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Jaké informace hledají návšt vníci Informa ního portálu
eské geologické služby? 

P. Fiferna1

1 eská geologická služba, patrik.fiferna@geology.cz 

eská geologická služba jako instituce pov ená
výzkumem, shromaž ováním, vyhodnocováním 

a poskytováním informací o geologickém složení 
území eské republiky si uv domuje význam zp í-
stup ování geov dních informací prost ednictvím
internetu, který se svou dostupností stává ideálním 
informa ním prost edkem pro oslovení široké ve ej-
nosti.

Již od roku 2001 se proto snaží v p ehledné a in-
teraktivní form  zp ístup ovat výsledky své odbor-
né innosti, které ve své dlouholeté historii vytvo ila 
a nashromáždila. Informa ní portál eské geolo-
gické služby je v sou asné dob  velmi d ležitým        
a využívaným informa ním zdrojem pro široké 
spektrum uživatel  z ad státní správy, odborné ve-
ejnosti, student  a laické ve ejnosti.

Pro organizace státní správy a samosprávy, které 
požadují p edevším informace odvozené a interpre-
tované, pat í mezi nejvíce navšt vované aplikace 
Portál geohazard  (www.geology.cz/geohazardy) 
s voln  dostupnou službou GeoReporty, Informa ní
portál Státní geologické služby s integrací infor-
ma ních zdroj  a služeb poskytovaných eskou         
geologickou službou a eskou geologickou službou 
– Geofondem  a stránky v nující se problematice 
radonového rizika (www.geology.cz/radon).  

Zástupci odborné ve ejnosti (jednotlivci, v decké           
a vzd lávací instituce, odborné firmy) využívají          
v nejv tším m ítku služeb odborné knihovny (www. 
geology.cz/knihovna), odborného archivu (www.         
geology.cz/archiv) a geologických sbírek (www. geo-
logy.cz/sbirky) a zájem mají hlavn  o základní      
geologické informace a data (geologické mapy, ana-
lytická geochemická a hydrogeologická data, ložis-
kové údaje apod.), se kterými dále sami pracují. 
Hlavním nástrojem je Mapový server (mapy. geolo-
gy.cz), který v rámci n kolika mapových aplikací 
zp ístup uje geov dní data z geodatabází a digitál-

ního archivu GS v etn  webových mapových 
služeb. On-line jsou zp ístupn ny odborná perio-
dika Bulletin of Geosciences (www.geology.cz/bul-
letin), Zprávy o geologických výzkumech (www. 
geology.cz/pravy), edice CGS Special Papers 
(www.geology.cz/spec-papers) a Sborník geologic-
kých v d (www.geology.cz/sbornik).  

Laická ve ejnost projevuje zájem p edevším           
o praktické údaje z konkrétní lokality ( asto staveb-
ního pozemku). S rozvojem spole enské zodpov d-
nosti  firem, ekologického cít ní ob an  a s rozvo-
jem cestovního ruchu zam eného na ekoturistiku          
a geoturistiku se dostávají do pop edí také obecné 
informace z oblasti neživé p írody. 

Hlavní poptávka se tak soust e uje na popu-
lárn  nau né publikace a mapy seznamující uži-
vatele s vývojem neživé p írody, zajímavými geo-
logickými lokalitami, s místní historií t žby, ale i         
s exponáty z paleontologických expozic v etn  his-
torických map. V posledních letech je zcela zjevný 
zájem o populárn  nau né aplikace jako je foto-
archiv (www.geology.cz/fotoarchiv), geologická 
encyklopedie (www.geology.cz/encyklopedie), A/
geologický slovník (http://www.geology.cz/slovnik), 
virtuální muzeum (www.geology.cz/muzeum),         
geologické lokality (mapy.geology.cz/website/new 
_g_lokality), dekora ní kameny (mapy.geology.cz/ 
website/dekor_ kamen). Pozornost ve ejnosti p ita-
hují také stránky v nované výzkumným projekt m
našich odborník , zejména z geologického výzku-
mu Antarktidy (www.geology.cz/antarktida).  

eská geologická služba je i nadále p ipravena 
p izp sobovat nabídku služeb sou asným pot ebám
návšt vník  portálu a na základ  analýz návšt vnosti 
portálu a zp tných vazeb od jeho uživatel  nap . díky 
aplikaci Zeptejte se geologa (www.geology.cz/         
zeptejte-se-geologa) nejen zlepšovat navigaci a intui-
tivnost, ale i zp ístup ování a interpretaci dat. 


