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Vydavatelství eské geologické služby 

K. Jan ová

eská geologická služba, klara.jancova@geology.cz 

ydavatelství eské geologické služby je nej-
v tším vydavatelem geologické literatury 

v eské republice. Vydává geov dní publikace 
v tematických adách v novaných jednotlivým 
obor m v d o Zemi, periodika, monografie a geo-
logické i ú elové mapy r zných m ítek. Po celou 
dobu svého p sobení se podílí na zp ístup ování 
výsledk  výzkumných a mapovacích prací odbor-
ník eské geologické služby.   

Mezi hlavní priority Vydavatelství GS pat í
vydávání asopisu s mezinárodním významem Bul-
letin of Geosciences, který byl po átkem roku 2007 
za len n do databáze ISI (Web of Science). I další 
periodika Vydavatelství GS dosahují vysoké úrov-
n , o emž sv d í nap íklad za azení titulu Zprávy
o geologických výzkumech na Seznam neimpakto-
vaných recenzovaných periodik vydávaných v R,
schválený Radou pro výzkum a vývoj. 

Na základ  dlouhodobé  poptávky uživatel  po 
geologických mapách je v posledních letech kladen 
velký d raz na vydávání jednotlivých list  Základ-
ní geologické mapy eské republiky v m ítku                
1 : 25 000 spole n  s textovými vysv tlivkami. 
V letošním roce je plánováno vydání dalších osmi 
komplet  geologické mapy a textových vysv t-
livek.  

V lo ském roce se poda ilo vydat ojedin lé dílo 
Jana Chába a spoluautor Stru ná geologie základu 

eského masivu a jeho karbonského a permského 
pokryvu. Tato publikace tematicky navazuje na veli-
ce úsp šnou Geologickou mapu R 1 : 500 000 au-
tor  J. Chába, Z. Stráníka a M. Eliáše. Geologická 
mapa R 1: 500 000  je výsledkem mnohaletého 
úsilí našich p edních geolog  o co nejv rn jší zná-
zorn ní geologické stavby území republiky. Toto 
dílo získalo prestižní ocen ní Mapa roku 2007 
v rámci kartografické sout že, po ádané Kartogra-
fickou spole ností eské republiky.

S ohledem na sou asné možnosti a trendy v roz-
voji internetu se Vydavatelství GS rozhodlo          
odborná periodika nabízet nejen v tišt né podob ,
ale i prost ednictvím portálu eské geologické služ-
by 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 v d
(www.geology.cz/sbornik). Novinkou v nabídce         
on-line publikací je i p ístup k elektronické verzi 
úsp šných, ale již vyprodaných titul , které byly 
vydány od po átku innosti Vydavatelství GS
(www. geology.cz/1919). Náležitost tohoto postupu 
dokládají analýzy nár stu návšt vnosti t chto strá-
nek v rámci Informa ního portálu GS.

Díky vlastnímu digitálnímu tiskovému st edis-
ku m že Vydavatelství GS operativn  reagovat 
na aktuální poptávku ve ejnosti i pot ebu svých        
zam stnanc  p i vydávání malonákladových titul ,
které by jinak byly vzhledem k finan ním nákla-
d m nerealizovatelné. Proto byla nap íklad rozší-
ená nabídka populárn  nau ných publikací o vel-

mi oblíbené soubory pohlednic s doprovodnými 
texty, prost ednictvím kterých auto i z ad spe-
cialist eské geologické služby p ibližují ve ej-
nosti specifika jednotlivých obor innosti orga-
nizace.  

Na ja e roku 2009 p ivítala své návšt vníky zre-
konstruovaná modern  vybavená prodejna odbor-
ných publikací a map v budov editelství eské 
geologické služby v Praze na Klárov . Nové, rozší-
ené prostory prodejny nyní nabízejí také geov dní 

literaturu i jiných institucí. 
Ve svých propaga ních aktivitách se Vydava-

telství zam uje na prezentaci eské geologické 
služby v rámci odborné i široké laické ve ejnosti.
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Pozornost p itom v nuje také nejmladší generaci, 
která je pro budoucnost geov dních disciplín i celé 
planety Zem  rozhodující.  

Ojedin lou propaga ní akci, kterou se eská
geologická služba za adila mezi nejvýznamn jší  
geologické služby celého sv ta, p ipravilo Vydava-
telství na exhibi ní ásti 33. mezinárodního geolo-

gického kongresu v Oslu ve dnech 6. – 14. srpna 
2008.  

Vydavatelství eské geologické služby dlouho-
dob  úzce spolupracuje s p ípravnou skupinou Me-
zinárodního roku planety Zem  pro eskou  repub-
liku a své populariza ní a propaga ní aktivity koor-
dinuje s touto celosv tov  významnou aktivitou.


