
 

 

 

KAŽDODENNÍ KRAJINY 

Rezoluce pro krajinu TADY a TEĎ 
Granada, Španělsko, říjen 2021 

 

Nadešel čas, aby krajinářští architekti zdůraznili podporu zdravému životnímu a sociálnímu prostředí 
se zaměřením na každodenní, všední krajinu. Zdravá krajina je základem sociálního rozvoje. Správa 
každodenních krajin, založená na přírodních zdrojích, je základem zdravé ekonomiky, odolnosti vůči 
změnám klimatu a zdravého života. 

Níže podepsaní zástupci 34 národních asociací evropského regionu Mezinárodní federace 
krajinářských architektů vydávají následující usnesení pro krajinu TADY a TEĎ, jako výstup z valného 
shromáždění v Granadě ve Španělsku v říjnu 2021: 

 

VĚŘÍME, ŽE 

Každodenní krajiny – Kvalita života představuje měřítko úspěchu. Každodenní krajiny jsou navrženy 
lidmi a pro lidi, a podporují rovnost, sociální rozmanitost a interakci, chrání místní kulturní hodnoty, 
podporují biodiverzitu, přibližují přírodní prostředí místním obyvatelům a učí děti pečovat o prostředí 
tak, aby byl zajištěn jeho rozvoj a zachování znalostí po generace. 

Odolné krajiny – Uvědomujeme si důležitost adaptace na změnu klimatu. Regenerace, adaptivní 
obnova a rozvoj venkovské, městské a přírodní krajiny chrání a zvyšuje odolnost ekosystémů ke 
změně klimatu a přispívá k jejímu zmírňování. Použití přírodě blízkých řešení v městském i 
venkovském prostředí zajišťuje efektivnější, trvalejší a účinnější odolnost. 

Zdravé krajiny – Díky pandemii je jasněji patrná potřeba lokálně dosažitelných pobytových míst. 
Vytváření zeleno-modrých koridorů, propojujících člověka s přírodou a podporujících jeho pohybové 
aktivity, zároveň přispívá ke zmírňování lokální teploty, snižování znečištění, zlepšování kvality 
ovzduší, regulaci povrchového odtoku a vsaku, zvyšování biologické rozmanitosti. Tyto zásahy na 
místní úrovni jsou klíčem k dosažení dlouhodobých komplexních výstupů, a to zejména pro 
znevýhodněná společenství. 

Trvalé krajiny – Využití projektů krajinářské architektury z dlouhodobého hlediska podporuje vytváření 
soběstačných ekosystémů. To závisí na důsledném požadavku udržitelnosti a využívání přírodě 
blízkých řešení k uspokojování lidských potřeb. 

 

VYZÝVÁME, 

aby Rada Evropy, Evropská unie a jednotlivé evropské státy prosazovaly ve svých rozhodovacích 
procesech hodnoty krajiny (výše uvedené, podporované profesí krajinářské architektury) s cílem 
rozvíjet holistickou vizi kulturní, sociální, politické, environmentální a ekonomické rovnováhy bez 
ohledu na politické hranice. Věříme, že toho lze dosáhnout: 

 



 

 

Upřednostněním politik pro adaptaci a zmírňování změn klimatu, podporu biologické rozmanitosti, 
před vyhýbavým postojem či oddalováním důležitých rozhodnutí. 

Zlepšením sociálních politik pro každodenní, všední krajiny, zahrnující účast místních obyvatel. 

Zprostředkováním poznání, porozumění a prožívání krajiny v raných fázích vzdělávání, zejména na 
základních školách, prostřednictvím participativních programů zaměřených na zvýšení citlivosti a 
vytváření pocitu sounáležitosti. 

Přezkoumáním a podporou tradičních a inovativních způsobů využití krajiny, navýšením pracovních 
příležitostí, a také podporou zachování historických krajin, jejich zdraví a zdraví jejich obyvatel. 

Propagací zdravého stravování, a to prostřednictvím plánování, navrhování a řízení udržitelných 
zemědělských, lesních a pastevních krajin. 

Motivací k využívání regionálních a místních zdrojů podporou ekonomické cirkularity s nižšími nároky 
na intenzitu dopravy prostřednictvím místní produkce. 

Prosazováním sociální a environmentální odpovědnosti na všech úrovních, zejména u organizací, 
podniků a korporací, vládních i nevládních, které mají největší kapacitu a potenciál pro změnu. 

Přijetím naléhavých rozhodnutí v návaznosti na vyhodnocování důsledků změn klimatu a ztráty 
biologické rozmanitosti, a jejich dopadů na hospodářství. Je třeba zajistit zapojení veřejnosti v malých 
městech, vesnicích a na venkově, a obnovit kulturní hodnoty, jež budou dále předány budoucím 
generacím. 

Podporou úsilí místních samospráv v ochraně, správě a plánování krajiny, s důrazem na místní 
projekty s účastí veřejnosti, jež povedou ke zlepšení kvality života, veřejného zdraví a pohody. 

Mobilizací zdrojů k uskutečnění společenských změn a povzbuzení odpovědnosti jednotlivců za 
životní prostředí. Podpora užívání krajiny a zapojení do rozvoje a správy krajiny propojením 
každodenního života a kultury. 

Rozvojem mezinárodních výměnných programů v krajině a pro krajinu, podporou spolupráce mezi 
krajinářskými architekty a odborníky z různých prostředí a různých zemí, výměnou informací 
prostřednictvím nových technologií a sociálních sítí.  

 

V návaznosti na další mezinárodní a evropské texty k tématu: 

• Evropský klimatický zákon (The European Climate Law, 2020) 
• Zelená dohoda EU (The EU Green Deal, 2019) 
• Strategie z farmy na vidličku (Farm to Fork Strategy, 2019) 
• Zpráva zvláštního zpravodaje OSN k otázce závazků v oblasti lidských práv souvisejících s 

užíváním si z bezpečného, čistého, zdravého a udržitelného životního prostředí (2018) 
• Strategie evropského dědictví pro 21. století – Strategie 21 (2017) 
• Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030 (2015) 
• Pařížská dohoda o změně klimatu (Paříž, 2015) 
• Rámec Evropské unie pro klima a energetiku 2020 – 2030 (EU 2014) 
• Environmentální akční program 2020 (Evropská unie, 2013) 
• Úmluva o podpoře a rozmanitosti kulturních projevů (UNESCO, 2005) 
• Úmluva o ochraně nehmotného kulturního dědictví (UNESCO, 2003) 



 

 
• Evropský program pro změnu klimatu (EU ECCP, 2000) 
• Evropská úmluva o krajině (CoE, Florencie, 2000) 
• Aarhuská úmluva (Hospodářská komise OSN pro Evropu, 1998) 
• Akční plán kulturních politik pro rozvoj (UNESCO, Stockholm, 1998) 
• Úmluva OSN o biologické rozmanitosti (CBD, 1992) 
• Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC, 1992) 
• Doporučení o účasti lidí obecně na kulturním životě a jejich příspívání k němu (UNESCO, Nairobi, 

1976) 
• Úmluva o světovém dědictví (Paříž, 1972), jejíž Operační směrnice poprvé vyjádřila 
• pojem kulturní krajiny• Úmluva o světovém dědictví (Paříž, 1972), jejíž Operační směrnice poprvé 

vyjádřily pojem kulturní krajiny 
• Burrská Charta (ICOMOS, Burra Australia, 1979) 
• Bernská úmluva, Úmluva o ochraně evropské zvěře a přírodních stanovišť (CoE 1979) 
• Evropská sociální charta (CoE, 1961) 
• Nový evropský Bauhaus (2020) 


