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PĤvodní fond fotoarchivu ýeské geologické
služby je uložen na pracovišti Barrandov. Jedná se
pĜedevším o cca 15 000 þernobílých pozitivĤ a dále
o cca 500 negativĤ na sklech. Tento fond je v dlouhodobém þasovém horizontu dle finanþních a kapacitních možností prĤbČžnČ zpracováván a pĜevádČn
do elektronické verze fotoarchivu. Do databáze jsou
pĜepisovány popisy k jednotlivým snímkĤm, které
jsou pak skenovány ve vysokém rozlišení (600 dpi)
a ukládány do datového úložištČ.
Souþasné, pĜevážnČ digitální snímky, jsou vkládány pĜímo do elektronické verze fotoarchivu pomocí
vkládací aplikace, která byla uvedena do provozu
v druhé polovinČ roku 2007, a tyto fotografie jsou
tedy k dispozici výhradnČ v elektronické formČ.
ProstĜednictvím vkládací aplikace pĜidávají snímky do fotoarchivu nejen zamČstnanci ýeské geologické služby, ale i externí spolupracovníci napĜíklad
z Ĝad specialistĤ mimo ýGS, studentĤ þi zájemcĤ
o pĜírodu a geologické vČdy. I jejich snímky vþetnČ
podrobného popisu se tak ve fotoarchivu bezpeþnČ
zachovají pro budoucí generace. Vkladatelé si navíc
mohou své snímky v pĤvodním rozlišení kdykoliv
stáhnout zpČt pro své potĜeby. PĜípadní zájemci, kteĜí
jsou ochotni vložit své snímky do fotoarchivu, mohou požádat správce o zĜízení uživatelského úþtu, pod
kterým jim bude umožnČn pĜístup do vkládací webové aplikace (k práci s aplikací postaþí bČžný poþítaþ
s pĜipojením k internetu).
Vzhledem ke skuteþnosti, že fotoarchiv obsahuje
snímky jak ve vlastnictví ýeské geologické služby,
tak i snímky ve vlastnictví dalších osob þi organizací, jsou u každého snímku kromČ jeho autora uchovávány také údaje o autorských právech. Na základČ
takto evidovaných práv pak aplikace fotoarchivu
rozdílnČ nakládá se snímky ýeské geologické služby
a se snímky jiných osob þi institucí. NapĜíklad pĜi

otografie tvoĜí jeden ze základních pilíĜĤ geologické dokumentace. Hodnota dokumentaþních
snímkĤ v þase roste a mnohé historické snímky zachycují pĤvodní charakter krajiny, zaniklé lokality
a zajímavé geologické jevy þi již neexistující technická díla, jako jsou napĜíklad staré doly. ýeská geologická služba spravuje v souþasné dobČ ĜádovČ
desetitisíce fotografií.
Fotoarchiv ýeské geologické služby pĜedstavuje
jednotný a centralizovaný systém pro ukládání, evidenci a využívání dokumentaþních snímkĤ v rámci
organizace. Jádro fotoarchivu tvoĜí elektronická databáze, ve které jsou ukládány popisy jednotlivých
snímkĤ, a datové úložištČ, ve kterém jsou uloženy
soubory s jednotlivými snímky ve vysokém rozlišení. Jádro fotoarchivu je souþástí centrálního datového skladu ýeské geologické služby a v jeho rámci je
rovnČž pravidelnČ zálohováno.

Obr. 1: Základní schéma fotoarchivu ýeské geologické
služby
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binace parametrĤ. Tato aplikace je k dispozici na
adrese: www.geology.cz/fotoarchiv
Nejstarší dosud zpĜístupnČné snímky zachycují
kongres Karpatské geologické asociace v roce 1931.
ObdobnČ staré jsou ale i nezpracované negativy na
sklech z první poloviny 20. století. Mezi dalšími
zpĜístupnČnými historickými snímky stojí za zmínku
napĜíklad dokumentace z výstavby pĜehrad vþetnČ
zábČrĤ pĤvodní krajiny pĜed zátopou, stará dĤlní
díla þi významné osobnosti þeské geologie.
Dle dosavadních mČĜení návštČvnosti (Google
Analytics) je prohlížecí aplikace fotoarchivu jednou
z nejnavštČvovanČjších aplikací a webových stránek
ýeské geologické služby. Za poslední rok navštívilo tuto aplikaci více než 150 000 unikátních návštČvníkĤ.

Obr. 2: Ukázka formuláĜe podrobného popisu snímkĤ ve
vkládací a editaþní aplikaci fotoarchivu

poskytování snímkĤ v plném rozlišení jsou poskytovány pouze snímky ve vlastnictví ýeské geologické
služby, ostatní pak jen se souhlasem vlastníkĤ.
Na fotoarchiv budou postupnČ napojeny ostatní
datové zdroje ýeské geologické služby tak, aby
snímky užívané v ostatních aplikacích byly centrálnČ uloženy ve fotoarchivu. Doposud se toto propojení podaĜilo plnČ realizovat s databází významných
geologických lokalit.
Na poþátku kvČtna 2009 bylo v databázi evidováno pĜes 17 000 popisĤ snímkĤ (z toho více než
12 000 popisĤ historických snímkĤ). V datovém
úložišti pak bylo pĜes 11 000 snímkĤ (z toho více
než 6 500 skenĤ historických snímkĤ). Z hlediska
vlastnictví snímkĤ bylo ve stejném období v datovém úložišti k dispozici pĜes 7 600 snímkĤ ýeské
geologické služby a pĜes 3 800 snímkĤ soukromých
osob.
Ke stejnému datu bylo více než 11 000 snímkĤ
ve formČ náhledĤ s podrobnými popisy zpĜístupnČno na internetu prostĜednictvím prohlížecí aplikace
fotoarchivu, která umožĖuje jak prohlížení snímkĤ,
tak i jejich podrobné vyhledávání na základČ kom-

Obr. 3: Hudlická skála, snímek þ. 16 431
Foto: Jaroslav Kothera (1960)

Obr. 4: Hudlická skála, snímek þ. 17 363
Foto: Jan Vyhnánek (2005)

Kontakt na správce: fotoarchiv@geology.cz
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