
Prestižní publikace  
o implementaci Evropské 
úmluvy o krajině v ČR 
 
Základní zadání  

 



ÚČEL  

• informovat o dosavadních výsledcích implementace Úmluvy v 
české krajině, na vybraných příkladech popsat, co se v rámci její 
implementace podařilo v české krajině (a v české realitě obecně) 
změnit   

• propagovat činnost relevantních rezortů v této oblasti  



STRUKTURA 

Úvod  

1. část  

Naplňování Úmluvy - právní uznání krajiny, krajinná politika, 
plánování krajiny, šíření povědomí, podpora osvěty, vzdělání a 
výchova, vymezení a hodnocení vlastních typů krajiny, cílové 
charakteristiky krajiny, účast veřejnosti při definování a 
provádění krajinných politik, integrace krajiny do územního 
plánování, mezinárodní a přeshraniční spolupráce, zahraniční 
rozvojová spolupráce, vzájemná podpora při poskytování 
technické a vědecké pomoci a při výměně informací, 
monitoring opatření pro implementaci Úmluvy 

 



2. část  
 

Základní příklady, jak se v rámci implementace Úmluvy (tedy v 
režii či alespoň s pomocí místních obyvatel a hospodářů) v české 
krajině daří (nedaří) řešit dopady globálních problémů 
udržitelného rozvoje (pokles biodiverzity, klimatická změna, 
sesuvy, povodně, sucha, energetický převrat, potravinová 
bezpečnost a soběstačnost, migrace populace, regionální 
nerovnosti atd.) 



3. část  

Desatero dobré praxe: příběhy o implementaci zahrnující 
případové studie úspěchů v implementaci Úmluvy: 

1. Cena české krajiny – nejlepší příklad 

2. Zelená stuha – nejlepší příklad 

3. CENELC, Fóra o krajině (Martin Stránský) 

4. UNISCAPE v ČR (Alena Salašová) 

5. Má vlast, cestami proměn (Drahomíra Kolmanová) 

6.Program obnovy venkova – obec Teplýšovice 

7. Krajinné plánování, krajina vnímaná lidmi – obec Spálené Poříčí 

8. Krajina tvořená lidmi – obec Modrá 

9. Geoparky – bottom up přístup k péči a poznávání dědictví české 
krajiny (Martina Pásková) 

10. Oskeruše v české krajině – obec Tvarožná Lhota, mimořádné 
ocenění Rady Evropy za krajinu (Vítek Hrdoušek) 

 









CÍLOVÉ SKUPINY 

• Široká veřejnost 

• Místní a regionální samosprávy 

• Vzdělávací sféra – školy, univerzity 
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