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Osnova – aneb Evropská úmluva o krajin ě jako 
součást strategie o trvale udržitelné umis ťování VtE v 
kulturní krajin ě

I. Evropská úmluva o krajin ě

• Význam úmluvy

• Proces přijetí a implementace v ČR

• Relevantní obsahy úmluvy pro stavbu VtE v krajině

• shrnutí
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Osnova – aneb Evropská úmluva o krajin ě jako 
součást strategie o trvale udržitelné umis ťování VtE v 
kulturní krajin ě

II. Větrná elektrárna jako pozitivní krajinná hodnota 

• Krajina podle Evropské úmluvy

• Estetická hodnota každodennosti

• VtE jako umělecký objekt
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Význam Evropské úmluvy o krajin ě – i pro 
racionální, trvale udržitelné umis ťování VtE v 
kulturní krajin ě

• Nejvýznamnější úmluva o krajině viz také Charta o středomořské
krajině i další

• Úroveň: nadregionální a nadstátní úroveň

• Politicky ji prosadila Stálá konference místních a regionálních 
samospráv Evropy 

• Spojuje pohled ochrany přírody s ochranou kulturních památek 

• Lze se na ni odkázat p ři požadavku na nep ředpojaté a 
vybalancované diskuse o umis ťování VtE v krajin ě
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• Konference v letech 2000-2006 Tvář naší země, krajina 
domova: Dejmal, Dr. Plos, Kotalík, Hájek

• Meziresortní smlouva, koordinace MŽP 

• Podepsána prezidentem ČR, následně ratifikována (2004)

• Jedná se o úmluvu Rady Evropy (právní síla tedy není velká, 
nicméně …)

Mimochodem - Implementace úmluvy v ČR, závaznost
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Relevance úmluvy pro umís ťování v ětrník ů v kulturní krajin ě

Was Wie Maßnahme

Landschaft

Krajinu

Zukunftsorientiert

Orientovat na budoucnost

Planen

Plánovat

Landschaftswerte

Krajinné hodnoty

mittels Erneuerung oder 
Neugestaltung
Obnovením a 
znovuvytvo řením

Erhöhen

Zvyšovat

Eigene Landschaftstypologie auf dem 
ganzen Landesgebiet
Vytvo řit typologii krajin v 
jednotlivých zemích

abgrenzen 

Charakteristika der Landschaft,
Triebkräfte der Veränderung,
Veränderungen der Triebkräfte
Charakteristika krajin, hnací síly 
změn a změny hnacích sil

Analysieren

Analyzovat

Nach Landschaftstypologie identifizierten 
Landschaften

Podle krajinných typologií
identifikované krajiny

nach regional entwickelten Werten 
der lokalen Bevölkerung

Podle regionáln ě zjišt ěných 
hodnot lokálního obyvatelstva

Auswerten

Vyhodnotit
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• Teze Evropské úmluvy o krajině, na které se lze 
odkázat, jsou:

• Orientace na budoucnost
• Krajinné hodnoty nemáme jen chránit, ale též

obnovovat a vytvářet

Shrnutí
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• Krajina je to, co je vnímáno člověkem - v tom je ELK 
revoluční

• Lidské vnímání je kritériem hodnocení

• Potrženy estetické hodnoty: expert a člověk

Krajina podle Evropské úmluvy
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II. Větrná elektrárna jako pozitivní estetický zážitek 
v krajin ě

Zdroj:http://www.solarmv.de/wind.htm 
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Pozitivní hodnoty v ětrné elektrárny

• Socioekonomické
• Pozitivní z hlediska estetiky každodennosti
• Pozitivní z hlediska ideje krásy a umění
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Hodnoty v ětrné elektrárny

Socioekonomické hodnoty Estetické hodnoty každodennosti

Idea krásna a umělecké hodnoty
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Větrné elektrárny = um ělecké objekty

• VtE je uměleckým tématem jako strom v krajině, drobná
památka, ruina hradu 

• VtE je matérie – tím, čím je kámen pro sochaře, nástroje k 
vyjádření životního pocitu – nabízí se k řešení

• VtE má design, se kterým lze pracovat volně



13Zdroj: http://www.wind-energie.de/de/windenergie-in-der-region/kunst-und-windenergie/



14Zdroj: http://www.tradebit.de/tagworld.php/windrad



15Zdroj: http://www.khm.de/~SolArt/designMacCready.html
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Estetické hodnoty v ětrné elektrárny z hlediska 
každodennosti

• Identifikace

• Orientace

• Dynamika

• Čitelnost

• Pozitivní asociace 
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Čitelnost: krajiny, které postrádají dominantu

© langar
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Identifikace obyvatel s jejich krajinou

www.juwi.de

www.swr.de

Regiony, které se prohlásily „Krajinou energie“

Energetický předjezdec: Morbach, Rheinland-Pfalz
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Orientace: asociace konkrétního místa

© langar
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Dynamika© langar

• vyvolávají pocit, že se „něco děje“
• asociace tepu
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Asociace: „čisté“ energie i další

© langar
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• Diverzifikace: Nic neplatí
absolutně, ale jen v určitých 
kontextech

• Větrná elektrárna není věcí
dogmat, ale věcí
objektivizovaného 
ohodnocení a diskuse 
kontextu 

Podotknutí záv ěrem:

© langar
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kristina.langarova@landespflege.uni-freiubrg.de


