

Public lecture on the European Beaver in Breclav

Na pravidelném zasedání vládou ustanovené komise byl přijat MP LVA jako dobře zpracovaný dokument pro koncepci
LVA, který se MK ČR zavázalo převzít od JmK jako podklad pro kompletaci dokumentů na úrovni UNESCO. Na tomto
jednání jsme také byli schváleni na pozici Site-Manager (koordinátor území) pro LVA.

Ve spolupráci se Zahradnickou fakultou MZLU a za finančního přispění Jihomoravského kraje jsme uspořádali workshop
s názvem Lednicko-valtický areál, management světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Kromě přednáše-
jících z České republiky (za OPS Vybíral, Horsáková, Kabát) prezentovaly své zkušenosti s managementem kulturní
krajiny i Dr. Carla Maurano z italské expertní skupiny UNESCO pro kulturní krajiny a paní MA Sarah Simmonds z Velké
Británie, koordinátorka území Avebury a Stonehenge.

Ing. Horsáková představila Management plán LVA a naše další aktivity na 1. Mezinárodní konferenci Aliance kulturních
krajin světového dědictví (Conference of the Alliance of the Cultural Landscape World Heritage) ve španělském městě
Aranjuez za přítomnosti významných představitelů Aliance, zástupců kulturních krajin Seznamu světového dědictví
UNESCO a expertů a vedoucích činitelů UNESCO.

(Lednice, 28. 11. 2007)

(Lednice, 7. 12. 2007, 50 osob)

(Španělsko, 13. –15. 12. 2007)

(22. 1. 2007, 22 attendants)

(24. 1. 2007, 28 participants)

Ing. Vorel from the Czech University of Life Sciences in Prague presented the monitoring results, ethology and biology of the
European Beaver in a lecture for the general public. He presented proposed management of this species in terms of
safeguarding its protection within the Natura 2000 network. According to this proposal, LVCL is to be included in Zone A,
which means the strictest degree of beaver protection. The following public discussion dealt with objections raised by both
the public and PBC against such an unequivocal solution within a World Heritage Site.

The presentation on the European Beaver and its future in the Czech Republic was delivered by Dr. Kostkan from Palacky
University in Olomouc. The lecture was concluded with an exchange of viewpoints between the lecturer and the public. Once
again, PBC asked for a due discussion and an assessment of the proposed protection measures in the context of World
Heritage Site conservation.

Public lecture on the Little Owl – an endangered species of the cultural landscape

Workshop with students from the Faculty of Horticulture of the Mendel University of Agriculture and
Forestry

Specialist excursion focusing on environmental burden elimination

Specialist excursion for senior officers from regional departments of the environment and the Czech
Environment Inspection

Field excursion of University of South Bohemia students

(Breclav, 20. 2. 2007, 20 participants)

(Lednice, 14. 3. 2007, 8 participants)

(Lednice, 27. 4. 2007, 18 participants)

(Lanzhot, 3. 5. 2007, 32 participants)

(Lanzhot, 12. 5. 2007, 14 participants)

The lecture was co-organized by the local chapter of the Czech Union of Nature Conservationists and concentrated on the
results of a project of Little Owl monitoring. The general public was presented with figures on the current population numbers
of the Little Owl in South Moravia and with a comparison of these numbers to the neighbouring Austrian borderland, where
thanks to agro-environmental programmes local farmers create favourable conditions for the owl's existence.

Graduate students, whose diploma work focus was the landscape of Pohansko, discussed all the aspects of this LVCL part
from scientific, forestry and culturally-historical perspectives. These diploma works will form the basis for the proposal of
optimally designed tourist trails and for the establishment of unified information logistics for the southern part of the
Biosphere Reserve.

For the employees of the Romanian Ministry of the Environment we prepared a complex presentation of our activities, on the
principles of elimination of environmental burdens caused by oil and natural gas extraction, and on the utilization of
European Union funds for the environmental burden disposal. In the course of the ensuing field excursion we visited sites
with ongoing or completed environmental burden elimination. Every participant was presented with a collection of
information and publicity materials.

Acting upon the request of the Ministry of the Environment of the Czech Republic we prepared an expert presentation and a
field excursion to the area of LVCL and Soutok (Confluence). The participants were given information on cultural landscape
management, with a special focus on the issues of the Management Plan and floodplain forest management. During the
field excursion participants learned complex information on the structure, work and activities of our PBC. The participants
were presented with basic information and publicity materials on the Lower Morava BR and our PBC.

In the area of Soutok (Confluence) we organized lectures on “Floodplain Forest Management in Wider Perspectives” and “Prin-
ciples of Sustainable Management in Floodplain Landscape” for the students and teachers of the University of South Bohemia.
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Field excursion for students of the Faculty of Horticulture of the Mendel University of Agriculture and
Forestry

nternational conference “Landscape of Our Ancestors”

Celebration of the 10 anniversary of the inscription of LVCL on the World Heritage List

Workshop and field excursion of horticulture and landscape architecture specialists

I

th

In collaboration with Forests of the Czech Republic we organized a field excursion in Brod nad Dyji and Novy Prerov sites for
the students of the Faculty of Horticulture in Lednice. The field excursion took participants through a complex of successful
afforestation of former farmland covering 73 ha which was carried out in 2003–2004. In the sites, successful group
afforestation and the planting of a new floodplain forest complex was ascertained. In Novy Prerov the students examined the
quality and success rate of bio-corridors established in wind erosion areas in the middle of vineyards. The students were
interested to learn new information on the floodplain forest and cultural landscape management.

The conference concluded a two-year project under the INTERREG IIIA Programme Czech Republic – Austria, where our PBC
played an important role as a partner of the town of Mikulov, the main executor of the project. Prominent specialists from the
Czech Republic and Austria participated in the conference, which summarized all the important outcomes of the project. All
the participants concluded that the project greatly contributed to the understanding of cultural landscape development and
its role in the present world. On the second day, a field excursion to selected sites in the Austrian frontier region and Tichy
Island was organized. A study of possible landscaping changes in the Mikulov region was presented as a continuation of the
second stage of stand regulation on Tichy Island and a restoration of the Vcelinek and Muhlbach stream valleys.

In order to commemorate the 10th anniversary of the inscription of LVCL on the World Heritage List, in collaboration with the
Lednice municipality and with a financial contribution from the Ministry of Culture of the Czech Republic, we organized an
exhibition of awarded art work from a contest called “LVCL Through Children's Eyes” for primary school students. We also
organized a photography exhibition, “LVCL Through a Photographer's Eyes” dedicated to the work of Jan Halady. With co-
funding from the South Moravian Region we prepared a limited edition of “In the Landscape Under the Lednice Minaret”, a film
on the nature and people of LVCL, and an unconventional map of LVCL with drawings of its monuments by Ing.Arch. Ales Klose.

In connection with the 10th anniversary of the inscription of LVCL on the World Heritage List and in collaboration with the
Faculty of Horticulture of Mendel University of Agriculture and Forestry, we organized a workshop for the project titled

(Brod nad Dyji, 16. 5. 2007, 28 participants)

(Mikulov, 23.–24. 5. 2007, 60 participants)

(Lednice, 25. 5. 2007)

(Lednice, 25.–26. 5. 2007, 15 participants)

“Landscaping in the Forests of LVCL” as a meeting of outstanding gardeners and landscape architects. We organized an
excursion to three sites (stand regulation on the banks of Mlynsky Fishpond, Three Graces and the Allahy Fishponds and
Lanske Meadows at the Soutok Game Preserve). The specialists agreed that the character of the composed landscape of
LVCL needs to be preserved, They assessed the implemented stand regulation as successful and provided us with a number of
expert observations and suggestions which will be included in a book of the proceedings. All the participants acknowledged
our activities connected with LVCL and expressed their opinion that regular meetings on similar occasions are highly
beneficial, as well as discussion of selected topics. We will endeavour to start a tradition of landscape specialist meetings. This
field excursion with its preceding workshop were the highlights of the celebrations to commemorate the 10 anniversary of
the inscription of LVCL on the World Heritage List.

We organized a lecture and an ensuing discussion for the students
and teachers of Palacky University in Olomouc on “Cultural
Landscape and Floodplain Forest Management in the Lower
Morava BR and the Activities of its PBC”.

As the only representative from the Czech Republic and upon an invitation from the Canadian Biosphere Reserves Association,
ing Petr Cupa took part in the Association's annual meeting in the Georgian Bay BR in Parry Sound, Ontario. Representatives
from 13 existing and 2 proposed BR from all of Canada were present. The foreign guests included two Germans and a Swedish
representative. The meeting's agenda included reports from individual BR on their activities in the past year and an introduction
to the most important ongoing or prepared projects. All the presentations stressed the importance of sustainable development
promotion. Following the organizers' request, Mr. Cupa gave a presentation during the introductory session on the history of
BRs and the local MAB Programme in the Czech Republic, as well as on the Lower Morava BR, its characteristics, organizational
structure and management, the involvement of the general public in the BR activities and most importantly, on our experience
of ongoing projects in BR. The presentation was highly received, since even in comparison with its Canadian counterparts the
Lower Morava BR produces a very high standard of work. This was reflected both in the ensuing discussion and in an offer of
collaboration on an international project “Model Forest”, which implements efficient forest management methods and
simultaneously strives to conserve biological diversity. Our BR was also asked to give counsel in the course of preparations of

th

(Lanzhot, 28. 5. 2007, 58 participants)

(Ontario, 31. 5.– 3. 6. 2007, 40 participants)

Lecture for students of Palacky University Olomouc

Annual meeting of the Canadian Biosphere Reserves
Association

Petr Čupa (BR Dolní Morava) – Rebecca Pollock (CBRA)
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a book called “Projects for Biosphere Sustainability”, which the Canadian University of Waterloo is preparing as a tool for its BR
network. The meeting's participants acknowledged the activities of the Lower Morava BR in the cultural landscape, as well as its
efforts to work as a discussion platform for different interest groups.

The conference on “Ecohydrological Approaches to Wise Use, Restoration, Management and Conservation of Wetlands“
was organized by the Czech MAB Committee in co-operation with ENKI Trebon. Mr. Vybiral delivered a presentation on
“Floodplain Forest Management in the Lower Morava Biosphere Reserve”. The participants found our contribution highly
useful and inspirational.

In 2004, the South Moravian Region joined the “Community Rivers” project, which focuses on the cleanliness of European
rivers. In the course of the last meeting in Brno, which took place in the autumn of 2005, project partners attended our
lecture on the Lower Morava BR. They found it interesting and expressed a wish to directly see some aspects in their natural
environment. Therefore, we organized a day field trip to LVCL and the area of Soutok (Confluence) for participants of an
international conference which was once again held in Brno. Guests from the Netherlands, Spain, Great Britain and the
Czech Republic took part in the field trip.

Under the international project called “The Use of Natural Materials and New Methods In the Restoration of Water Streams
and In Flood-Control and Landscaping Works”, a group of Hungarian and Dutch experts visited the Lower Morava BR with
the aim to study the issues of water-management measures in large rivers floodplains. This large-scale international project
strives to exchange information and to look for possible joint projects within the Danube basin. For the conference
participants we organized a field excursion to the Dyje river floodplain.

Mr. Don Giannace from the Canadian headquarters came to informally assess the suitability of the Lower Morava BR to be
incorporated into the International Model Forest Network (IMFN, hereafter network). The network is a voluntary association
of partners from around the world working toward the common goal of sustainable management of forest landscapes and
natural resources. The term “model forest” as the network's common denominator is slightly misleading at present. Even

(Trebon, 6. 6. 2007, 48 participants)

(Lednice, 7.–8. 6. 2007, 15 participants)

(24. 7. 2007, 10 participants)

(Breclav, 10. 9. 2007)

International Conference on Wetlands

Field excursion under the “Community Rivers” project

Field excursion of Hungarian and Dutch experts on water management

International Model Forest Network

though, at the beginning, the program focused only on forest management, it has expanded, and at present it encompasses
the sustainable management of the entire landscape, where forests constitute only one of many components.
The “Model Forest” program involves complex relationships between people, communities, industries, governments, non-
governmental organizations and other groups. The network fosters international cooperation and exchange of ideas relating
to the working concept of sustainable landscape management. It supports ongoing international discussion on the criteria
and principles of sustainable development and it promotes cooperation between forest sciences and social sciences in the
search for a balance that underlies all the new models of forest management.
The meeting and field excursion resulted in Mr.Giannace's statement that both the Lower Morava BR and our PBC fulfil all the
criteria for being included in the International Model Forest Network.

The lecture for the Historians' Club on our activities and the implementation of the Seville Strategy philosophy in South
Moravia was followed by an inspiring discussion. The participants appreciated our activities as a possible model of active
protection of the South Moravian cultural landscape. The club members expressed their interest in a field excursion to the
area of our BR and they would like to continue our cooperation in the next year as well.

In the conference room of the Morava River Basin headquarters a seminar for the mayors and other representatives of local
governments, NGOs and other organizations took place. Its key objective was to improve the communication between water
managers, local inhabitants and environmentalists. We gave a presentation on “The Potential for Joint Proceedings in Solving
Water Management Issues in the Area of the Dyje River (Strengths and Weaknesses of Possible Cooperation)”.

At the World Owl Conference in Dutch Groningen we presented the activities which are conducted in the area of the Lower
Morava BR. Specialists from Europe, Asia, Africa, North and South Americas participated in the conference. Apart from
information on our panel on “The Owls of the Lower Morava Biosphere Reserve”, those interested had access to
informational brochures of the same title which illustrated active owl protection in the area and our work with the general
public. The contribution of our BR was received very well, as could be seen from the immediate reactions of the conference
participants, as well as the successfully distributed 130 pieces of the informational brochures. More information on this major
international event can be found on www.worldowlconference.com.

(Hustopece, 10. 10. 2007, 53 participants)

(Brno, 23. 10. 2007, 19 participants)

(the Netherlands, 31. 10.–5. 11. 2007, 150 participants)

Lecture for the Historians' Club

Seminar “People and Water in the Dyje River Basin”

World Owl Conference on research and protection of owls
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EUROMAB 2008

Celebratory 8 Trilateral Congress of Countries Sharing Ramsar Wetlandsth

(Turkey, 12.–17. 11. 2007, 130 participants)

(Bratislava, 15. 11. 2007, 54 participants)

After two years, another regular meeting of European and North Ameri-
can biosphere reserves associated in EUROMAB took place. Guests from
32 countries participated in the event whose motto was “Bridging Scien-
ce and Society”. The program was divided into five thematic groups:

I. How to use biosphere reserves as learning sites for
sustainable development and what are the contributions to
the UN Decade of Education for Sustainable Development?

II. How to enhance the capacity of biosphere reserve to
mitigate/abate and adapt to climate change?

III. How does zonation of a biosphere reserve contribute to
sustainable development?

IV. How to better reach and capture the economic and social benefits of BR?
V. How can biosphere reserves deal with environmental transformations such as urbanization and in-/out migration?

The Czech Republic was represented by RNDr. Eva Jelinkova from the Czech National MAB Committee, two representatives
of Sumava National Park and one representative of Krkonose National Park. Two presentations from the Czech Republic (in
sections I. and IV) were selected for the program, both of which were presented by their author Mr. Petr Cupa. Apart from the
presentations, we participated by exhibiting a poster and by offering most of the materials published by the Lower Morava
BR. The presented information on the Lower Morava BR and the activities of our PBC was found to be contributive, entirely in
concord with the MAB program and worth following. The appreciative interest in our BR resulted in offers of cooperation
with German BRs (Pfazerwald and Rhon BR), Austrian (Wienerwald and Grosses Walserthal BR), Swedish (Kinnekulle BR)
and Canadian (Georgian Bay BR) biosphere reserves. The conference also worked as partial preparation of the 3 World
Biosphere Reserves Congress, which is to take place in Madrid in February 2008.

We took part in a celebratory 8 Trilateral Congress of Countries Sharing Ramsar Wetlands. The event was attended by
permanent secretaries of the Ministers of the Environment from the Czech Republic, Slovakia and Austria and the meeting
included diploma awards.

rd

th

Public debate over the LVCL Management Plan

Meeting with Vaclav Klaus, President of the Czech Republic

Meeting of the Interdisciplinary Committee for LVCL

International workshop on cultural landscape management

nternational Conference of the Alliance of the Cultural Landscape World HeritageI

The general public was given a presentation on the LVCL Management Plan as a vision for the future development of LVCL,
including the explanation of its significance and its relations to international agreements adopted by the Czech Republic. In
the course of the ensuing public debate, the importance of Lower Morava BR and the role of our PBC as a coordinator of
developments within LVCL was clarified and posed questions were answered.

At the occasion of the president's visit paid to South Moravia, we accepted the opportunity to take part in a meeting held at
the municipal office in Lednice and introduce our activities and the Lower Morava BR.

At the regular meeting of the government-appointed committee, LVCL Management Plan was accepted as a well-processed
concept document for LVCL. The Ministry of Culture of the Czech Republic pledged to accept it from the South Moravian
Region as a basis for completion of documentation to be submitted to UNESCO. The same meeting also authorized us as the
Site Manager for LVCL.

In collaboration with the Faculty of Horticulture of the Mendel University of Agriculture and Forestry and under partner-
funding of the South Moravian Region, we organized a workshop titled “The Lednice-Valtice Cultural Landscape,
Management of a World Heritage Site”. Apart from lecturers from the Czech Republic (Mr.Vybiral, Mrs. Horsakova, Mr. Kabat
as representatives of PBC), the experience with cultural landscape management was presented also by Dr. Carla Maurano
from the UNESCO Expert Group on Cultural Landscapes and by MA Sarah Simmonds from the UK, World Heritage Site
Officer for Avebury and Stonehenge.

Ing. Horsakova presented the LVCL Management Plan and our related activities at the 1st International Conference of the Alliance
of the Cultural Landscape World Heritage in the Spanish town of Aranjuez, which was attended by a number of prominent
members of the Alliance, representatives of World Heritage Cultural Landscapes and experts and UNESCO authorities.

(Lednice, 20. 11. 2007; Valtice, 20. 11. 2007; Hlohovec, 26. 11. 2007)

(Lednice, 25. 11. 2007)

(Lednice, 28. 11. 2007)

(Lednice, 7. 12. 2007, 50 participants)

(Spain, 13.–15. 12. 2007)

EUROMAB 2007 (foto: J. Štemberk)
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D Á RC I A PA R T N E Ř I

DON ORS AND PARTNERS

MND Servisní
Naše činnost a projekty, které realizujeme v Biosférické rezervaci Dolní Morava, by nebyly možné bez finanční podpory
grantových a dotačních programů, bez přispění jednotlivých dárců nebo projektových partnerů. Děkujeme všem, bez
jejichž finančního přispění bychom nemohli plnit své poslání.

The activities and projects implemented in the Lower Morava Biosphere Reserve would not be possible without the funding
of grant and support programs, nor without the contributions from individual donors and project partners. We would like to
express our thanks to all without whose financial support we would not be able to fulfil our mission.

Lesy České republiky, s. p.
ALCA Plast, s. r. o.
MND servisní, a. s.
RWE Transgas Net, s. r. o.
Jihomoravský kraj
Agroprojekt PSO, s. r. o.
VHS Břeclav, s. r. o.
ZAHRADA Olomouc, s. r. o.
Ministerstvo kultury ČR
Hella Autotechnik, s. r. o.
GIVE ME 5, s. r. o.
FREELANCERS, s. r. o.
AQUA CENTRUM Břeclav, s. r. o.
Ing. Jan Machovec
ATELIER FONTES, s. r. o.

EU – Operační program Infrastruktura
EU – Operační program Rozvoj lidských zdrojů
EU – INTERREG III. A
Státní fond životního prostředí

Forests of the Czech Republic, State Enterprise
ALCA Plast, s. r. o.
MND servisní, a. s.
RWE Transgas Net, s. r. o.
South Moravian Region
Agroprojekt PSO, s. r. o.
VHS Břeclav, s. r. o.
ZAHRADA Olomouc, s. r. o.
Ministry of Culture of the Czech Republic
Hella Autotechnik, s. r. o.
GIVE ME 5, s. r. o.
FREELANCERS, s. r. o.
AQUA CENTRUM Břeclav, s. r. o.
Ing. Jan Machovec
ATELIER FONTES, s. r. o.

EU – Operational Program Infrastructure
EU – Operational Program For Human Resource Development
EU – INTERREG III. A
State Environmental Fund of the Czech Republic
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H O SPO DA Ř ENÍ  SPO L EČ NO STI  V  RO C E  2007

FINANCIAL REPORT 2007
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ROZVAHA

BALANCE SHEET

AKTIVA  (v tis. Kč) / k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007ASSETS (in thous. CZK)

Aktiva celkem 26 124 8 155

Dlouhodobý majetek celkem 33 672

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 50 50

Dlouhodobý finanční majetek celkem / 650

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem / -17 -28

Krátkodobý majetek celkem 26 091 7 483

Zásoby 305 96

Pohledávky celkem 7 302 6 075

Krátkodobý finanční majetek 18 484 1 308

Jiná aktiva celkem / 4

/

/

/

/

/

/

/

Total assets

Fixed assets

Tangible fixed assets

Fixed assets depretiation reserves

Total short term assets

Inventory

Total receivables

Short-term financial assets

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 50 50

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 650

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům -17 -28

Nedokončená výroba 305 91

Zboží na skladě a v prodejnách 5

Odběratelé 0 20

Poskytnuté provozní zálohy 100

Daň z příjmů 15 31

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. rozpočtem 7 287 5 924

Pokladna 51 22

Účty v bankách 18 433 1 286

Náklady příštích období 4

Total fixed financial assets

Total other assets

PASIVA (v tis. Kč) / k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007LIABILITIES (in thous. CZK)

Pasiva celkem / 26 124 8 155

Vlastní zdroje celkem / 2 826 2 883

Jmění celkem / 820 822

Výsledek hospodaření celkem / 2 006 2 061

Cizí zdroje celkem / 23 298 5 272

Krátkodobé závazky celkem / 7 332 5 272

Jiná pasiva celkem / 15 966 0

Total liabilities and equity

Total equity

Total registered capital

Total profit (loss)

Total liabilities

Total short-term liabilities

Other liabilities and equity

Vlastní jmění 820 820

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 2

Účet výsledku hospodaření 55

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 2 638

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let -632 2 006

Dodavatelé 6 414 1 220

Přijaté zálohy 487 126

Zaměstnanci 158 163

Ostatní závazky vůči zaměstnancům 31 33

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 112 116

Daň z příjmů 0 0

Ostatní přímé daně 48 50

Daň z přidané hodnoty 46 28

Ostatní daně a poplatky 0 0

Jiné závazky 36 36

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 3 500

Výnosy příštích období 15 966 0
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VÝKAZ  Z ISKU  A  ZTRÁT Y

PROF I T  AND  LOSS  STATEMENT

NÁKLADY (v tis. Kč) / k 31. 12. 2007Expenses (in thous. CZK)

Náklady celkem / 70 135

Spotřebované nákupy celkem / 600

Služby celkem / 66 977

Osobní náklady celkem / 2 291

Daně a poplatky celkem / 10

Ostatní náklady celkem / 246

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem / 11

Total expenses

Material expenses

Total service expenses

Total personnel expenses

Total taxes and charges

Total other expenses

Total depretiation, sale of assets, provisions and adjustments

Spotřeba materiálu 600

Cestovné 485

Náklady na reprezentaci 15

Ostatní služby 66 477

Mzdové náklady 1 706

Zákonné sociální pojištění 580

Ostatní sociální pojištění 5

Daň silniční 9

Ostatní daně a poplatky 1

Ostatní pokuty a penále 3

Úroky 137

Dary 92

Jiné ostatní náklady 14

Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku 11

VÝNOSY (v tis. Kč) / k 31. 12. 2007Revenues (in thous. CZK)

Výnosy celkem 70 190

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem / 1 624

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem / -213

Ostatní výnosy celkem / 68

Přijaté příspěvky celkem 18 666

Provozní dotace celkem 50 045

Výsledek hospodaření před zdaněním 55

Výsledek hospodaření po zdanění 55

Tržby za vlastní výrobky 380

Tržby z prodeje služeb 1 244

Změna stavu zásob nedokončené výroby -213

Úroky 53

Jiné ostatní výnosy 15

Přijaté příspěvky (dary) 18 666

Provozní dotace 50 045

/

/

/

/

/

Total revenues

Total proceeds from own activities and goods

Total change in inventory

Total other revenues

Received donations

Received overhead grants

Result before tax

Result after tax

Název účetní jednotky
Sídlo
IČ
Právní forma
Rozvahový den
Okamžik sestavení účetní závěrky

: Biosférická rezervace Dolní Morava o. p. s.
: Břeclav, Národních Hrdinů 23, PSČ 690 02

: 269 38 171
: obecně prospěšná společnost

: 31. 12. 2007
: 7. 2. 2007

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
za účetní období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007
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Účetní jednotka vede podvojné účetnictví prostřednictvím účetního programu Money S3. Účetní doklady se
nachází v pronajaté kanceláři Biosférické rezervace Dolní Morava o. p. s. v Břeclavi.

obecně prospěšná činnost v oblasti trvale udržitelného rozvoje Biosférické
rezervace Dolní Morava.

Průměrný počet zaměstnanců během účetního období: 4
z toho řídících pracovníků: 2

Osobní náklady 2 291,- 968,- 1 323,-
Z toho:
Mzdové náklady 1 706,- 728,- 978,-
Zákonné sociální pojištění 580,- 238,- 342,-
Pojištění zaměstnanců 5,- 2,- 3,-
Odměny členům orgánů (ú523) 0,-

Legenda: osobní náklady = účty 521, 522, 524, 525, 527, 528

I. OBECNÉ ÚDAJE

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

2. POČET ZAMĚSTNANCŮ A OSOBNÍ NÁKLADY

1a. Datum vzniku: 31. 8. 2004

1b. Rozhodující předmět činnosti:

1c. Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně v oddíle O, vložka č. 246

Osobní náklady (v tis. Kč) a zaměstnance z toho za řídící pracovníkycelkem z

3. PŮJČKY, ÚVĚRY, ZÁRUKY A OSTATNÍ PLNĚNÍ POSKYTNUTÁ ČLENŮM
STATUTÁRNÍCH A ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ (I BÝVALÝM):

1. Způsoby oceňování, odepisování a tvorby opravných položek

nebyly poskytnuty

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých
hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a
Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podni-
kání č. 401 až 414.

Jednotlivé činnosti v rámci obecně prospěšných služeb vyplývajících ze statutu obecně prospěšné
společnosti jsou důsledně odděleně zachyceny prostřednictvím zakázek, případně podrobněji
zachyceny na různé projekty („činnosti”) v rámci příslušné zakázky.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se eviduje v pořizovacích cenách, které
obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související.

Majetek pořizovaný vlastní činností společnost nevlastní.

Účetní odpisy
Odpisový plán pro dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl sestaven v návaznosti na usta-
novení § 26 a §32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

II. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

1.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
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Cenné papíry a majetkové účasti se oceňují pořizovací cenou. Majetkové účasti se k rozvahovému dni oceňují
ekvivalencí. Společnost eviduje na účtu 069 majetkové cenné papíry podílové listy fondu IKS Peněžní trh
PLUS. Pořizovací hodnota 404.236 kusů je 648.000,-Kč, aktuální cena k 31.12.2007 je 649.526,40 Kč.
Společnost pořídila podílové listy za účelem dlouhodobého umístění volných peněžních prostředků.

Nakupované zásoby jsou ve společnosti oceňovány pořizovacími cenami.
Společnost účtuje o hmotném majetku v ocenění od 10 do 40 tis. Kč a s dobou použitelnosti delší než 1 rok
jako o zásobách.
Zásoby vytvořené vlastní činností nedokončená výroba (nedokončené, nevyfakturované zakázky), účetní
jednotka oceňuje vlastními náklady, kterými se rozumí skutečná výše přímých nákladů.

Daňově uznatelné opravné položky – nebyly v účetním období tvořeny.

Úvěry jsou sledovány v nominální hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která
je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky.

V účetním období nebyly tvořeny žádné rezervy v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro
zjištění základu daně z příjmů.

V průběhu roku je přepočet cizích měn prováděn kurzem banky ČNB k datu účtování. K 31. 12. je použit pro
přepočet kurs ČNB k tomuto datu.

1.2. Dlouhodobý finanční majetek

1.3. Zásoby

1.4. Pohledávky

1.5. Úvěry

1.6. Rezervy

1.7. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT

nejsou

Daň ze záv. činn. 31. 12. 2007 20. 1. 2008 50 tis. Kč
DPH IV. čtvt. 2007 25. 1. 2008 28 tis. Kč

Společnost nemá bankovní úvěry.

Agroprojekt PSO, s.r.o. financ. obecně 100 tis. Kč
Alca plast,s.r.o. financ. obecně 150 tis. Kč
Alca plast,s.r.o. financ. obecně 300 tis. Kč
FREELANCERS, s.r.o. financ. obecně 20 tis. Kč
HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. financ. obecně 30 tis. Kč
MND Servisní,a.s. financ. obecně 300 tis. Kč
VHS BŘECLAV,s.r.o. financ. obecně 100 tis. Kč
RWE Transgas Net, s.r.o. financ. projektu 180 tis. Kč

informačních tabulí

1. VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝKAZŮ, PODSTATNÉ PRO HODNOCENÍ POZICE SPOLEČNOSTI

1a. Doměrky daně z příjmů za minulé období:
Druh daňové povinnosti: datum vzniku    splatná             částka

1b. Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů k 31. 12. 2007

1c. Přijaté dary, dotace na provozní účely v účetním období 2007
Poskytovatel Účel Celková přijatá výše

prospěšných služeb
prospěšných služeb
prospěšných služeb
prospěšných služeb
prospěšných služeb
prospěšných služeb
prospěšných služeb
vinař. stezka

a doplň.
DAR Lesy České republiky, s.p. financ. projektu dendrologické zajímavosti 340 tis. Kč
DAR Lesy České republiky, s.p. financ. projektu parkové úpravy kančí obory 500 tis. Kč
DAR Lesy České republiky, s.p. financ. projektu parkové úpravy pastviny 500 tis. Kč
DAR Lesy České republiky, s.p. financ. projektu komáři Jižní Moravy 180 tis. Kč
DOTACE MF ČR+MŽP ČR financ. projektu Staré ekologické zátěže I 23 031 tis. Kč
DOTACE MF ČR+MŽP ČR financ. projektu Staré ekologické zátěže II 28 197tis. Kč
DOTACE Jihomoravský kraj financ. projektu zajištění 151 tis. Kč

výroba propagačních materiálů LVA
DOTACE MK ČR financ. projektu LVA očima dětí 29 tis. Kč
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Účetní jednotka nevynaložila během účetního období žádné výdaje na výzkum a vývoj

Žádné takové nenastaly

PC Oprávky ZC
Stroje, přístroje a zařízení 50 28 22
Dopravní prostředky - - -
Celkem 50 28 22

Společnost nevlastní.

Společnost nevlastní.

Společnost nemá takový majetek.

Majetek účetní jednotky není zatížen zástavním právem.

Tržní ocenění majetku uvedeného v rozvaze není výrazně vyšší než je ocenění v účetnictví.

1d. Náklady vynaložené na výzkum a vývoj za účetní období 2007

3.1a.ROZPIS HLAVNÍCH SKUPIN HMOTNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU (účty 022,082 – v tis. Kč):

3.1b.ROZPIS NEHMOTNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU (v tis. Kč)

3.1c. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK POŘIZOVANÝ FORMOU FINANČNÍHO PRONÁJMU

3.1d.SOUHRNNÁ VÝŠE MAJETKU NEUVEDENÁ V ROZVAZE V PC

3.1e.MAJETEK ZATÍŽENÝ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM

3.1f. MAJETEK S TRŽNÍM OCENĚNÍM VÝRAZNĚ VYŠŠÍM NEŽ ÚČETNÍM

2. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NASTALÉ MEZI DATEM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A DATEM PŘEDÁNÍ VÝKAZŮ

3.1. HMOTNÝ A NEHMOTNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK

3.1g. MAJETKOVÉ ÚČASTI V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ

3.3a.VLASTNÍ JMĚNÍ

3.3b.PŘEDPOKLÁDANÉ ROZDĚLENÍ ZISKU, ÚHRADA ZTRÁTY:

Návrh rozdělení zisku běžného období 55 tis. Kč

a) Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti:

Účetní jednotka vlastní dlouhodobé majetkové cenné papíry. Společnost pořídila podílové listy fondu IKS
Peněžní trh PLUS za účelem dlouhodobého umístění volných peněžních prostředků.

Společnost eviduje v účetnictví nároky na provozní dotace jako pohledávky vůči MF ČR vzniklé na základě projektů:

„Likvidace starých ekologických zátěží I po těžbě ropy a zemního plynu v biosférické rezervaci Dolní Morava“
v částce 1 572 tis. Kč.
„Likvidace starých ekologických zátěží II po těžbě ropy a zemního plynu v biosférické rezervaci Dolní Morava“
v částce 4 351 tis. Kč.

Vlastní jmění představuje hodnotu majetkového vkladu zakladatelů účetní jednotky, jmenovitě zapsanou do
příslušného rejstříku.

Převod na nerozdělený zisk minulých let (932)

nejsou

3.2. POHLEDÁVKY

3.3. VLASTNÍ ZDROJE

3.4. ZÁVAZKY
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nejsou
(tzn. k podnikům, v nichž má účetní jednotka nejméně 20% podíl)

obecně prospěšná společnost eviduje v účetnictví závazek vůči MND Servisní, a.s. ve výši 3 500 tis. Kč. Jedná
se o půjčku na předfinancování projektů likvidace starých ekologických zátěží I a II po těžbě ropy a zemního
plynu. Tato půjčka je krytá směnkou.

běžné 83 tis. Kč
po lhůtě

běžné 33 tis. Kč
po lhůtě

nejsou známy

nejsou

Obecně prospěšná společnost eviduje pouze náklady příštích období ve výši 4 tis. Kč. Jedná se o uhrazenou
fakturu za službu spojenou s aktualizací účetního software v roce 2008.

b) Závazky k podnikům ve skupině:

c) Závazky kryté podle zástavního práva či jinak zajištěné:

d) Neuhrazené závazky k 31. 12. 2007 ze sociálního zabezpečení

Neuhrazené závazky k 31. 12. 2007 ze zdravotního pojištění

f) Závazky nezachycené v rozvaze:

3.5. ZÁKONNÉ REZERVY

3.6. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ



hranice biosférické rezervace / borders of biosphere reserve

Legenda / Legend




