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Vážení přátelé,

Biosférická rezervace Dolní Morava, obecně prospěšná společnost, má za sebou první celý kalendářní rok své
činnosti. Rok 2005 byl v mnoha ohledech zajímavý a poučný, v některých dokonce zásadní pro další rozvoj
společnosti.

K základním dokumentům společnosti, které byly nezbytné pro její založení a pro nastavení pravidel
jejího fungování, přibyly, po dlouhých diskusích ve správní radě, další důležité dokumenty, a to Akční plán BR
Dolní Morava, o.p.s. pro období 2005–2010 jako dlouhodobý plán koncepce činnosti a Roční plán na rok 2005.
V obou je jasně deklarováno základní zaměření činnosti, které vychází ze zásad tzv. Sevillské strategie pro
všechny BR ve světě. Jsou to tyto základní okruhy činností, platné i pro oblast BR Dolní Morava:

Základní pravidlo, které si naše společnost zvolila pro komunikaci s veřejností a všemi subjekty v regionu
i mimo něj, je postaveno na přátelství, odbornosti a na respektu ke všemu dobrému a pozitivnímu, co v oblasti
BR vytvořili naši předkové a na co v současnosti navazují všechny krajinné profese a nezáleží, zda to jsou lesníci,
zemědělci, rybníkáři, krajináři, vodohospodáři či myslivci. Všichni přispěli a přispívají svým dílem k tomu, aby
jižní Morava byla krajinou líbeznou, úrodnou a v mnoha ohledech již dnes trvale udržitelně užívanou a s láskou

• Ochrana přírodní a kulturní různorodosti
• Vytváření modelů správného hospodaření v krajině a hledání metod udržitelného rozvoje
• Výzkum a vzdělávání
• Partnerská spolupráce

obývanou i navštěvovanou mnoha lidmi. Není náhodou, že se území BR Dolní Morava stalo spolu s Lednicko-
valtickým areálem součástí světové sítě výjimečných území, doslova jako součást světového kulturního a
přírodního dědictví.

Další důležitou zásadou a pravidlem pro činnost obecně prospěšné společnosti je osvojit si umění hledat
a nacházet řešení i tam, kde by mohlo hrozit nebezpečí neshody či dokonce konfliktu, například mezi
oprávněnými zájmy ochranářů či památkářů na straně jedné a rozličnými zájmy jiných subjektů na straně druhé.
Naopak, aktivní ochrana druhové a biotopové různorodosti krajiny a odpovědná péče o památky by měla být
vždy výsledkem dohody odborníků s uživateli či vlastníky, kteří společně uznají nejen složitou problematiku
přírodních procesů a ochrany památek, ale i socioekonomické vazby v kulturní krajině a její historický vývoj. Jen
pak může být vnímána problematika ochrany přírody a památek jako nedílná součást rozumného užívání
krajiny. Trvale udržitelný rozvoj bude klíčovým pojmem, který bude často užíván v souvislosti s aktivitami naší
společnosti.

V roce 2005 jsme úspěšně dokončili první projekty a dali jsme o sobě vědět i za hranicemi naší vlasti.
Postupně si zvykáme na označení "BR nového typu" tj. BR, která není zaměřena výhradně na ochranu svého
území, ale také na jeho trvale udržitelný rozvoj. Těší nás, a věřím, že i vás, když naše aktivity a náš přístup jsou
oceňovány jako přínosné pro celé hnutí BR ve světě. Jsme si velmi dobře vědomi toho, že je to zatím pouze
potvrzení správnosti našeho směru na nelehké cestě k přesvědčení mnohých, že se vyplatí investovat do krajiny,
do údržby památek a do vzdělání a vědy.

Děkuji všem, kteří nás v roce 2005 podpořili, a kteří nám budou věřit i nadále. Budeme se snažit nikoho
nezklamat a chovat se za každých okolností profesionálně a korektně. Věříme, že nám budou i nadále pomáhat
orgány společnosti, zakladatelé a další instituce. Také díky této pomoci se bude moci Biosférické rezervace
Dolní Morava a obecně prospěšná společnost i nadále rozvíjet.

Ing. Jan Vybíral
ředitel společnosti
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Výbor Mezinárodní koordinační rady programu UNESCO „Člověk a biosféra“ schválil na svém zasedání v Paříži
ve dnech 8. – 11. července 2003 rozšíření dosavadní Biosférické rezervace Pálava na území Chráněné krajinné
oblasti Pálava o Lednicko-valtický areál a Podluží s lužními lesy v oblasti mezi Břeclaví, Mikulčicemi a soutokem
řek Moravy a Dyje. Nově vymezené území dostalo název Biosférická rezervace Dolní Morava (BR).

Území BR spravuje Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. (OPS), jejímiž zakladateli jsou Lesy České
republiky, s.p., Moravské naftové doly, a.s., Okresní hospodářská komora Břeclav, Ministerstvo životního
prostředí a Český svaz ochránců přírody.

Orgány BR Dolní Morava, o.p.s., tvoří správní, dozorčí a vědecká rada a ředitel, který je pověřen řízením společnosti.

je devítičlenným statutárním orgánem společnosti, kde jsou reprezentováni jak zaklada-
telé, tak zástupci Agrární komory, Dobrovolný svazek obcí Region Podluží, Sdružení obcí Region LVA a Dobro-
volný svazek obcí Mikulovsko.

ing. František Fabičovic, Dr. ing. Michal Hrib (člen od ledna 2005), František Hrnčíř, RNDr. Libor Kabát (2. místo-
předseda), ing. František Komárek, RNDr. Jiří Matuška (1. místopředseda), Mgr. Libor Opluštil (předseda od
ledna 2005), ing. Ladislav Sečkář, ing. Petr Žluva.
V roce 2005 proběhlo sedm zasedání správní rady.

Správní rada OPS

Správní radu tvoří tito členové:

Dozorčí rada OPS

Vědecká rada OPS

je šestičlenným kontrolním orgánem společnosti. Po jednom zástupci do ní nominovali
zakladatelé a jednoho obce z území biosférické rezervace.

ing. Viktor Beran, ing. Tomáš Blaha, PhDr. Petr Dolejský, Mgr. Pavel Kotásek (předseda), RNDr. Mojmír Vlašín,
ing. Vilém Vyhnálek.
V roce 2005 proběhla dvě zasedání dozorčí rady.

je dvanáctičlenným poradním, konzultačním a iniciativním orgánem společnosti, do ně-
hož po jednom zástupci nominovali zakladatelé a zbývající členy delegoval Český národní komitét MAB při
Akademii věd ČR, Okresní agrární komora Břeclav, Sdružení obcí Region LVA, Dobrovolný svazek obcí Miku-
lovsko, Dobrovolný svazek obcí Region Podluží, Správa ochrany přírody a Národní památkový ústav Brno.

doc. ing. Antonín Buček, CSc., ing. Jiří Danihelka, Ph.D., ing. Petr Dorda, RNDr. Josef Chytil, JUDr. Václav Jelínek,
doc. ing. Petr Kučera, Ph.D. (předseda), PhDr. Jaromír Míčka, Mgr. Milada Rigasová, ing. Jiří Sedlo, CSc., Dipl.
Biol. Jiří Schlaghamerský, PhD., prof. ing. Ilja Vyskot, CSc., ing. Karel Zlatuška, CSc.
V roce 2005 proběhlo jedno zasedání vědecké rady.

K 31. 12. 2004 se ing. Jan Vybíral vzdal funkce zástupce LČR ve správní radě a předsedy správní rady a nahradil
ho Mgr. Libor Opluštil. Od 1. 1. 2005 byl také místo ing. Vybírala delegován jako zástupce LČR ve správní radě
Dr. ing. Michal Hrib.

V roce 2005 zaměstnávala OPS dva zaměstnance na plný úvazek a jednoho pracovníka, zajišťujícího ekonomic-
kou agendu na základě smlouvy o dílo.

Dozorčí radu tvoří tito členové:

Vědeckou radu tvoří tito členové:

1. Struktura OPS v roce 2005
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2. Hlavní aktivity OPS v roce 2005
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Hlavními cíli činnosti OPS je realizace zásad tzv. Sevillské strategie vytváření a správy biosférických rezervací
a Rámcových stanov Světové sítě biosférických rezervací přijatých na Mezinárodní konferenci o biosferických
rezervacích v roce 1995 v Seville, tj. zejména vytvořit vhodné podmínky pro udržitelný hospodářský rozvoj a
územní management BR Dolní Morava s ohledem na přírodní podmínky jejího území a její zonaci. Dále
podporovat ochranu přírody a krajiny, vědecký výzkum, monitoring, výchovu a vzdělávání, podporovat
mezinárodní spolupráci a vést orgány ochrany přírody a krajiny, vlastníky, územní samosprávy a všechny ostatní
zájmové skupiny a resorty k partnerskému přístupu při rozhodování o záležitostech BR.

Ve smyslu čl. 4, odst. 6, Rámcových stanov Světové sítě biosférických rezervací, přijatých na Mezinárodní
konferenci o biosferických rezervacích v roce 1995 v Seville, a se zohledněním zvláštního postavení Českého
národního komitétu MAB při Akademii věd České republiky, OPS slouží jako:

• právní a organizační základna k zapojení a účasti územních samospráv, orgánů státní správy,
nevládních organizací a občanských sdružení a nositelů soukromých zájmů, při naplňování funkcí
Biosférické rezervace Dolní Morava.

• poskytovatel obecně prospěšných služeb k podpoře všech subjektů a činností, jejichž cílem je
rozvoj území BR v souladu s podmínkami a pravidly Programu Člověk a biosféra (dále jen
„Program MAB“) UNESCO.

2.1. Projekty

2.1.1. Vyznačení hranic Biosférické rezervace Dolní Morava a doplnění informačních tabulí
Cílem projektu „Vyznačení hranic Biosférické rezervace Dolní Morava a doplnění informačních tabulí“ bylo
zlepšení informovanosti veřejnosti, osvětová činnost, předání myšlenky biosférických rezervací a zvýšení
veřejného zájmu o území BR Dolní Morava.

Realizace projektu začala v květnu 2005 a její dokončení se předpokládá na jaře 2006. Akce probíhá ve dvou
fázích:

1) Vyznačení hranic Biosférické rezervace Dolní Morava

Během této fáze byly vyrobeny tabule ve dvou velikostech s barevným logem BR Dolní Morava na bílém pod-
kladu. Tabule byly nainstalovány na stávajícím zařízení značení CHKO Pálava (500 x 300 mm), nebo umístěny
na kovové tyčce v betonové patce ukotvené v půdě (500 x 500 mm)
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2) Doplnění informačních tabulí v obcích, které svým katastrem zasahují na území biosférické rezervace

V rámci této části projektu byly vytvořeny informační panely (formát 500 x 700 mm) se základními informacemi
o Biosférické rezervaci Dolní Morava a světové síti BR, a umístěny na veřejných místech v obcích, které svým
katastrem zasahují na území biosférické rezervace.

Umístění panelů předcházely informační prezentace pro starosty v rámci programu zasedání mikroregionů a
dobrovolných sdružení obcí. První panel byl za přítomnosti novinářů odhalen 5. října 2005 v Lednici, ostatní
budou následovat v jarních měsících roku 2006.

Zleva
Ing. Jan Vybíral

Mgr. Libor Opluštil
RNDr. Libor Kabát

Tento projekt byl realizován za finančního přispění z programu grantového sponzoringu Energie z přírody
pořádaného akciovou společností Moravské naftové doly, která v rámci tohoto programu podporuje účelové
projekty na místní a regionální úrovni, a to zejména projekty v oblastech sportu, volnočasových aktivit, školství
a kultury.

2.1.2. Projekt vzorového polyfunkčního objektu „Allahovy rybníky”
Allahy jsou souhrnný název pro soustavu bývalých lichtenštejnských rybníčků na Valticku a jsou důležitou
součástí památky UNESCO – Lednicko-valtického areálu. Na těchto rybníčcích provedl Lesní závod Židlochovice
v roce 2000 revitalizaci.
Grantová služba LČR vypsala výběrové řízení na řešitele výzkumného projektu s názvem Allahovy rybníky na LZ
Židlochovice – vyhodnocení vývoje flory a fauny 5 let po revitalizačních opatřeních. OPS v tomto výběrovém
řízení zvítězila se svým projektem: Projekt vzorového polyfunkčního objektu „Allahovy rybníky”. Cílem tohoto
projektu je provést inventarizaci a vyhodnotit komplexní monitoring včetně vlivu revitalizace na populace
rostlinných a živočišných druhů. Výchozím a srovnávacím bodem budou výsledky batrachologického a botanic-
kého průzkumu, který byl proveden v roce 2001. Na lokalitě je dlouhodobě prováděn ornitologický monitoring.

BR Dolní Morava, o. p. s., začala v roce 2005 se sumarizací výsledků sukcesního vývoje od roku 2000 do roku
2005 včetně. Započali jsme se soustřeďováním potřebné dokumentace a fotodokumentace včetně historických
podkladů o vzniku a historii této rybniční soustavy.
Údaje budou rozděleny a samostatně vyhodnoceny
podle požadavků projektu na tyto části:

• historie vzniku rybniční soustavy Allahovy rybníky,
• hydrobiologie,
• botanika,
• batrachologie,
• ornitologie,
• lesnické zajímavosti v okolí Allahových rybníků.

V roce 2006 zabezpečí OPS biologický průzkum v průběhu celého vegetačního období podle metodik, které
navrhli vědečtí a odborní pracovníci. Součástí závěrečných zpráv bude i návrh managementu jednotlivých
rybníčků jako podklad pro návrh plánu péče celé soustavy. Výsledky budou zpracovány jako komplexní materiál
v odborné publikaci.

Tento projekt je financován Grantovou službou Lesů České republiky
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2.1.3. Informační mapa Biosférické rezervace Dolní Morava
Nositelem a koordinátorem tohoto projektu, který byl realizován za finanční podpory Krajského úřadu Jihomo-
ravského kraje v rámci Programu na podporu EVVO pro rok 2005, byla ZO ČSOP Břeclav. Cílem projektu bylo
vydat informační materiál, který poskytne jednoduchý přehled a základní informaci o chráněných a jiných úze-
mích regionálního, národního a mezinárodního významu v oblasti Biosférické rezervace Dolní Morava (např.
Natura 2000, zvláště chráněná území, Lednicko-valtický areál, Ramsarská úmluva o ochraně mokřadů, Chráně-
ná oblast přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy, Přírodní parky Niva Dyje a Mikulčický luh). V textové
části mapy jsou také obsaženy i základní informace o naučných stezkách v oblasti Biosférické rezervace Dolní
Morava.

OPS se podílela na přípravě textových a grafických materiálů, grafických návrhů, překladů do angličtiny a tisku.
Mapová část vznikla kompilací vektorových mapových podkladů poskytnutých Jihomoravským krajským
úřadem, Agenturou ochrany přírody a krajiny Brno a firmou Jan Machovský. Mapa v měřítku 1 : 100 000,
formátu A2, byla vydána v říjnu 2005 v česko-anglické verzi, nákladem 10 000 ks.

Mapa podává základní informace o jednotlivých typech plošné ochrany a výčet území regionálního, národního
a mezinárodního významu v oblasti Biosférické rezervace Dolní Morava. Materiál je průběžně distribuována
obecním úřadům a školám na území BR a je používán k prezentačním účelům, například při setkávání zástupců
obcí, podnikatelských subjektů nebo profesních a zájmových sdružení v biosférické rezervaci. Mapa se setkala
s kladnou odezvou na mezinárodní konferenci EUROMAB 2005, konané v měsíci říjnu, v rakouském
Hernsteinu, kde byli přítomni jak zástupci organizace UNESCO, tak reprezentanti biosférických rezervací
z Evropy a Severní Ameriky.

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Jihomoravského kraje.
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2.1.4. Likvidace ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu
v Biosférické rezervaci Dolní Morava

Jižní Morava je spojována s významnými nálezy ropy a zemního plynu. Práce spojené s vyhledáváním a těžbou
těchto surovin začaly na přelomu 19. a 20. století. V minulosti, v období první republiky, během protektorátu
a především po válce v padesátých a šedesátých letech 20. století, byly různými subjekty prováděny průzkumné
a těžební aktivity na ropu a zemní plyn.

Všechny vrty však nebyly z různých důvodů zlikvidovány a dnes tvoří tzv. staré ekologické zátěže ohrožující svým
technickým stavem životní prostředí a především zdroje pitných vod. Nejvyšším stupněm ohrožení jsou vrty sondy
v údolní nivě řeky Moravy, v tzv. Chráněné oblasti přirozené akumulace vod „Kvartér řeky Moravy“ a v oblasti
biosférické rezervace Dolní Morava. Toto území se táhne od Hodonína po pravém břehu řeky Moravy až po
hraniční tok řeky Dyje, a je velmi významnou akumulací pitných vod. Právě v této oblasti, dávno předtím než zde
byla vyhlášena ochrana zdrojů pitných vod, byla v minulosti těžena stará ropná ložiska: Hodonín, Nesyt a Týnec.

Část těchto ekologických zátěží nachází přímo na úze-
mí BR Dolní Morava, proto OPS nechala zpracovat
technický projekt likvidace těchto zátěží.

Cílem projektu je ekologicky zneškodnit 15 starých
sond v oblasti Týnce, Kostic a Lanžhota, včetně sanace
a rekultivace dotčených pozemků a likvidace starých
reliktů po průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu.
Projekt také řeší postup odstranění výše uvedených
starých ekologických zátěží z technického hlediska tak,
aby tyto staré zátěže byly řádně odstraněny a nepřed-
stavovaly další riziko pro životní prostředí.

O finanční podporu na fyzické odstranění ekologických
zátěží požádala OPS Státní fond životního prostředí
České republiky, prostřednictvím kterého lze čerpat
dotace ze Strukturálních fondů Evropské unie, v tomto
případě z Operačního programu Infrastruktura, Priorita
č. 3 – Zlepšování environmentální infrastruktury. Žá-
dost byla kladně vyřízena a v závěru roku 2005 byly
odstraněny první dvě zátěže v oblasti Týnce. Ukončení
projektu se předpokládá v roce 2007.

Po úspěšné realizaci dojde k výraznému snížení počtu
starých ekologických zátěží a ke zlepšení stavu životní-
ho prostředí v oblasti BR Dolní Morava.
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2.1.5. Rozvoj šetrné turistiky v oblasti Soutoku - facilitovaný proces přípravy strategie
Území tzv. Soutoku bylo do roku 1989 v důsledku blízkosti státních hranic s Rakouskem v přísném režimu pohra-
ničního pásma a tomu odpovídalo i omezené hospodaření a volný pohyb. Toto území unikátní přírodní a
kulturní hodnoty se nachází v Biosférické rezervaci Dolní Morava (UNESCO), jeho část leží v oblasti Lednicko-
valtického areálu, vyhlášeného mezi památkami Světového dědictví UNESCO (včetně zámečků Pohansko a
Lány), jsou zde dvě Národní přírodní rezervace (Ranšpurk, Cahnov-Soutok) a leží zde ptačí oblast Soutok –
Tvrdonicko a evropsky významná lokalita Soutok a Podluží, jako součásti soustavy Natura 2000. V současnosti
se v oblasti Soutoku nachází největší obora v České republice a vyskytuje se zde několik kriticky nebo silně
ohrožených druhů.

Po pádu železné opony je území volně přístupné pro návštěvníky, jejichž počet každoročně narůstá. Díky vysoké
atraktivitě území hrozí její destrukce vlivem živelné turistiky a rozvoje přírodě nešetrných hospodářských
činností. Vzniká potřeba diskutovat a definovat možnosti a limity dalšího rozvoje – zejména z pohledu rozvoje
cestovního ruchu.

Hlavním cílem projektu je předejít případnému znehodnocení vysokého potenciálu a hodnoty této oblasti a
vytvořit pravidla a rámce pro další rozvoj turistiky a navazujících činností v zájmovém území (

. Projekt se zaměřuje na
definici možných způsobů a forem vhodného a šetrného využití daného území, na podporu komunikace mezi
subjekty působícími v dané oblasti, na přípravu podmínek pro projednávání režimu ochrany přírody v souvislosti
s lokalitami zařazenými do systému Natura 2000 a na zahájení přeshraniční diskuse o využívání území (včetně
nepřímých vlivů) a hraničního toku.

Projekt vznikl na základě dohody mezi
zástupci veřejné, podnikatelské a neziskové
sféry. Na rakouské straně byl tento záměr
projednán se zástupci municipalit v příhra-
ničí a neziskových organizací. O finanční
podporu požádala OPS prostřednictvím
iniciativy Interreg III A, kde byl projekt
„Rozvoj šetrné turistiky v oblasti Soutoku“
předložen v rámci priority Trvale udržitelný
rozvoj a ochrana životního prostředí,
opatření přeshraniční územní rozvoj ve ven-
kovských a městských oblastech. Ukončení
projektu se předpokládá v roce 2006.

Výstupy projektu budou zahrnovat Strategii rozvoje šetrné turistiky, návrhy šesti pilotních projektů v souladu
s doporučenou strategií, informační tabule s návštěvním řádem oblasti Soutoku, informační letáčky o oblasti
Soutoku a uspořádání závěrečná konference, na které budou prezentovány výsledky projektu.

Tento projekt je spolufinancován EU v rámci iniciativy INTERREG III A

s využitím
moderované diskuse s klíčovými subjekty v území - významní vlastníci pozemků a objektů, místní samospráva,
podnikatelské subjekty, lesníci, zemědělci, státní instituce, nevládní organizace)
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2.2. Osvětová činnost a prezentace pro veřejnost a zájmové skupiny

Terénní exkurze francouzských studentů

Zasedání Okresní hospodářské komory Břeclav

Jednání Dobrovolného svazku obcí Mikulovsko

Začátkem dubna 2005 navštívila BR Dolní Mo-
rava skupina francouzských studentů krajinář-
ství z Université de Rennes. Program, připra-
vený ve spolupráci se Zahradnickou fakultou
Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity
v Lednici, byl zahájen přednáškou o BR Dolní
Morava a významu biosférických rezervací, ná-
sledovaná odborným výkladem o historii Led-
nicko-valtického areálu. Exkurze byla ukončena
prohlídkou zámeckého parku doplněnou od-
borným výkladem. Studenty nejvíce zajímala
současnost Lednicko-valtického areálu a jeho
postavení v rámci BR Dolní Morava.

O činnosti BR Dolní Morava jsme také informovali při příležitosti zasedání Hospodářské komory Břeclav. V ná-
sledné diskusi byly vysvětleny některé aktivity BR v regionu a podány informace o připravovaných projektech
v oblasti BR Dolní Morava. Zmíněné aktivity byly přítomnými shledány jako pro region prospěšné a potřebné.

V rámci jednání Dobrovolného svazku obcí Mikulovsko byla pro starosty obcí provedena prezentace o BR Dolní
Morava a aktivitách OPS. OPS byla představena jako partner, který staví na úzké spolupráci s obcemi a který
vnímá problémy krajiny jižní Moravy a aktivně přispívá k jejich řešení. Byl představen i program informačních
tabulí pro všechny obce v BR.

Zasedání Sdružení obcí Region LVA

Zasedání Okresní agrární komory Břeclav

Seminář Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia

Setkání Jihomoravského společenství

Při příležitosti červnového zasedání Sdružení
obcí Region Lednicko-valtický areál byla sta-
rostům těchto obcí předána informace o Bios-
férické rezervaci Dolní Morava. Celé setkání
proběhlo jako seznamovací setkání a příprava
na uzavírání dohod o spolupráci s jednotlivými
obcemi. Tato akce byla úvodní jednáním,
po kterém bude následovat předání infor-
mačních tabulí a dalších materiálů o BR Dolní
Morava.

Také při příležitosti zasedání Agrární komory
Břeclav byla přednesena prezentace o činnosti
BR Dolní Morava. V následné diskusi byly vysvětleny některé aktivity BR v regionu a podány informace
o připravovaných projektech v oblasti BR Dolní Morava. Zmíněné aktivity byly přítomnými shledány jako pro
region prospěšné a potřebné.

Ve spolupráci s LZ Židlochovice byla svolána společná schůzka s vedením Bratislavského regionálneho
ochranárskeho združenia (BROZ) a připravena odborná exkurze v oblasti lužních lesů Soutoku a Kančí obory.
Akce proběhla v rámci odborného semináře LIFE na téma „NATURA 2000 a údržaťelné lesné hospodárenie
v lužných lesoch – II. Záhorie a Južná Morava”.

BR Dolní Morava a činnost OPS byla představena členům Jihomoravského společenství během jejich setkání
na zámku ve Valticích. Toto společenství sdružuje významné osobnosti ze všech odvětví veřejného života.
Mnozí z nich v následné neformální diskusi vyjádřili ochotu spolupracovat s OPS při přípravě obecně
prospěšných projektů.

Starostové
obcí Regionu LVA



18 19

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 2 0 0 5

B ios fé r i cká rezer vace , o .p . s .Dolní Morava

Prezentace u příležitosti setkání starostů

Přednáška Energie přírody

V listopadu proběhlo v Čejkovicích slavnostní setkání starostů Hodonínska a Břeclavska. Akce se zúčastnili
zástupci dvou zakladatelů OPS, Moravských naftových dolů, a. s., a Ministerstva životního prostředí. V rámci
programu zazněla přednáška o činnosti OPS, kterou si vyslechli významní představitelé okresů Hodonín a
Břeclav, Jihomoravského kraje, města Brna, vědeckých institucí. Čestným hostem byl ministr životního
prostředí, RNDr. Libor Ambrozek, který se ve svém projevu pochvalně vyjádřil o aktivitách OPS a o její důležité
roli při řešení problémů nejen v krajině, ale i ve vztazích mezi firmami, obcemi a institucemi.

Jaké způsoby hospodaření v krajině jsou správné (setrvalé) a jaké ničí základní ekologické funkce krajiny? Co
jsou to ekologické funkce? Jaká jsou měřítka setrvalého užívání krajiny? Do jaké míry působíme svým
hospodařením v krajině povodně a sucha? Odpovědi nejen na tyto otázky si mohli poslechnout posluchači
RNDr. Jana Pokorného, CSc., během přednášky, kterou zorganizovala OPS ve spolupráci s Městskou knihovnou
Břeclav. Přednášku zahájil Ing. Vybíral krátkou prezentací o BR Dolní Morava a poté již RNDr. Pokorný, přední
odborník z Ústavu ekologie krajiny AV ČR a ředitel ENKI, o.p.s., poutavou formou vysvětlil přítomným
zájemcům o tuto problematiku, zákonitosti energetických toků v krajině a možné strategie, kterými člověk
může tyto toky pozitivně usměrňovat.

EUROMAB Austria 2005
Ve dnech 25. až 30. října 2005 se uskutečnila
mezinárodní konference EUROMAB AUSTRIA
2005 v rakouském Hernsteinu, kterého se
zúčastnili zástupci UNESCO a biosférických
rezervací z celé Evropy a delegáti z USA a
Kanady.
Zástupci OPS zde prezentovali BR Dolní Mo-
rava dvěma přednáškami. První z nich byla
přednesena jako součást úvodního bloku prog-
ramu v rámci tematické skupiny zabývající se
způsobem managementu biosférických rezer-
vací, na jejichž území se nacházejí lokality spa-
dající pod rozdílné instituce, např. Seznam svě-
tového dědictví, Ramsarské mokřady, Natura
2000 atd. (How biosphere reserve co-ordina-
tors accommodate multiple designations - i.e.
biosphere reserves which include WH sites, Ramsar wetlands, Natura 2000 etc.). Druhá s názvem Biosférická
rezervace Dolní Morava – příprava na globální spolupráci (Lower Morava Biosphere Reserve: Preparation for Global
Co-operation) zazněla v rámci pracovní skupiny zaměřené na téma Biosférické rezervace jako výuková místa trvale
udržitelného rozvoje (Biosphere reserves as “learning sites” for Education for Sustainable Development).

Jak bylo patrno nejen z následné diskuse k předneseným té-
matům, ale i z neformálních setkání v průběhu celého
EUROMABu, obě prezentace vzbudily u posluchačů pozor-
nost. Z reakcí diskutujících bylo vidět, že i v celoevropském
kontextu je pojetí fungování BR Dolní Morava chápáno jako
moderní a velmi vhodné pro kulturní krajinu s mnoha zájmo-
vými skupinami. Během konference byly navázány kontakty,
které OPS bude moci aktivně rozvíjet.

Ing. Petr Čupa

Účastníci
EUROMAB Austria 2005



20 21

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 2 0 0 5

B ios fé r i cká rezer vace , o .p . s .Dolní Morava

Mezinárodní seminář k projektu Community rivers

Spolupráce s občanským sdružením Malovaný kraj

Brožura Natura 2000 na území
Biosférické rezervace Dolní Morava

Prezentace o BR zazněla i při akci pořádané Krajským úřadem Jihomoravského kraje v rámci mezinárodního
semináře k projektu Community rivers – Čistá Svratka. Na setkání ve Valticích se sešli odborníci z Nizozemí,
Španělska, Velké Británie a České republiky, aby si vyslechli přednášku o revitalizacích na území BR Dolní Morava
a shlédli film "Žízeň lesa" o úspěšných revitalizačních projektech LČR v oblasti lesního závodu Židlochovice.
.

Na základě potřeby přiblížit BR Dolní Morava obyvatelům její zájmové oblasti začala OPS v roce 2005 spolu-
pracovat s občanským sdružením Malovaný kraj, které je vydavatelem stejnojmenného národopisného a vlasti-
vědného časopisu. Do jejich edičního plánu byla po vzájemné dohodě začleněna pravidelná rubrika o BR a je-
jích přírodních zajímavostech.

Ve spolupráci se Správou Chráněné krajinné
oblasti Pálava a za finančního přispění Správy
ochrany přírody, začala příprava graficky bohaté
informační brožury, podávající veřejnosti základní
informace o biosférické rezervaci Dolní Morava,
evropské soustavě ochrany přírody Natura 2000 a
o jednotlivých ptačích oblastech a evropsky vý-
znamných lokalitách navržených za součást této
soustavy. Brožura je v česko – anglické jazykové
mutaci, takže je vhodná i pro informování zahra-
ničních návštěvníků regionu.

2.3. Spolupráce se zakladateli a ostatními subjekty

OPS slouží jako základna k zapojení a účasti územních samospráv, orgánů státní správy, nevládních organizací a
občanských sdružení a nositelů soukromých zájmů, při naplňování funkcí Biosférické rezervace Dolní Morava.
Správa a plnění funkcí BR Dolní Morava společně s realizací projektů je komplexní, odborně a finančně náročný
úkol. OPS není nikým pravidelně dotována, proto se musí při finančním realizaci projektů a zajišťování činnosti
kanceláře spolehnout na vícezdrojové financování. Proto OPS využívá řadu mechanismů, které se neziskovým
organizacím nabízejí, zejména vlastních činností, grantů, darů a různých českých i zahraničních dotačních
programů.
Téměř u všech projektů, pro něž je žádána dotace, je vyžadována finanční spoluúčast OPS, případně předfinan-
cování celého projektu. Část potřebných prostředků sice získává OPS z vlastní doplňkové činnosti, ale protože
rozsah aktivit v BR Dolní Morava je široký, neobejde se bez zapojení zakladatelů a partnerů, kteří tímto deklarují
svou podporu myšlenkám biosférických rezervací a trvale udržitelnému rozvoji oblasti BR Dolní Morava.

V roce 2005 činnost nebo projekty obecně prospěšné společnosti Biosférické rezervace Dolní Morava podpořili:

AlcaPLAST, s.r.o. • Biocont Laboratory, spol. s r.o. • Ekostavby Brno, a.s. • Lesy České republiky, s.p.
• Moravské naftové doly, a.s. • Valašské lesotechnické meliorace, a.s. • ZAHRADA Olomouc, s.r.o.
• Evropská unie – Iniciativa společenství INTERREG IIIA • Státní fond životního prostředí • Evropský
fond regionálního rozvoje – Operační program infrastruktura.
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3. Výrok auditora
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4. Hospodaření společnosti v roce 2005
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