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Zpráva o činnosti Českého národního geologického komitétu (ČNGK)  

v roce 2009 
 
 
Rok 2009 byl pro ČNGK rokem volebním, došlo k personální obměně komitétu; současně byl 

rokem, kdy byly dokončovány aktivity Mezinárodního roku planety Země (IYPE). Na regionální a 
evropské úrovni činnosti ČNGK byl rok 2009 významný tím, že byla evaluována činnost a status 
Geoparku Český ráj, který úspěšně obhájil svou pozici jak součást sítě světových geoparků UNESCO.  
 

MRPZ   
Pracovní skupina IYPE-CZ v čele s dr. V. Štědrou pokračovala v úspěšných aktivitách započatých 

již v roce 2007. Putovní výstava „Planeta mocná a zranitelná“ se dočkala dalších reinstalací, 
v redukované formě se představila i v zahraničí a např. též v Parlamentu České Republiky. Pracovní 
skupina IYPE-CZ se podílela na propagaci výstavy instalované v Národním muzeu v Praze „Příběh 
planety Země“, která patří k nejúspěšnějším přírodovědným výstavám v ČR v posledních letech. 
Tématům MRPZ byla věnována také řada příležitostných publikací a přednášek - relevantní informace 
jsou dostupné na webu www.rokplanetyzeme.cz.  

Zástupkyně přípravného výboru IYPE-CZ se zúčastnila zasedání mez. výboru IYPE ve Vídni, a na 
pozvání tohoto výboru také slavnostního  závěrečného ceremonielu IYPE a mezinárodní konference na 
nejvyšší úrovni v Lisabonu (PELE 20.-23.11.2009, www.yearofplanetearth.org). Činnost IYPE-CZ byla 
oceněna oficiálním uznáním a certifikátem výboru IYPE a IUGS. V rámci zasedání národních výborů 
pro IYPE byl jednoznačně podpořen požadavek na pokračování myšlenky IYPE i v dalších letech 
(„Beyond IYPE“). Součástí setkání byla diskuse o formě pokračování zejména úspěšných osvětově 
zaměřených aktivit a aktivit v zemích třetího světa. Tato diskuse by měla být oficiálně uzavřena do 
konce června 2010. Po tomto termínu budou akce Mezinárodního roku planety Země oficiálně 
ukončeny, a i v národním měřítku přejdou i případné pokračovací aktivity přípravné skupiny IYPE-CZ 
zpět na ČNGK jako na svého zřizovatele.  

 
Geoparky   
Geopark Český ráj obhájil pozici v síti světových geoparků UNESCO, což v žádném případě není 

rutinní procedura; je to úspěch managementu geoparku, MŽP i všech spolupracujících institucí, 
v nemalé míře i ČNGK. Jádrem Českého ráje jsou pískovcová skalní města, která navzdory 
všeobecnému mínění veřejnosti nejsou odborně zdaleka komplexně prostudována, ale i celá řada 
dalších geologických jednotek nejrůznějšího stáří s hodnotami mineralogickými, speleologickými, 
archeologickými, vulkanologickými a paleontologickými. Na úroveň národního geoparku oficiálně 
aspiruje oblast „Egera“, tj. karlovarská část proponovaného příhraničního Česko-bavorského 



_____________________________________________________________________________________ 
phone: +420-257 089 510   
                                                                                                                       E-mail: veronika.stedra@geology.cz 

geoparku“. Ve stadiu shromažďování podkladů je příprava národního geoparku Geo-Loci pro 
tachovskou část Česko-bavorského geoparku a nově navrženého geoparku Štramberk. 

 
Další odborná činnost 
ČNGK participuje na mezinárodních projektech České geologické služby v Antarktidě, ve Střední a 

Jižní Americe a na Blízkém Východě.  
 
Volby do Českého národního geologického komitétu, personální změny. 
Na jaře 2009 byly kontaktovány státní, veřejnoprávní i soukromé geologické instituce s žádostí o 

poskytnutí kandidátů do nového ČNGK. Samotné volby pak proběhly korespondenčně v rámci České 
geologické společnosti. Na podzim 2009 se sešel na ustavující schůzi nově zvolený komitét, který 
zvolil za předsedkyni dr. Veroniku Štědrou a za místopředsedu dr. Ondřeje Bábka. Předsedkyně posléze 
jmenovala sekretářem ČNGK dr. Radka Mikuláše. 

Kromě udržování zahraničních styků si nově zvolený ČNGK vytkl za hlavní cíl propojování znalostí 
a aktivních kontaktů mezi státními resp. veřejnými a soukromými geologickými subjekty, aby byl obor 
geologie jako celek co nejlépe připraven na vznik Technologické agentury ČR a s ním spojené změny 
ve financování aplikovaného výzkumu. Na profilaci cílů a aktivit pro nastávající volební období se 
pracuje.  

 
 
Příloha 1. Seznam členů ČNGK zvolených nově do funkce  
Příloha 2. Seznam členů ČNGK zvolených do funkce, kteří již byli členy předchozího 

Komitétu. 
Příloha 3. Seznam členů předchozího Komitétu, kteří již své posty neobhajovali a ve funkci 

končí.  
 
 
 
V Praze 15. února 2010 
 
 

 
 

Mgr. Veronika Štědrá Ph.D., předsedkyně ČNGK 
RNDr. Radek Mikuláš, CSc, tajemník ČNGK 

 


