Geologické zajímavosti ČR
Jaké geologické zajímavosti
můžete vyhledat?

Přirozené geologické
výchozy a útvary

Geologické zajímavosti
České republiky

Pozůstatky po lidské činnosti
(těžba nerostných surovin, staré dobývky,
umělé odkryvy)

Webová mapová aplikace vhodná pro každého zájemce o poznání
přírody nabízí více než 1400 turisticky zajímavých geologických
objektů na našem území. Základem je stručný a srozumitelný po
pis každé zajímavosti. Řadu z nich doplňují fotografie a odkazy
na související webové
stránky, včetně záznamu
v databázi Významných
geol ogických lokalit,
případně odkaz na ani
maci daného životního
prostředí v dávné geo
logické historii či popis
exkurze.
Aplikace je navržena s důrazem na rychlost a jedno
duché ovládání, což umožňuje snadné použití pře
devším na mobilních zařízeních a tabletech.

Jeskyně a krasové jevy

Národní geoparky
(včetně kandidátů)

Pro funkčnost aplikace je
nutné připojení k interne
tu. Podporuje také geolokaci přes GPS,
umožňuje ukládání oblíbených míst a měření vzdáleností a ploch v mapě.

Geologické expozice
(v přírodě, muzeu aj.)

https://mapy.geology.cz/zajimavosti

Snadný přístup ke geologickým informacím přispívá k širšímu
povědomí o národním geologickém dědictví a významu jeho
zachování pro budoucí generace. Na shromažďování a šíření geo
logických odborných i popularizačních informací se významně
podílí Česká geologická služba (ČGS). Kromě vydavatelské
činnosti prezentuje na webovém portále ČGS www.geology.cz
množství aplikací, které umožňují uživatelům vyhledávat infor
mace v databázích s různorodou geologickou tematikou.
Populárně-vědeckou činnost podporuje i přístup k informacím
o mnoha významných GEOLOGICKÝCH ZAJÍMAVOSTECH
a GEOLOGICKÝCH LOKALITÁCH v České republice.
Obsah, struktura a funkčnost webových aplikací umožňují jejich
využití geology, učiteli, pracovníky muzeí a státní správy, ale i laic
kou veřejností. Databáze a GIS systém jsou vhodným podkladem
pro hodnocení ochrany neživé přírody v rámci státní správy nebo
informačním zdrojem pro vzdělávací aktivity v oblasti
geologie, například při zřizování naučných
stezek a geoparků v České republice.

Exkurzní průvodce (vybrané exkurze po geo
logicky zajímavých místech ČR – PDF formát)

Animace
části krajiny
v určitém
geologickém
období

Česká geologická služba – www.geology.cz
Autorky Pavla Gürtlerová a Markéta Vajskebrová
Grafická úprava Oleg Man
Vydala Česká geologická služba, Klárov 3, Praha 1
© Česká geologická služba, 2016

geology.cz/lokality

Geologické lokality ČR

Geologické lokality ČR
Jak se dostanete k informacím
o lokalitách?
DATABÁZOVÁ APLIKACE lokality.geology.cz
Využívá dat
z centrálního
datového skladu
ČGS a umožňuje
k nim přístup.

Geologické lokality
v České republice
Databáze významných geologických lokalit obsahuje záznamy
nejen o lokalitách zvláště chráněných, ale i lokalitách s vědeckým
nebo krajinotvorným významem.
Lokalitu charakterizují:
!p
 odrobný geologický
popis
! lokalizace v mapě
!ú
 daje o důvodu a stupni
ochrany
! popis střetů zájmů
! odkazy na literaturu
!d
 okumentační fotografie

geology.cz/lokality
Sběr informací o významných geologických lokalitách České
republiky probíhá již od začátku 90. let minulého století.
V roce 2001 byla vytvořena databáze, která se stala součástí Geo
grafického informačního systému ČGS. Databáze je průběžně ak
tualizována a doplňována. Její odbornou náplň garantují oblastní
geologové a odborníci z ČGS i specialisté z dalších geologických
institucí.
Na území České republiky je evidováno více než 3000 geologicky
významných lokalit. Téměř 50 % záznamů doprovází dokumen
tační fotografie z databáze Fotoarchivu České geologické služby
geology.cz/fotoarchiv.

VYHLEDÁVÁNÍ: kombinace
vlastních výběrových
podmínek
PROHLÍŽENÍ: připravené
jednoduché dotazy podle
specifických kritérií
Webová aplikace Fotoarchiv ČGS zpřístupňuje rozsáhlou
historickou a současnou fotografickou dokumentaci. Detailní
informace kromě jiného obsahují u některých záznamů i loka
lizaci v mapě. Strukturovaný popis fotografií umožňuje snadné
vyhledávání podle různých kritérií pro více než 17 000 záznamů.

MAPOVÁ APLIKACE mapy.geology.cz/geologicke_lokality
Využívá GIS vrstvy z centrální geodatabáze ČGS prezentované
pomocí mapových služeb typu ArcGIS Server na Mapovém
serveru ČGS.

Najdete zde například:
! z aniklé lomy
a výchozy
! k rajinu v minulém
století
!d
 okumentaci staveb
(přehrady, dopravní
stavby aj.)
! osobnosti geologie
! a ktivity České
geologické služby

Mapová aplikace umožňuje pochopení významových
a prostorových vztahů mezi objekty v širším kontextu s využitím
dalších geoinformačních vrstev, jimiž jsou např.:
! geologická mapa
! správní celky
! chráněná území
! důlní díla

Detailní
informace
o fotografii
uložené ve
fotoarchivu
ČGS

geology.cz/fotoarchiv

Fotoarchiv ČGS

