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Stůl 2.      Životní prostředí-krajina, 

ekosystémy, biodiverzita 
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1. právně uznat krajinu  

     jako základní složku prostředí                
pro život jejích      obyvatel; 
 

Uznání krajiny v souladu s definicí dle čl. 
1a Evropské úmluvy o krajině rozšíří 
základní práva a povinnosti obyvatel ČR o 
rozměr krajiny. Sjednocení pojmu krajiny 
umožní chránit, spravovat a plánovat 
území ČR jako celek a současně posílí 
povědomí obyvatel o jejích hodnotách jako 
základu jejich identity. 
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2. Zpracovat a realizovat 
strategický dokument Politika 
krajiny (ČR) 

Změna paradigmatu od selektivního 
posuzování krajiny ke komplexnímu je 
podstatou udržitelnosti její ochrany, 
správy a plánování. Je třeba správně 
uchopit příležitost zahájení zpracování 
Územních studií krajiny tak, aby jejich 
výstupy byly homogenní a byly použitelné 
pro celé území ČR . Nástrojem je jednotná 
metodika zpracování (včetně procesu 
participace), která povede ke Katalogu 
krajiny ČR. 
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3. Posouzovat  území jako celek   

(dle vypracovaných cílových 
charakteristik krajiny) 

Změna paradigmatu od selektivního 
posuzování krajiny ke komplexnímu je 
podstatou udržitelnosti její ochrany, 
správy a plánování. Je třeba správně 
uchopit příležitost zahájení zpracování 
Územních studií krajiny tak, aby jejich 
výstupy byly homogenní a byly použitelné 
pro celé území ČR . Nástrojem je jednotná 
metodika zpracování (včetně procesu 
participace), která povede ke Katalogu 
krajiny ČR.  
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4. Obnovení a hodnocení 
ekosystémových služeb krajiny 

V zájmu české veřejnosti je, aby její 
ekosystémy podávaly dlouhodobě co nejvyšší 
výkon a zajišťovaly tak podmínky pro život v co 
nejvyšší kvalitě: zdraví – netoxické prostředí, 
úrodnost půdy - potrava, samočistící 
mechanismy - (pitná) voda, autoregulační 
procesy, konstrukční materiály, zdroje energie, 
léčiva, estetika a terapeutické působení krajiny. 
Aby po obnově a udržování co nejvyšší 
výkonnosti ekosystémových služeb (ES) 
existovala společenská poptávka, je nezbytné o 
hodnotě ES a jejich významu pro (nejen) lidský 
život šířit informace a promítnout je do 
osvětového, vzdělávacího, právního (EIA, SEA, 
SIA) i ekonomického systému ČR, a to pomocí 
finančního vyjádření hodnoty ES (cena jejich 
umělé produkce) a pomocí objasňování dopadů 
snižování jejich výkonnosti pro ČR.  



SPOLU PRÁCE 
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EVROPSKÁ ÚMLUVA O KRAJINĚ 

„Nedědíme Zemi po svých předcích,  
nýbrž si ji vypůjčujeme od svých dětí.“  

Antoine de Saint - Exupéry 

  
 

KRAJINA  
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