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GEO Lokality – Databáze významných geologických lokalit 
eské republiky 
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eská geologická služba, Klárov 3, Praha 1, pavla.gurtlerova@geology.cz 

edním ze zp sob  jak pomáhat zachovat d dictví 
neživé p írody pro budoucí generace je i dostate -
ný p ístup k informacím ze získaných geolo-

gických poznatk . eská geologická služba (dále jen 
GS), se podílí na popularizaci geologického d dic-

tví celou adou svých inností. Krom  vydavatelské 
innosti jsou geologické informace zp ístupn ny ve-
ejnosti na webovém portálu GS www.geology.cz. 

Jeho sou ástí jsou také aplikace umož ující uživate-
l m nahlédnout do databází s geov dní náplní. Jed-
nou z nich je Databáze významných geologických 
lokalit v eské republice.

Tato databáze, založena v prost edí RDBMS 
Oracle v centrálním datovém skladu GS, je sou-
ástí národního geologického informa ního systé-

mu (GeoIS) budovaného GS. U zrodu myšlenky 
vytvo ení evidence významných geologických loka-
lit stáli na po átku 90. let prof. RNDr. Ivo Chlupá ,
DrSc. a Mgr. Vladimír Lysenko a další pracovníci 

GS,  dále P írodov decké fakulty Univerzity Kar-
lovy, Akademie v d R a muzeí. P vodní formou 
evidence byla kartotéka, která byla od roku 1997 
postupn  p evád na do databázové podoby. Od 
roku 2001 je tato databáze využita v Geografickém 
informa ního systému GS (dále jen GIS) a zp í-
stupn na pomocí web aplikace na Portále GS
(www.geology.cz/lokality). Databáze je pr b žn          
a dopl ována o aktualizované údaje zjišt né p ede-
vším v rámci podrobného geologického mapování. 
Nápl  databáze je odborn  garantována oblastními 
geology GS, p ípadn  specialisty z ostatních geo-
logických institucí.  

Databáze významných geologických lokalit ob-
sahuje záznamy o lokalitách, které jsou zvlášt  chrá-
n né v r zných stupních ochrany, dále záznamy       
o lokalitách v decky a odborn  významných i este-
ticky zajímavých. Podává informace o jedine ných
lokalitách p evážn  mineralogického, paleontologic-

kého nebo i geomorfologického rázu, z nichž mnohé 
si zasluhují být k ochran  navrženy. Každý záznam 
databáze obsahuje podrobnou geologickou charakte-
ristiku lokality, údaje o stupni a d vodu ochrany, 
popisu st et  zájm , jejich lokalizaci v etn  grafic-
kého znázorn ní, odkazech na literaturu aj. Z celko-
vého po tu cca 2100 geologicky významných  lokalit 
p ístupných na internetu je 35 % doprovázeno do-
kumenta ními fotografiemi z databáze Fotoarchivu 

GS (www.geology.cz/fotoarchiv). 
Pro p ístup k  informacím o významných geolo-

gických lokalitách se lze využít dva zp soby vyhle-
dávání, které jsou dostupné na stránkách 
www.geology.cz/lokality. Jedním je výb rová data-
bázová aplikace a druhým aplikace v prost edí GIS 
na Mapovém serveru GS. Kone ným výstupem 
obou aplikací je záznamový list s podrobnými in-
formacemi o vybrané geologické lokalit  (obr. 1).  

Strukturovaný záznam o geologické lokalit
umož uje zájemc m vyhledávat v databázové apli-
kaci podle r zných kritérií, které popisují její lokali-
zaci (mapa, okres, kraj), geologický charakter (jev, 
téma, hornina, geneze, regionáln  geologická jednot-
ka), zp sob ochrany (stupe  ochrany, za azení do 
maloplošných a velokoplošných chrán ných území), 
st ety zájm  aj.  

Aplikace v prost edí GIS na Mapovém serveru 
zobrazuje mapu eské republiky, na níž lze jedno-
duchým zp sobem p iblížit zájmové území a získat 
p ehled nejenom o hledané lokalit  a lokalitách 
v jejím okolí, ale také informaci o vztahu ke geo-
logické stavb  území (geologická mapa R              
1:50 000), o umíst ní v chrán ných oblastech,         
o t žb  dekora ních kamen  aj. Krom  vrstev 
s geov dní náplní je vhodné pro samotné vyhledání 
lokality využít podklady topografických map          
1:50 000, 1:25 000 nebo leteckých snímk , které 
jsou zde k dispozici. 
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Informace evidované v Databázi  významných 
geologických lokalit nejenom umož ují širší ve ej-
nosti se seznámit s geologicky zajímavými místy 
v eské republice, ale jsou také sou ástí podklad

pro vyhlašování chrán ných území. Slouží geolog m
jako výchozí materiál pro geologické expertizy          
a studie. Jsou pom ckou ve školství i p i práci míst-
ních ú ad  a orgán  ochrany p írody. 

Obr. 1: Schéma vyhledávání informací v Databázi významných geologických lokalit na portále GS.


