PLA(S)TEOSAURUS
„NEVOLTE VYHYNUTÍ!”

“DON’T CHOOSE EXTINCTION”

Před 66 miliony let zahubilo poslední, páté, masové vymírání dinosaury. Stalo se tak na přelomu
křídy a třetihor. Dinosauři, ale i všechny ostatní živočišné a rostlinné druhy, doplatily především
na dopad asteroidu na území dnešního Yucatánu, který na několik let zatemnil oblohu. Rostliny
nebyly schopné dostatečné fotosyntézy, v atmosféře přebýval oxid uhličitý nad kyslíkem, a tak
ubývala potrava pro býložravé dinosaury a potravní řetězec ekosystému se začal přetrhávat.

66 million years ago, the fifth and final mass extinction killed off the dinosaurs. This took place
at the turn of the Cretaceous and Tertiary periods. The dinosaurs, and all the other animal and
plant species, suffered mainly from the impact of an asteroid on what is now Yucatán, which
darkened the sky for several years. Plants were unable to sufficiently photosynthesise, carbon
dioxide outweighed oxygen in the atmosphere, food for herbivorous dinosaurs dwindled, and the
ecosystem food chain began to break.

A my teď jako lidstvo stojíme na pokraji šestého vymírání. Biodiverzita — bohatá rozmanitost
života na Zemi — se ztrácí alarmujícím tempem. Na rozdíl od předchozích vymírání způsobených
přírodními jevy je šesté masové vymírání způsobeno lidskou činností. Neudržitelné využívání
půdy, drancování vodních i energetických zdrojů, rekordní objemy vypuštěných škodlivých emisí
do atmosféry. To vše zapříčiňuje změnu klimatu a ztrátu biodiverzity.
Motorem klimatické změny jsou emise skleníkových plynů. Ty jsou dnes na nejvyšší úrovni v historii
a stále stoupají. Poslední tři dekády byly jedna po druhé teplejší než všechny předcházející. Od roku
1880 do roku 2012 se průměrná globální teplota zvýšila o 0,85 °C. Pokud se nic nezmění, zvedne
se průměrná světová povrchová teplota v 21. století pravděpodobně o více než 3 stupně Celsia.

And now we, as humanity, stand on the brink of the sixth extinction. Biodiversity – the rich variety
of life on Earth – is being lost at an alarming rate. Unlike previous extinctions caused by natural
phenomena, the sixth mass extinction is caused by human activity. Unsustainable land use,
the plundering of water and energy resources, and record levels of harmful emissions into the
atmosphere are all causing climate change and the loss of biodiversity.
The driver of climate change is greenhouse gas emissions. These are now at their highest level in
history, and are still rising. The last three decades, one after another, have been warmer than any
previous decade. From 1880 to 2012, the average global temperature rose by 0.85 °C. If nothing
changes, the average global surface temperature is likely to rise by more than 3 degrees Celsius
in the 21st century.

Jak klimatická změna ovlivňuje životy lidí?
Klimatická změna a s tím související globální oteplování zrychluje tání ledových ploch a tím navyšuje
hladinu moří. Ta se od roku 1901 do roku 2010 zvedla v průměru o 19 cm. Rozloha ledové plochy v Arktidě
se pak každé desetiletí od roku 1979 zmenšuje o 1,07 milionu km2. Voda pak stále častěji zaplavuje
přímořské oblasti. Panuje všeobecná shoda na tom, že změny nejzásadněji postihnou ty nejchudší
a nejzranitelnější regiony. Globální oteplování způsobuje časté požáry, záplavy a ničivé bouře.

Jak klimatická změna ovlivňuje biodiverzitu?
Velikost populací volně žijících živočichů se v letech 1970 až 2014 celosvětově snížila o 60 %.
Celkem 30 % veškeré půdy, která udržuje biologickou rozmanitost, je přeměněno na půdu
určenou k produkci potravin. Zemědělství je také zodpovědné za 80 % celosvětového odlesňování
a představuje 70 % spotřeby sladké vody na planetě. To všechno přispívá nejen k vypouštění
škodlivých emisí do atmosféry, globálnímu oteplování a změně podoby krajiny, ale také ke ztrátě
přirozených prostředí pro život zvířat i rostlin.
Druhy neexistují izolovaně, ale jsou vzájemně propojené. Pokud jeden druh v ekosystému kvůli
změně klimatu způsobené lidskou činností zmizí nebo se velikost jeho populaci drasticky sníží,
ovlivní to i ostatní druhy. Podobně jako u dinosaurů. Závažný pokles populací druhů je ukazatelem,
že se ekosystém hroutí. Příroda tu není jen pro potěchu oka, závisí na ní život lidí.
Cestou k odvrácení klimatické krize je snížení emisí skleníkových plynů, kvůli kterým se celá naše
planeta zahřívá. V tom hraje velkou roli schopnost a ochota lidstva k větším úsporám energií,
využívání obnovitelných zdrojů energie, péče o životní prostředí jako takové a mnoho dalšího.
Lidé stojí před obrovskou výzvou.
A proto vznikl Pla(s)teosaurus, jehož druhově mladší sourozenci zmizeli před 66 miliony let. Přišel
lidstvu vzkázat důležitou zprávu: Nevolte vyhynutí! Nebuďte pro dnešní faunu a flóru ničivým
asteroidem!
Předat toto poselství mu umožnila Asociace společenské odpovědnosti, největší iniciativa Cílů
udržitelného rozvoje od OSN (SDGs) a společenské odpovědnosti, u příležitosti šestého ročníku
prestižního ocenění v udržitelnosti Cen SDGs a mezinárodního Global Goals Summitu, který
uspořádala 13. října 2022 v Národním muzeu v Praze. Inspirovala se v kampani OSN „Don’t Choose
Extinction” a propojila historii, inovace a moderní technologie skrze 3D tisk, pro který je Česko ve
světě tak vyhlášené. Pod její hlavičkou ve spolupráci s Plastenco vznikla pomocí unikátní platformy
sdíleného 3D tisku PETMAT téměř šestimetrová socha plateosaura — kdysi nejrozšířenějšího
druhu býložravého dinosaura žijícího na území dnešní Evropy.
Jedinečné dílo, které má ambici každého inspirovat k drobným změnám ve svém životě a snaze
měnit svět k lepšímu. Protože i jednotlivec má velkou moc. A co teprve když se všichni spojí
a potáhnou za jeden provaz, stejně jako při jeho výrobě.

How is climate change affecting people’s lives?
Climate change and associated global warming are accelerating the melting of ice sheets and
thus raising sea levels. Between 1901 and 2010, sea levels rose by an average of 19 cm. The area
of ice in the Arctic has then decreased by 1.07 million km2 every decade since 1979. Water is
then increasingly flooding coastal areas. There is a general consensus that the poorest and most
vulnerable regions will be most severely affected. Global warming is causing frequent fires, floods,
and destructive storms.

How is climate change affecting biodiversity?
The size of wildlife populations decreased by 60% globally between 1970 and 2014. A total of 30%
of all land that supports biodiversity is converted to food production. Agriculture is also responsible
for 80% of global deforestation and accounts for 70% of the planet’s freshwater consumption. All
this contributes not only to harmful emissions into the atmosphere, global warming, and landscape
change, but also to the loss of natural habitats for animal and plant life.
Species do not exist in isolation, but are interconnected. If one species in an ecosystem disappears
or its population size is drastically reduced due to human-induced climate change, other species will
also be affected, similar to the dinosaurs. A severe decline in species populations is an indicator that
the ecosystem is collapsing. Nature isn’t just there for the eye to feast on, human life depends on it.
The way to avert a climate crisis is to reduce the greenhouse gases that are heating up the
planet. Humanity’s ability and willingness to save more energy, use renewable energy, care for the
environment as a whole and much more all play a big part in this. Humans face a huge challenge.
And that’s why Pla(s)theosaurus, whose younger siblings disappeared 66 million years ago, came
into existence. It has come to tell humanity an important message: Don’t vote for extinction! Don’t
be an asteroid of destruction to today’s flora and fauna!
He was able to deliver this message by the Association of Social Responsibility, the largest
Sustainable Development Goals (SDGs) and social responsibility initiative, on the occasion of the
sixth edition of the prestigious SDG Awards and the international Global Goals Summit, held on
13 October 2022 at the National Museum in Prague. Taking inspiration from the UN’s “Don’t Choose
Extinction” campaign, it linked history, innovation, and modern technology through 3D printing,
for which the Czech Republic is so renowned in the world. Under its umbrella, in collaboration with
Plastenco, a nearly six-metre tall sculpture of a plateosaur - once the most widespread species
of herbivorous dinosaur living in Europe today - was created using the unique PETMAT shared 3D
printing platform.
It is a unique piece of work that has the ambition to inspire everyone to make small changes in their
lives and to try to change the world for the better. Because even the individual has great power. And
what about when everyone comes together and pulls together, just like in its production?

Kdo je to Pla(s)teosaurus?
(technické specifikace)

• Více než 100 českých 3D tiskařů
• 420 kousků
• Téměř 6 metrů na délku
• 150 kg filamentu recyklovaného plastu, ekvivalent 6 000 PET lahví
• Průměrná doba tisku jednoho dílku 7 hodin
• Celková doba tisku až 3 5000 tiskových hodin
• 10 dní kompletace

Who is Pla(s)teosaurus?
(technical specifications)

• Made by more than 100 Czech 3D printing enthusiasts
• Consisting of 420 pieces
• Almost 6 metres in length
• Using 150 kg of recycled plastic filament, equivalent to 6,000 PET bottles
• Average printing time per piece of 7 hours
• Total printing time of up to 3,500 printing hours
• Taking 10 days to assemble
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