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Dvouletá bilance iniciativy „Mezinárodní rok planety Zem “:
Geologické v dy pro spole nost" v R

V. Štedrá

eská geologická služba,  veronika.stedra@geology.cz 

ro  vznikla iniciativa IYPE? 
V posledních 20 letech stále stoupá spot eba mate-

riál  z neživé p írody: nejen že se zvyšuje t žba kla-
sických materiál , rud, stavebních a energetických su-
rovin, ale velké zm ny k horšímu se dotýkají zejména 
mizející a degradované p dy, vodních zdroj  a ovzdu-
ší. Mládež, na níž bude za n kolik let ležet b ím  roz-
hodování o zásadních spole enských a ekonomických 
innostech, v tšinou nemá velké pon tí o geologických 

procesech, které toto prost edí vytvá ely miliony let. 
Nejen že nerozezná vápenec od žuly, což prvorepubli-
kový student b žn  um l, ale netuší, jaké a kde jsou 
zdroje materiálu pro beton, asfalt a spot ební p edm ty 
všedního dne.  

Iniciativa Mezinárodní rok planety Zem

Návrh na vyhlášení celosv tového geov dního roku 
podalo spole n  dvanáct velkých geov dních asociací 
v ele s Mezinárodní unií geologických v d a p ijalo 
ho  také UNESCO. OSN návrh schválilo a vyhlásilo 
Mezinárodním rokem planety Zem  (IYPE) s podti-
tulem „Geov dy pro spole nost“ rok 2008 s rozší-
enou asovou platností na roky 2007 až 2010 

(www.esfs.org). 
Hlavním cílem Mezinárodního roku planety Zem ,

je užší spolupráce mezi geov dci a politiky, a sou-
asn  mezi geov dci, školami a ve ejností. Odborníci 

um jí odhadnou budoucí nároky lidstva v pom ru ke 
stávajícím zdroj m a p irozeným geologickým silám. 
Ve ejnost má omezený p ístup ke strategickým a od-
borným informacím, politici pak se svou asov
omezenou pravomocí mají tendenci odborné prognó-
zy a trendy p ehlížet a odsunovat. Je otázkou metod, 
jak nejlépe p iblížit politik m nutnost poslouchat od-
borníky i p i ešení nepopulárních a politicky citli-
vých témat a konkrétn  na n  reagovat. 

Programová nápl  Roku planety Zem  (IYPE) 
s podtitulem „Geov dy pro spole nost“ v eské repub-

lice byla sestavena pracovní skupinou ustavenou 
NGK, jejíž složení odráží její hlavní cíl – osv tu

a popularizaci v d o Zemi. Program využívá prioritní 
témata IYPE, ale sou asn  vychází z naší geologické 
a geografické situace i z našich tradic ve v dách o Ze-
mi, aplikovaných oborech, hornictví  a ve zpracování 
kamene. Probíhající hlavní pilotní akcí je putovní geo-
v dní výstava. B hem roku 2008 byla uskute n na
celá škála tématických a regionálních akcí. Program 
Roku byl dosud materiáln  podpo en GS, MŽP R, 
AV R, P FUK, UJEP Ústí nad Labem, spole ností  
TOPGEO Group, S D a IGCP-CZ. 

P íklady uskute n ných celonárodních akcí k Roku 
planety Zem  v R:

– Oficiální zahájení Roku planety Zem  a jedné 
z pilotních akcí – putovní geov dní výstavy „Pla-
neta Zem  mocná a zranitelná“ v AV R v Praze 
na Národní t íd .

– Vytvo ení krátké animované upoutávky pro T
a multimédia v délce 30´a 40´ autora Pavla Kout-
ského. Použito na festivalu „Ekofilm“.  

– Spušt na otev ená on-line geologická encyklopedie 
(www.geology.cz/encyklopedie)  

– M j kousek Zem , d tská výtvarná sout ž 2007-
2009  (www.geology.cz/soutez), GS.

– Putovní výstava historických vyobrazení dynamic-
kých projev  Zem  ze sbírky J. Kozáka, GfÚ AV 

R, v.v.i. 
– Realizace národního kola Studentské um lecké  

sout že na témata Roku planety Zem  v rámci me-
zinárodní sout že UNESCO a ú ast vít z  na Zahá-
jení IYPE v Pa íži ve dnech 12.-13. 2. 2008 a nato-
ení 10´ dokumentu, IYPE-CZ. 

– T24 – mediální partner, spolupráce na po adu  
Planeta V da formou geologických cen pro vít ze – 
„Kámen s p íb hem“, IYPE-CZ. Týden v dy 
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a techniky 2008 tématicky zam en na geologické 
v dy, IYPE-CZ. 

– Celoro ní tématická innost škol UNESCO v R
zam ená na neživou p írodu. P edložen projekt na 
metodiku výuky.  

– Rádio Leonardo, mediální partner, p ipravuje pra-
videlný cyklus besed v rámci cyklu „T etí dimen-
ze“, inspirovaných prioritními tématy Roku Zem ,
IYPE-CZ.

– Webová stránka Roku upozor uje na regionální 
akce – výstavy, exkurze, innost Geopark  a p ed-
nášky, IYPE-CZ a regionální sí  akcí.  

– Prezentace IYPE-CZ na mezinárodních setkáních 
IYPE a na 33. IGC (MŽP R a GS).

Putovní geov dní výstava  

Hlavním zám rem geov dní výstavy „Planeta Ze-
m  mocná i zranitelná“ je ukázat neobnovitelný sv t
neživé p írody, rámující a podmi ující vývoj života na 
Zemi. Výstava  si klade za cíl p iblížit ve ejnosti n ko-
lik pohled  na naší planetu: ukázat estetické hodnoty 
objekt  neživé p írody – výsledk  geodynamických 
proces  a struktur neživé p írody  a jejich kombinací 
v r zných m ítcích a um leckých objektech, zd raznit 
hledisko prom nlivých a kontrastních m ítek našeho 
prost edí, osv tlit d sledky p írodních proces  a lid-
ských inností  p sobících na zemský povrch, a ukázat 
rovnováhu jako podmínku pro udržitelnost forem živo-
ta i  naopak zánik prost edí. 

Konkrétním obsahem výstavy je n kolik sekcí, za-
m ených na geologicko-geografická prost edí planety 
(nap . oceánské prost edí, velehory, suché poušt , po-
lární oblasti, vulkanické oblasti). Sou ástí t chto sekcí 
jsou nerosty, horniny a artefakty. Výstava je doprová-
zena deseti panely s prioritními tématy Roku planety 
Zem  (Podzemní voda, Oceán, Zem  a zdraví, Zem
a život, Zm ny klimatu, Suroviny budoucnosti, Geolo-
gie velkom st, Geologická rizika, P da, Hlubiny         
Zem ). K vystavovaným objekt m pat í interaktivní  
„Geologický kaleidoskop“ o pr m ru 2 m a DVD pro-
jekce.

Na realizaci a sestavení výstavy se podílela ada 
jednotlivc  a institucí. Nápl  a libreto vytvo ila  Vero-
nika Št drá a p ípravná skupina MRPZ. Exponáty do-
dala eská geologická služba, TOP GEO GmbH          
a TOP GEO Group CZ, Josef Sekyra, regionální a so-
ukromé sbírky, Muzeum eského ráje, SPŠKS Ho ice 
a SKKS. Grafické pojetí a animace ztvárnili Jáchym 
Šerých a Pavel Koutský. Tisk plakát  a propaga ních 

materiál  zajistila GS Praha. Na financování výstavy 
se podílel Fond Roku planety Zem , GS, MŽP R,
AV R, Výbor pro IGCP, P FUK a S D a rozpo ty 
po ádajících za ízení. Výstava byla zahájena nultou 
instalací v Praze ve vestibulu Akademie v d eské 
republiky 11. 2. - 6. 3. 2008 p i p íležitosti Tiskové 
konference k zahájení Roku planety Zem  v R. 
V roce 2009 výstava zavítá do Turnova, Jind ichova
Hradce, Liberce a Brna a na podzim bude sou ástí geo-
v dní výstavy po ádané Národním muzeem v Praze. 
Po skon ení turné budou exponáty základem infor-
ma ních center s geov dní tématikou, ur ených pro 
ve ejnost a mládež. 

P ínos IYPE k lepšímu vnímání výsledk  v d o Zemi  

Mezinárodní rok planety Zem  znamená vlnu zvý-
šeného zájmu o p írodní procesy, katastrofy a dlouho-
dobé trendy. Vidíme to nap íklad na množství projekt
zam ených na popularizaci výsledk  geov dního vý-
zkumu a p iblížení hodnot neživé p írody laik m, ale i 
na zvýšeném tlaku na odborníky, aby sv j odborný 
jazyk p evedli do formy srozumitelné daleko širšímu 
publiku. eská televize p evzala n kolik film , v nichž 
hráli hlavní roli geologové, klimatologové a geofyzici.  

V esku samotném pracuje obrovské množství 
nadšených amatér , jejichž koní kem jsou historické 
hornické revíry, mineralogie, paleontologie a geologie. 
Díky nim p ežívá  informace o geologické historii naší 
zem  i mezi laiky. Jeden z proud  reagujících na myš-
lenky vyrovnání p esyceného zájmu o živou p írodu 
a okrajov  vnímaných geologických obor  je myšlen-
ka geopark  a geoturistiky, která nejenže ladí s ekolo-
gickým a pou eným p ístupem k veškeré p írod
a oživuje turistiku, ale vyzdvihuje estetické prvky 
a neopakovatelnost neživé p írody i tradi ní využívání 
nerostných surovin. Dalším trendem je vytvá ení mo-
derních pom cek pro vzd lávání na všech úrovních, 
které nevnucují školák m popisné a systematické         
prvky a naopak zd raz ují asto dramatický pr b h
a kauzalitu geologických proces  prom nlivé planety 
Zem  a její biosféry. Obrovskou silou je sv t internetu. 
Rok Zem  nabízí na www.esfs.org platformu, p i níž 
jsou informace a nástroje pro výuku na požádání nabí-
zeny pro využití ve všech komunitách, které se na     
realizaci programu Roku podílejí. eská stránka 
www.rokplanetyzeme.cz na serveru eské geologické 
služby www.geology.cz je v novaná akcím a progra-
mu Roku planety Zem  v R a nabízí i informace 
o mezinárodním d ní v rámci IYPE. 


