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Mezinárodní rok planety Země
„Geovědy pro společnost“  

V lednu 2006 byl na základě spojené iniciativy 
Mezinárodní unie geologických věd a 
organizace UNESCO vyhlášen na valném 
shromáždění OSN rok 2008 jako Mezinárodní 
rok planety Země.

Hlavním cílem této iniciativy je připomenout a 
přiblížit opomíjený význam geověd pro 
celosvětový udržitelný rozvoj, omezení 
přírodních rizik, racionalizaci výstavby a 
optimální využívání přírodních zdrojů.



Cíle Roku planety Země: 

• pozvednout zájem společnosti o vědy o Zemi a jejich studium všeobecně
• přiblížit výsledky geovědních oborů mládeži a laické veřejnosti a ukázat jejich 

význam a provázanost s praxí 
• připomenou české tradice v těžbě a zpracování nerostných surovin a stavět na 

jejich pozitivech 
• budovat bezpečnější inženýrské stavby
• rozšiřovat urbanizované oblasti s využitím podzemního prostředí
• objevit nové přírodní zdroje a nabídnou je k využití udržitelným způsobem
• vyhledávat hluboké a špatně přístupné zdroje podzemních vod
• omezit nebezpečí způsobená přírodními a lidskou činností vyvolanými riziky
• ukazovat krásu, kvalitu a estetické hodnoty neživé přírody 
• nerezignovat a nabídnout to, co Vás přivedlo ke geologii, i dnešní mládeži
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Rok planety Země v ČR
2007-2008-2009

Vytvoření koordinační skupiny Roku Země v ČR
Souhlas s využitím informační struktury České geologické služby 

Koordinační skupina Roku Země v České republice:
Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D. (ČNGK, ČGS Praha) 
• Ing. Jaroslav Aichler, CSc. (ČGS Jeseník, IAGOD) 
• RNDr. Radek Mikuláš (GlÚ AV ČR) 
• RNDr. Jan Zedník (GfÚ AV ČR, Rada pro popularizaci vědy AV ČR) 
• RNDr. Martin Ivanov (MU Brno, ČGSp) 
• Prof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc. (VŠB-TUO, HGF, Ostrava) 
• Ing. Stanislav Medřický, CSc. (AMAVET) 
• Doc. Mgr. Richard Přikryl, Dr. (ÚGMN PřF UK Praha)
• Doc. RNDr. Mirka Blažková, UJEP, Ústí nad Labem

Cíl v ČR: 100% osvěta v geovědních oborech
www.rokplanetyzeme.cz
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Mimořádná a „životní” šance 
aplikovaných geověd

- využít jedinečné příležitosti světové kampaně Roku Země

- využít podpory vrcholných světových orgánů 

- využít již hotových výstupů a předat vše mladé generaci 
a laické veřejnosti prostřednictvím moderních médií a akcí

- připravit půdu pro objektivní informování veřejnosti, 
dosud často zkreslovanou politickým tlakem 
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Deset prioritních témat Roku:
1. Hlubiny Země – od zemské kůry do jádra

Rychlý vývoj vědy o Zemi: schopny rekonstruovat minulé procesy a předpovídat budoucí děje v pevné  
Zemi. 
- stavba Země
- stáří procesů - rozvoj přesného datování hornin
- pokrok v seizmické tomografii, pozorování  Země z kosmu, oceánickém a kontinentálním vrtání, -
modelování a analytických metodách 
- nebývalé podmínky pro součinnost světových pozorovacích sítí a interpretace výsledků výzkumu.
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2. Země a zdraví

Země vytváří složitý systém, ve kterém jsou jednotlivé složky – geosféra, hydrosféra a atmosféra – ve 
vzájemné rovnováze. 
- díky industrializaci rozvíjející se společnosti však dochází k nebezpečnému porušení této křehké 
rovnováhy. 
- Environmentální geologové se snaží na tato rizika upozornit, mapovat je a v případě nutnosti těmto rizikům 
čelit, anebo jim – ještě lépe – předcházet. Tím geologie v dnešní době přímo přispívá k ochraně lidského 
zdraví.
- Psychické problémy jako cena i za ztrátu přirozené krajiny 
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3. Půda – živoucí kůže Země

Bez půd by byl povrch Země pustý stejně jako povrch Marsu. Půda je významná zóna, v níž se stýká 
život se zemskou kůrou, a tento složitý systém pak ovlivňuje život na celé Zemi. 
Půda – země – hlína poskytuje už bezmála 400 milionů let oporu pro kořeny rostlin, udržují dlouhodobě 
vláhu a dodávají veškeré živiny pro jejich růst. Půdy jsou základním předpokladem lidské existence a 
prosperity. Je skutečnou živoucí kůží Země. Na zeminách, v zeminách a se zeminami pracujeme, stavíme, 
žijeme, cestujeme. 

Volary 2007



4. Geologie velkoměst
Podle odhadů bude do roku 2010 žít více než polovina lidstva ve městech. 
Rostoucí velkoměstské aglomerace jsou obřími kotli, v nichž se mísí kulturní a sociální vrstvy, pokrokové i 
konzervativní proudy a miliony protichůdných zájmů. Dynamika života, staveb i dopravy ve velkoměstech je 
kontrolovatelná jen velmi omezeně. 
Stupňují se nároky na výstavbu a současně na technické parametry novostaveb, které expandují již řadu 
desetiletí nejen do šířky a do výšky, ale i do hloubky. Až šest podzemních úrovní není pro dnešní velkoměsta 
výjimkou, viz Tokio či Paříž. 
Při rozšiřování měst je nezbytné respektovat geologické prostředí, dávno skryté našim zrakům za 
betonovou zdí či pod asfaltem. 
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5. Oceán – hlubina času
Oceány skrývají klíč k pochopení vzniku a vývoje Země a její dynamiky.

Středooceánské hřbety koncentrují vulkanickou a seizmickou aktivitu naší planety, avšak představují 
zároveň také pravděpodobnou kolébku pozemského života. Nestabilní jsou i okraje kontinentálních desek a 
každý jejich pohyb nebo zachvění jsou vodními masami buď násobeny do katastrofických rozměrů, nebo 
utlumeny do ztracena. 

Oceánské morfologické a hlubinné struktury indikují dříve nepředstavitelné geologické procesy deskové 
tektoniky a oceán lépe či hůře vyrovnává naše dlouhodobé zásahy do přírody.

Více než 20 % obyvatel Země nežije dál než 30 km od pobřeží.
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6. Suroviny budoucnosti
Ze Země pochází vše, co vyrábíme nebo stavíme, všechny druhy energie, které denně používáme. 
Spotřeba díky rozvoji třetího světa strmě stoupá a stupňují se i nároky na nové materiály pro high-tech 
procesy. Společnost je stále více závislá na zdrojích nerostů a fosilních paliv. 
Zdroje se liší, ale jsou bez výjimky neobnovitelné. 
Surovin je dostatek, jejich cena stoupá. 
Mění se struktura spotřeby i poptávky, zrychlují se dříve dlouhodobé trendy a je obtížné předpovídat 
dlouhodobý vývoj. 
Posunují se hranice mezi tím, co je odpad, co surovina, co je a není ložiskem. 
Mění se pohled na to, jak má vypadat úklid ložiska po skončení těžby a tím i náklady. 

Úkolem ložiskové geologie budoucnosti je nejen připravit dostatečné množství kovů, stavebních a nerudních 
surovin a paliv, ale současně přispívat k sociální a politické rovnováze a k přetvoření již vyčerpaných ložisek 
pro nové, ekologicky únosné funkce.
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7. Přírodní rizika
Přírodní rizika 
Dopad přírodních rizik je možné výrazně snížit studiem a zvýšenou informovaností veřejnosti. 

Dokážeme sami rozpoznat, do jaké míry je náš život ohrožen? 
Kdy a podle čeho je nevyhnutelné se rozhodnout pro evakuaci? 
Je na geologických vědách, aby 
- v podobných situacích poskytly obyvatelstvu i politikům dobré a včasné údaje 
- zajistili základní vzdělání zodpovědných osob, aby informace mohla být vůbec využita!!!
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8. Země a život
Geologické složení a charakter zemského povrchu, geomorfologické procesy a vývoj všech životních forem 
jsou spojité nádoby. S jistotou můžeme říci, že život v minulosti Země ovlivnil složení atmosféry a povrchové 
procesy – a naopak, že přirozené procesy mohou změnit skladbu atmosféry, povrch Země, dramaticky změnit 
podnebí a tím také zásadně ovlivnit směry vývoje života. 

Náhlé výkyvy klimatu v uplynulých tisíciletích stály za zánikem významných živočišných a rostlinných druhů 
a poměrně vyspělých dávných civilizací. 

Destabilizační činnost člověka se díky technickým možnostem a populační explozi doslova utrhla ze řetězu. 

K tomu, aby se mohl negativní vývoj definovat a případně usměrnit, je třeba nejen součinnosti geovědců  
s mnoha dalšími specialisty, ale také ochoty a vůle politiků naslouchat jejich závěrům.
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9. Podzemní voda – zdroje pro žíznivou planetu

Kolik podzemní vody máme a kolik jí budeme moci 
v budoucnosti využít? 
Jak zamezit špatnému zacházení s vodními zdroji 
a minimalizovat jeho negativní dopady? 
Jak můžeme ochránit zranitelné zdroje před znečištěním 
a jak vodu případně recyklovat? 
Patří voda všem, nebo jen vyvoleným? 
Tyto a další otázky jsou klíčové pro přežití lidí, 
zachování jejich civilizací a života na Zemi vůbec, 
neboť spotřeba vody závratně stoupá. 

- hlavními zásobárnami pitné vody na povrchu jsou led a sníh; 
povrchové vody svým objemem ovšem zdaleka předstihuje podzemní 
voda, skrytá pod povrchem Země. 
- zásoby sladké podzemní vody jsou odhadovány na množství 
dvěstěkrát větší než celkový roční objem všech srážek.
-velká část je přitom stále obsažena v horninových kolektorech 
skrytých hluboko pod zemí i ve velmi suchých oblastech. 
- voda čerpaná z podzemí je stále více využívána v řadě oblastí
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10. Změny klimatu – záznamy o podnebí v horninách
Změny klimatu, ke kterým již došlo, je možno vysledovat jednak z meteorologických měření (starých 
nanejvýš několik set let), ale také z geologického záznamu uchovaného v horninách, jeskynních 
sedimentech a ledu, staršího o mnoho řádů. 
Protože geologický „zápis“ umíme číst stále podrobněji, je také možné se stále větší pravděpodobností 
předvídat, co nás čeká. 

V budoucnu to budou právě odborníci na vědy o Zemi, 
kdo pomůžou určit, jak ovlivňuje činnost člověka 
průběh současných výkyvů klimatu a dalších 
přírodních cyklů.
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Proč si všímat kamení ????

• Základ života na Zemi
• Provázanost na praktický život
• Kvalita a tradice
• Estetika 
• Surovina
• Unikátnost
• Neobnovitelnost

Volary 2007



Program Roku planety Země v ČR

A. Pilotní Akce

B. Populárně – vědecká rovina (publikace, webové aplikace, 
dekorační kameny, Týden vědy apod.)

C. Regionálně zaměřené akce a akce pro děti, mládež a veřejnost

D. Konference aplikované geologie a workshopy

E. Mezinárodní aktivity IYPE
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A1: Putovní výstava „Planeta Země mocná i zranitelná“ a stálé geovědní
Centrum věd o Zemi 

A2: „Geologové pro Prahu“ – trojúhelník přírodních věd v Praze - Troji 

A3: Planeta Země – Petr Jakeš. Aktualizované vydání. 

A4: Propagace  - brožury, plakáty a mediální masáž
• A21 MRPZ: Řada informačních brožur (1. v pdf verzi na webu)
• A22 MRPZ: Plakát č. 1-4: Příprava 2007 (pdf verze na webu), Nástin programu 2007, Program 2008, Resumé a stálé

akce 2008-2009-2010
• A23 MRPZ: TV upoutávka - animovaný film, P. Koutský
• A24 ČTV:  publicistické dokumenty. J. Pálka 
• 1. Vývoj české krajiny, 2. Suroviny budoucnosti. Podrobné projekty byly předány.
• A25 Čro2: Meteor - Jarošová: Rozhlasový cyklus k Roku Země
• A26 Moravský kras: umístění 10-12 plakátů k Roku Země do expozice , M. Ivanov, SURAO
• A27 ČGS: Soubor vybraných posterů z konferencí - průřez činností ČGS
• A28 PřFUK: Soubor TV reportáží Geologické zajímavosti ČR, Zuzana Vařilová
• A29 PřFUK: Praobyčejná Země, dokument ČT o vývoji vztahů člověka a Země, Jiří Zvelebil
• A210 Studio F. Renče: Deset minut o dekoračních  horninách v architektuře, Dostalová
• A211 Expozice 10 panelů k Roku Země do foyer Parlamentu ČR. Lášková - AV

Volary 2007
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Program Roku planety Země v ČR:  
- okruh C
C1 Osvěta a propagace
C12 Akce "Věda v ulicích": Tématické přizpůsobení námětům RZ v jednotlivých městech, Amavet a AV ČR
C12 Česká komise pro UNESCO, AV, MŠMT - zařazení do programu "Dekády udržitelnosti", 
C13 Instalace/upoutávka v pražském metru na téma geologické materiály, dekorační kameny a jejich místo v 
umění a městské výstavbě, …
C14 Akademie volného času Nové Strašecí. Roční cyklus populárních přednášek na aktuální geovědní témata. 

C2 Geoparky, stezky a expozice
C21 Naučné stezky Železnohorsko, VZ Chrudim, Dr. D. Smutek a kol.
C22 Stálá Hornicko-geologická expozice Podkrkonoší, Pec p. Sněžkou, Dr. R. Tásler
C23 Expozice Kutnohorské hornické a geologické dědictví, Dr. J. Králová
C24 Návrhy na Geoparky a geologicky významné krajinné celky na sev. Moravě, TU-VŠB,       
K. Raclavský
C25Využití myšlenky Stratigrafického sloupu realizované v Brně (J. Otava a spol) pro 
regionální aplikace v souvislosti s putovní výstavou a instalací v pražské ZOO.
C26 Cesta kamene - turistická stezka a průvodce, Podzvičinsko, vazba na Geopark Český Ráj, 
připraveno, David Jung a pí Berdychová, Jičín.
C27 Geologický park Bílina. Doly Bílina a UJEP, Dvořák - Blažková
C28 Geopark Sobotínsko, J. Zimák
C29 Stráž pod Rálskem: cyklostezky a geologická naučná stezka 



C3 Publikace
C32 Publikace PřFUK: Učebnice věd o Zemi pro střední školy
C33 Publikace "Češi a Česko v geologickém světě"  - Dr. D. Smutek a kol.
C36 Výtvarná soutež pro děti a propagační akce na veletrhu Svět knihy, pohlednice

a server ČGS, …

C4 Regionální exkurze
C41 Geologické exkurze pro gymnasia
C43 Exkurze Za drahými kameny, 
C45 “Ekologické safari” – doly Bílina, ČSA, rekultivace a krajina. 

C5 Výstavy
C51 Výstava "Drahé kameny světa", PřFUK, 
C52 Výstava "Heřmanův Městec - město dvou moří",  VZ Chrudim, 
C53 Výstava MSZM: Výstava drahých minerálů a nerostů,

C6 Přednášky 
C61 UK: Tématické přednášky pro DDM Drtinova
C63 NM: Pravidelný cyklus přednášek zaměřený na Rok Země
C64 ČGS: Geologické přednášky pro Vlastivědné muzeum v Jeseníku

Program Roku planety Země v ČR:  
- okruh C

Volary 2007
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B. Populárně – vědecká rovina (publikace, webové 
aplikace, dekorační kameny, Týden vědy apod.)

D. Konference aplikované geologie a workshopy

E. Mezinárodní aktivity IYPE

Program Roku planety Země v ČR
- okruhy B, D, E

E1. Zajištění výběru studentů a účast na konferenci 
UNESCO v Paříži v lednu 2008 (Amavet, UNESCO CZ, 
MRPZ)

E2. Spolupráce na výstavě IYPE na konferenci UNESCO v 
roce 2007 

E3. Uplatnění programu v mezinárodních aktivitách -
pilotní akce, Centrum věd o Zemi a konference, 
AMAVET, vícejazyčné úpravy vybraných výstupů Roku 
Země.

E4. 2007 EUROPAMINES Praha-Příbram-Kutná Hora 
(ČGS Praha, V. Štědrá)

E5 "SeismoTour", putovní expozice věnovaná
seismickému nebezpečí. Japonský výbor pro  IYPE ve 
spolupráci s přípravnou skupinou.



Příklady 
On-line geologická encyklopedie:  www.geology.cz

Česká geologická služba 
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Příklady Geopark Spořilov
Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Brožura: Země – dynamická planeta, Horniny, Vývoj Českého masívu + 
popisky a fotografie exponátů
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Příklady
Putovní výstava historických vyobrazení dynamických 
projevů Země ze sbírky J. Kozáka

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Volary 2007



Příklady 
– Můj kousek Země,  výtvarná soutěž s vyhlášením na 
veletrhu Svět knihy 2007

Česká geologická služba 
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Realizace  = 20 miliónů Kč
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…a proto Vás společně vyzýváme  
ke spolupráci na realizaci 

geologického Roku Země u nás

www.rokplanetyzeme.cz
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Děkuji za pozornost
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