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Pokud rádi vyrážíte do přírody nebo cestujete po naší vlasti a poznáváte
zajímavá místa, můžete se nechat inspirovat geologickými zajímavostmi
nabízenými v mapové aplikaci České geologické služby.
Smyslem webové mapové aplikace GEOLOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI ČESKÉ REPUBLIKY je nabídnout turistům
základní informace o místech, která představují názorné ukázky geologických a geomorfologických jevů často
jedinečné hodnoty, ale i turisticky atraktivní geologické lokality bez většího vědeckého významu.
Aplikace je určena pro použití jak na desktopu, tak na mobilech a tabletech s malými displeji a dotykovým
ovládáním. Její rychlost a jednoduchost umožňuje snadné využití přímo v přírodě.
V současné době (31. 8. 2019) aplikace zobrazuje více než 1900 geologických zajímavostí rozdělených
do těchto kategorií:
• přirozené horninové výchozy a útvary
• odkryvy a pozůstatky po těžbě surovin (lomy, doly, rýžoviště aj.)
• jeskyně a krasové jevy
• geologické expozice
• animace vzniku krajiny
• národní geoparky
• lokality s exkurzními průvodci dostupnými ve formě PDF

Magnetovec – Skalní hřib

Kamenný hřib

Milešovka

Sloupsko-šošůvské jeskyně

Lom Amerika

Geologická zajímavost obsahuje
• stručný a srozumitelný popis
• fotografii lokality
• zařazení do kategorie
• informaci o ochraně dané lokality

Adršpašsko-teplické skály

Zlatý vrch

Chýnovská jeskyně

• odkaz/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

Užitečné nástroje aplikace
• vypínání a zapínání vybraných vrstev, nastavování jejich průhlednosti
• měření vzdáleností, ploch i zeměpisných souřadnic
• ukládání oblíbených míst
• vytvoření odkazu na konkrétní mapový výřez
• vyhledávání s našeptávačem v názvech a popisech zajímavostí a také v geografických názvech ČR
• možnost zobrazení přesné lokalizace polohy uživatele (pokud ji použité zařízení poskytuje)
a současné změření vzdušné vzdálenosti k vybrané geologické zajímavosti
• plynulé prolínání mezi topografickým podkladem a ortofotomapami
(oba podklady od společnosti Seznam.cz, a.s.)

Technické řešení aplikace
• Aplikaci není potřeba stahovat. Vyžaduje pouze webový prohlížeč a připojení k internetu. Mapy není možné stáhnout offline.
• Aplikace je responsivní. Přizpůsobí se velikosti displeje uživatelova zařízení a lze s ní pracovat jak na počítači, tak na tabletu či mobilním telefonu.
• Není závislá na použitém operačním systému. Reálně bylo fungování aplikace otestováno na operačních systémech Windows, GNU/Linux, Android, iOS a Windows Mobile.
• Nová verze aplikace (květen 2019) využívá „mappky“, řešení vyvinuté v ČGS. „Mappky“ jsou založeny na Esri Javascript API 3.x a umožňují jak vytváření mapových aplikací
typu Geologické zajímavosti, tak mapek vložených do webových stránek. Obsah a funkcionalita mapy je přitom definována v konfiguračním souboru ve formátu JSON.

Anglická verze
• Pro zahraniční návštěvníky ČR je připravena anglická verze aplikace na adrese https://mapy.geology.cz/geosites.
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