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V lednu 2006 byl na základČ spojené iniciativy Mezinárodní unie geologických vČd (IUGS) a
organizace UNESCO vyhlášen na valném shromáždČní OSN rok 2008 jako Mezinárodní rok planety
ZemČ. Tato iniciativa je svým rozsahem zcela mimoĜádná pro oblast vČd o Zemi. Jejím cílem je
pĜipomenout a pĜiblížit opomíjený význam geovČd pro celosvČtový udržitelný rozvoj, omezení
pĜírodních rizik, racionalizaci výstavby a optimální využívání pĜírodních zdrojĤ. IUGS schválila
strukturu odborné i osvČtové složky Roku ZemČ a souþasnČ byl navržen optimální postup pro
implementaci Roku ZemČ na národních úrovních.
Výsledkem jednání zástupcĤ geovČdních organizací v ýR je shoda na spoleþném postupu,
vytvoĜení koordinaþní skupiny Roku ZemČ, a souhlas s využitím informaþní struktury ýeské
geologické služby pro pĜípravu Roku ZemČ. Aktivity Roku ZemČ budou zamČĜeny na popularizaci
geologických vČd a jejich pĜiblížení veĜejnosti na více úrovních.
GeovČdní rok ZemČ je tĜeba považovat za zcela mimoĜádnou a „životní“ šanci aplikovaných
geovČd, vytvoĜenou díky celosvČtové vlnČ zájmu o nerostné pĜírodní zdroje a geologické procesy
v nejširším mČĜítku. ÚspČch pĜi prosazení byl podpoĜen jednotným postupem IUGS a dalších dvanácti
oborových asociací jako IUGG, AAPG aj. spolu s vrcholnými svČtovými organizacemi. Díky Roku
ZemČ mĤžeme lépe vysvČtlit úzké vazby spoleþnosti na pĜírodní podmínky a zdroje a prezentovat širší
veĜejnosti argumenty pro zvyšování respektu vĤþi neživé pĜírodČ. Rok ZemČ mĤže pomoci pĜipravit
pĤdu pro postupné vyrovnávání propadu geovČd ve vzdČlávání a pro objektivní informování
veĜejnosti, þasto zkreslovaném politickými tlaky.
Do konce roku 2007 by mČl být hotov rozpis programu Roku ZemČ v ýR. Dosud jsou v návrhu
pilotní akce (A) – putovní výstava „Planeta ZemČ mocná i zranitelná“ a stálé geovČdní Centrum vČd
o Zemi, a „Geologové pro Prahu“ – propojení geologie s botanikou a zoologií a jejich spoleþná
prezentace v Praze – Troji. Ve druhé úrovni (B) pĤjde o populárnČ – odborné poþiny jako webové
aplikace, publikace, pĜednášky, Týden vČdy apod. TĜetím okruhem (C) jsou regionálnČ zamČĜené akce
a akce pro dČti, mládež a veĜejnost s rozþlenČním akcí na okruhy OsvČta a propagace, Geoparky,
stezky a expozice, Publikace, Regionální exkurze, Výstavy a PĜednášky. K programu Roku ZemČ patĜí
i vybrané konference aplikované geologie a workshopy (D) a mezinárodní aktivity (E), umožĖující
provázání s aktivitami International Year of Planet Earth (IYPE). Financování a realizace bude záviset
na jednáních s vládními a soukromými organizacemi a subjekty, rozpoþet v souþtu dosahuje ke
20 milionĤm korun. Dosavadní stav pĜípravy programu i finacování je otevĜen pro další zájemce.
Jako ukázky již zahájených akcí k Roku ZemČ mohou sloužit napĜíklad on-line Geologická
encyklopedie na stránkách www.geology.cz ýeské geologické služby, Geopark SpoĜilov vybudovaný
Geofyzikálním ústavem AV ýR ve spolupráci s mČstskou þástí, putovní výstava historických
vyobrazení dynamických projevĤ ZemČ ze sbírky J. Kozáka rovnČž Geofyzikálního ústavu AV ýR,
a výtvarná soutČž "MĤj kousek ZemČ" s vyhlášením na veletrhu SvČt knihy 2007 a zveĜejnČním všech
prací na www.geology.cz. První realizovaná nauþná stezka vede okolo pozĤstatkĤ stĜedovČké tČžby
zlata na Zlatém Chlumu u Jeseníku a doplĖuje místní turistické trasy. Plánovanou Ĝadu publikací
zahájil PrĤvodce geologií Šumavy, vydaný vydavatelstvím ýGS. V roce 2007 byl vydán plakát a první
z Ĝady informaþních brožur.
Na stránkách www.rokplanetyzeme.cz jsou uvedeny informace o složení pĜípravné skupiny a
postupu pĜípravy, o koordinaci Roku ZemČ a o jednotlivých iniciativách IUGS, organizaþní pokyny,
stejnČ jako podmínky pro sestavení národního programu a pro zapojení do sítČ Mezinárodního roku
planety ZemČ (IYPE).
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