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Snadný přístup ke geologickým informacím přispívá k důkladnějšímu porozumění a celkově lepšímu obecnému 
povědomí o geologických procesech a významu neživé přírody pro ochranu přírody.

Česká geologická služba (ČGS) dlouhodobě shromažďuje informace z našeho území v Databázi významných 
geologických lokalit ČR a prostřednictvím databázové nebo mapové aplikace je zpřístupňuje odborné i široké veřejnosti.

Databáze je průběžně aktualizována a doplňována a nyní eviduje již téměř 3300 záznamů. Její odborná náplň je garantována oblastními 
geology ČGS a dalšími odborníky z ČGS i z ostatních geologických institucí.

MAPOVÁ APLIKACE mapy.geology.cz/geologicke_lokality

Mapová aplikace umožňuje pochopení významových 
a prostorových vztahů mezi objekty v širším kontextu s využitím 
dalších geoinformačních datových sad, jimiž jsou např.:

DATABÁZOVÁ APLIKACE  lokality.geology.cz

VYHLEDÁVÁNÍ: 
kombinace vlastních 
výběrových podmínek

PROHLÍŽENÍ: 
připravené jednoduché 
dotazy podle 
specifických kritérií                                          

! geologická mapa

! správní celky

!  chráněná území

!  důlní díla

�� Databáze zahrnuje zvláště chráněná území v různém 
stupni ochrany a také další lokality vědecky významné či 
zajímavé, z nichž mnohé si zasluhují být k ochraně navrže-
ny. Každý záznam obsahuje podrobnou geologickou cha-
rakteristiku lokality, stupeň a důvod ochrany, střety zájmů, 
lokalizaci včetně grafického znázornění, popř. odkazy na 
literaturu a dokumentační fotografie.

�� Databáze představuje jedinečnou, kontinuálně a dlouhodobě vedenou, 
komplexně strukturovanou a spolehlivou evidenci geologických lokalit, které 
jsou v rámci ČGS uloženy v centrálním datovém skladu a tím zároveň propojeny 
s dalšími datovými sadami jako jsou např. geologické mapy, Databáze dokumen-
tačních bodů či Fotoarchiv aj. Jedinečnost databáze spočívá také v jejím celore-
publikovém zaměření a nezávislosti na jednotlivcích a jejich možnostech, protože 
jde o dílo široké spolupráce mnoha odborníků napříč různými institucemi.

Popularizační aplikace Geologické zajímavosti ČR
mapy.geology.cz/zajimavosti            mapy.geology.cz/geosites

Mapová aplikace Geologické zajímavosti ČR byla 
vytvořena zvláště pro použití na mobilních zařízeních 
a je vhodná pro každého zájemce o poznání přírody. 
Čerpá vybrané informace z Databáze významných 
geologických lokalit a doplňuje je o řadu dalších 
turisticky zajímavých vrstev.

!  přirozené horninové výchozy a útvary

!  odkryvy a pozůstatky po těžbě surovin (lomy, doly, rýžoviště aj.)

!   jeskyně a krasové jevy

!   geologické expozice 

!  megality

!   národní geoparky

!   lokality s exkurzními průvodci dostupnými ve formě PDF

�� Aplikace nabízí téměř 2000 turisticky zajímavých geolo-
gických objektů na našem území.  Obsahuje základní popis 
každé zajímavosti, u řady lokalit jsou doplněny fotografie 
a uvedeny odkazy na související webové stránky včetně 
záznamů v Databázi významných geologických lokalit.

GEOLOGICKÁ ZAJÍMAVOST OBSAHUJE
!  stručný a srozumitelný popis

!  fotografii lokality

!  zařazení do kategorie

!  informaci o ochraně dané lokality

!  odkazy na další podrobné informace

DALŠÍ DOSTUPNÉ VRSTVY 

(některé jsou viditelné až od určitého měřítka)

!  geologická mapa v měřítku 1 : 50 000

!  dekorační kameny – zobrazení jejich lomů a použití ve 

stavbách, včetně odkazu do Databáze dekoračních kamenů 

ČGS s dalšími podrobnostmi

!  důlní díla – s informacemi o druhu, stáří díla, těžené surovině 

a odkazu na fotografii

�� Obsah, struktura a funkčnost we-
bových aplikací umožňují jejich využití 
geology, učiteli, pracovníky muzeí 
a státní správy, ale i laickou veřejnos-
tí.  Mohou posloužit jako vhodný pod-
klad pro hodnocení ochrany neživé 
přírody v rámci státní správy nebo 
jako informační zdroj při nejrůznějších 
popularizačních činnostech.


