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V

ydavatelství ýeské geologické služby je nejvČtším vydavatelem geologické literatury
v ýeské republice. Vydává geovČdní publikace
v tematických Ĝadách vČnovaných jednotlivým
oborĤm vČd o Zemi, periodika, monografie a geologické i úþelové mapy rĤzných mČĜítek. Po celou
dobu svého pĤsobení se podílí na zpĜístupĖování
výsledkĤ výzkumných a mapovacích prací odborníkĤ ýeské geologické služby.
Mezi hlavní priority Vydavatelství ýGS patĜí
vydávání þasopisu s mezinárodním významem Bulletin of Geosciences, který byl poþátkem roku 2007
zaþlenČn do databáze ISI (Web of Science). I další
periodika Vydavatelství ýGS dosahují vysoké úrovnČ, o þemž svČdþí napĜíklad zaĜazení titulu Zprávy
o geologických výzkumech na Seznam neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v ýR,
schválený Radou pro výzkum a vývoj.
Na základČ dlouhodobé poptávky uživatelĤ po
geologických mapách je v posledních letech kladen
velký dĤraz na vydávání jednotlivých listĤ Základní geologické mapy ýeské republiky v mČĜítku
1 : 25 000 spoleþnČ s textovými vysvČtlivkami.
V letošním roce je plánováno vydání dalších osmi
kompletĤ geologické mapy a textových vysvČtlivek.
V loĖském roce se podaĜilo vydat ojedinČlé dílo
Jana Chába a spoluautorĤ Struþná geologie základu
ýeského masivu a jeho karbonského a permského
pokryvu. Tato publikace tematicky navazuje na velice úspČšnou Geologickou mapu ýR 1 : 500 000 autorĤ J. Chába, Z. Stráníka a M. Eliáše. Geologická
mapa ýR 1: 500 000 je výsledkem mnohaletého
úsilí našich pĜedních geologĤ o co nejvČrnČjší znázornČní geologické stavby území republiky. Toto
dílo získalo prestižní ocenČní Mapa roku 2007
v rámci kartografické soutČže, poĜádané Kartografickou spoleþností ýeské republiky.

S ohledem na souþasné možnosti a trendy v rozvoji internetu se Vydavatelství ýGS rozhodlo
odborná periodika nabízet nejen v tištČné podobČ,
ale i prostĜednictvím portálu ýeské geologické služby www.geology.cz. Dostupné on-line jsou tedy
Bulletin of Geosciences (www. geology.cz/bulletin),
Zprávy
o
geologických
výzkumech
(www.geology.cz/zprávy), Czech Geological Survey
Special
Papers
(www.geology.cz/spec-papers)
a
Sborník
geologických
vČd
(www.geology.cz/sbornik). Novinkou v nabídce
on-line publikací je i pĜístup k elektronické verzi
úspČšných, ale již vyprodaných titulĤ, které byly
vydány od poþátku þinnosti Vydavatelství ýGS
(www. geology.cz/1919). Náležitost tohoto postupu
dokládají analýzy nárĤstu návštČvnosti tČchto stránek v rámci Informaþního portálu ýGS.
Díky vlastnímu digitálnímu tiskovému stĜedisku mĤže Vydavatelství ýGS operativnČ reagovat
na aktuální poptávku veĜejnosti i potĜebu svých
zamČstnancĤ pĜi vydávání malonákladových titulĤ,
které by jinak byly vzhledem k finanþním nákladĤm nerealizovatelné. Proto byla napĜíklad rozšíĜená nabídka populárnČ nauþných publikací o velmi oblíbené soubory pohlednic s doprovodnými
texty, prostĜednictvím kterých autoĜi z Ĝad specialistĤ ýeské geologické služby pĜibližují veĜejnosti specifika jednotlivých oborĤ þinnosti organizace.
Na jaĜe roku 2009 pĜivítala své návštČvníky zrekonstruovaná modernČ vybavená prodejna odborných publikací a map v budovČ Ĝeditelství ýeské
geologické služby v Praze na KlárovČ. Nové, rozšíĜené prostory prodejny nyní nabízejí také geovČdní
literaturu i jiných institucí.
Ve svých propagaþních aktivitách se Vydavatelství zamČĜuje na prezentaci ýeské geologické
služby v rámci odborné i široké laické veĜejnosti.
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Pozornost pĜitom vČnuje také nejmladší generaci,
která je pro budoucnost geovČdních disciplín i celé
planety ZemČ rozhodující.
OjedinČlou propagaþní akci, kterou se ýeská
geologická služba zaĜadila mezi nejvýznamnČjší
geologické služby celého svČta, pĜipravilo Vydavatelství na exhibiþní þásti 33. mezinárodního geolo-

gického kongresu v Oslu ve dnech 6. – 14. srpna
2008.
Vydavatelství ýeské geologické služby dlouhodobČ úzce spolupracuje s pĜípravnou skupinou Mezinárodního roku planety ZemČ pro ýeskou republiku a své popularizaþní a propagaþní aktivity koordinuje s touto celosvČtovČ významnou aktivitou.
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