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geologická služba jako instituce povČĜená
ýeská
výzkumem, shromažćováním, vyhodnocováním

a poskytováním informací o geologickém složení
území ýeské republiky si uvČdomuje význam zpĜístupĖování geovČdních informací prostĜednictvím
internetu, který se svou dostupností stává ideálním
informaþním prostĜedkem pro oslovení široké veĜejnosti.
Již od roku 2001 se proto snaží v pĜehledné a interaktivní formČ zpĜístupĖovat výsledky své odborné þinnosti, které ve své dlouholeté historii vytvoĜila
a nashromáždila. Informaþní portál ýeské geologické služby je v souþasné dobČ velmi dĤležitým
a využívaným informaþním zdrojem pro široké
spektrum uživatelĤ z Ĝad státní správy, odborné veĜejnosti, studentĤ a laické veĜejnosti.
Pro organizace státní správy a samosprávy, které
požadují pĜedevším informace odvozené a interpretované, patĜí mezi nejvíce navštČvované aplikace
Portál geohazardĤ (www.geology.cz/geohazardy)
s volnČ dostupnou službou GeoReporty, Informaþní
portál Státní geologické služby s integrací informaþních zdrojĤ a služeb poskytovaných ýeskou
geologickou službou a ýeskou geologickou službou
– Geofondem a stránky vČnující se problematice
radonového rizika (www.geology.cz/radon).
Zástupci odborné veĜejnosti (jednotlivci, vČdecké
a vzdČlávací instituce, odborné firmy) využívají
v nejvČtším mČĜítku služeb odborné knihovny (www.
geology.cz/knihovna), odborného archivu (www.
geology.cz/archiv) a geologických sbírek (www. geology.cz/sbirky) a zájem mají hlavnČ o základní
geologické informace a data (geologické mapy, analytická geochemická a hydrogeologická data, ložiskové údaje apod.), se kterými dále sami pracují.
Hlavním nástrojem je Mapový server (mapy. geology.cz), který v rámci nČkolika mapových aplikací
zpĜístupĖuje geovČdní data z geodatabází a digitál-

ního archivu ýGS vþetnČ webových mapových
služeb. On-line jsou zpĜístupnČny odborná periodika Bulletin of Geosciences (www.geology.cz/bulletin), Zprávy o geologických výzkumech (www.
geology.cz/pravy), edice CGS Special Papers
(www.geology.cz/spec-papers) a Sborník geologických vČd (www.geology.cz/sbornik).
Laická veĜejnost projevuje zájem pĜedevším
o praktické údaje z konkrétní lokality (þasto stavebního pozemku). S rozvojem spoleþenské zodpovČdnosti firem, ekologického cítČní obþanĤ a s rozvojem cestovního ruchu zamČĜeného na ekoturistiku
a geoturistiku se dostávají do popĜedí také obecné
informace z oblasti neživé pĜírody.
Hlavní poptávka se tak soustĜećuje na populárnČ nauþné publikace a mapy seznamující uživatele s vývojem neživé pĜírody, zajímavými geologickými lokalitami, s místní historií tČžby, ale i
s exponáty z paleontologických expozic vþetnČ historických map. V posledních letech je zcela zjevný
zájem o populárnČ nauþné aplikace jako je fotoarchiv (www.geology.cz/fotoarchiv), geologická
encyklopedie (www.geology.cz/encyklopedie), A/ý
geologický slovník (http://www.geology.cz/slovnik),
virtuální muzeum (www.geology.cz/muzeum),
geologické lokality (mapy.geology.cz/website/new
_g_lokality), dekoraþní kameny (mapy.geology.cz/
website/dekor_ kamen). Pozornost veĜejnosti pĜitahují také stránky vČnované výzkumným projektĤm
našich odborníkĤ, zejména z geologického výzkumu Antarktidy (www.geology.cz/antarktida).
ýeská geologická služba je i nadále pĜipravena
pĜizpĤsobovat nabídku služeb souþasným potĜebám
návštČvníkĤ portálu a na základČ analýz návštČvnosti
portálu a zpČtných vazeb od jeho uživatelĤ napĜ. díky
aplikaci Zeptejte se geologa (www.geology.cz/
zeptejte-se-geologa) nejen zlepšovat navigaci a intuitivnost, ale i zpĜístupĖování a interpretaci dat.

Konferencie, sympózia a semináre

ŠGÚDŠ Bratislava, 2009

61

