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J

edním ze zpĤsobĤ jak pomáhat zachovat dČdictví
neživé pĜírody pro budoucí generace je i dostateþný pĜístup k informacím ze získaných geologických poznatkĤ. ýeská geologická služba (dále jen
ýGS), se podílí na popularizaci geologického dČdictví celou Ĝadou svých þinností. KromČ vydavatelské
þinnosti jsou geologické informace zpĜístupnČny veĜejnosti na webovém portálu ýGS www.geology.cz.
Jeho souþástí jsou také aplikace umožĖující uživatelĤm nahlédnout do databází s geovČdní náplní. Jednou z nich je Databáze významných geologických
lokalit v ýeské republice.
Tato databáze, založena v prostĜedí RDBMS
Oracle v centrálním datovém skladu ýGS, je souþástí národního geologického informaþního systému (GeoIS) budovaného ýGS. U zrodu myšlenky
vytvoĜení evidence významných geologických lokalit stáli na poþátku 90. let prof. RNDr. Ivo Chlupáþ,
DrSc. a Mgr. Vladimír Lysenko a další pracovníci
ýGS, dále PĜírodovČdecké fakulty Univerzity Karlovy, Akademie vČd ýR a muzeí. PĤvodní formou
evidence byla kartotéka, která byla od roku 1997
postupnČ pĜevádČna do databázové podoby. Od
roku 2001 je tato databáze využita v Geografickém
informaþního systému ýGS (dále jen GIS) a zpĜístupnČna pomocí web aplikace na Portále ýGS
(www.geology.cz/lokality). Databáze je prĤbČžnČ
a doplĖována o aktualizované údaje zjištČné pĜedevším v rámci podrobného geologického mapování.
NáplĖ databáze je odbornČ garantována oblastními
geology ýGS, pĜípadnČ specialisty z ostatních geologických institucí.
Databáze významných geologických lokalit obsahuje záznamy o lokalitách, které jsou zvláštČ chránČné v rĤzných stupních ochrany, dále záznamy
o lokalitách vČdecky a odbornČ významných þi esteticky zajímavých. Podává informace o jedineþných
lokalitách pĜevážnČ mineralogického, paleontologic-

kého nebo i geomorfologického rázu, z nichž mnohé
si zasluhují být k ochranČ navrženy. Každý záznam
databáze obsahuje podrobnou geologickou charakteristiku lokality, údaje o stupni a dĤvodu ochrany,
popisu stĜetĤ zájmĤ, jejich lokalizaci vþetnČ grafického znázornČní, odkazech na literaturu aj. Z celkového poþtu cca 2100 geologicky významných lokalit
pĜístupných na internetu je 35 % doprovázeno dokumentaþními fotografiemi z databáze Fotoarchivu
ýGS (www.geology.cz/fotoarchiv).
Pro pĜístup k informacím o významných geologických lokalitách se lze využít dva zpĤsoby vyhledávání, které jsou dostupné na stránkách
www.geology.cz/lokality. Jedním je výbČrová databázová aplikace a druhým aplikace v prostĜedí GIS
na Mapovém serveru ýGS. Koneþným výstupem
obou aplikací je záznamový list s podrobnými informacemi o vybrané geologické lokalitČ (obr. 1).
Strukturovaný záznam o geologické lokalitČ
umožĖuje zájemcĤm vyhledávat v databázové aplikaci podle rĤzných kritérií, které popisují její lokalizaci (mapa, okres, kraj), geologický charakter (jev,
téma, hornina, geneze, regionálnČ geologická jednotka), zpĤsob ochrany (stupeĖ ochrany, zaĜazení do
maloplošných a velokoplošných chránČných území),
stĜety zájmĤ aj.
Aplikace v prostĜedí GIS na Mapovém serveru
zobrazuje mapu ýeské republiky, na níž lze jednoduchým zpĤsobem pĜiblížit zájmové území a získat
pĜehled nejenom o hledané lokalitČ a lokalitách
v jejím okolí, ale také informaci o vztahu ke geologické stavbČ území (geologická mapa ýR
1:50 000), o umístČní v chránČných oblastech,
o tČžbČ dekoraþních kamenĤ aj. KromČ vrstev
s geovČdní náplní je vhodné pro samotné vyhledání
lokality využít podklady topografických map
1:50 000, 1:25 000 nebo leteckých snímkĤ, které
jsou zde k dispozici.
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Informace evidované v Databázi významných
geologických lokalit nejenom umožĖují širší veĜejnosti se seznámit s geologicky zajímavými místy
v ýeské republice, ale jsou také souþástí podkladĤ

pro vyhlašování chránČných území. Slouží geologĤm
jako výchozí materiál pro geologické expertizy
a studie. Jsou pomĤckou ve školství i pĜi práci místních úĜadĤ a orgánĤ ochrany pĜírody.

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