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Fotografie tvo í jeden ze základních pilí geologické dokumentace. Hodnota dokumenta ních snímk
v ase roste a mnohé historické snímky poukazují na dnes již nep ístupné lokality i zajímavé
geologické jevy. eská geologická služba spravuje v sou asné dob ádov desetitisíce snímk s velmi
rozmanitou geologickou tématikou.
Fotoarchiv eské geologické služby p edstavuje jednotný a centralizovaný systém pro
evidenci, zpracování a využívání dokumenta ních snímk v rámci organizace. Jádro fotoarchivu tvo í
elektronická databáze, ve které je v sou asné dob evidována zatím jen ást fotografické dokumentace,
ale i tak ítá p es 13 000 snímk . P evážnou v tšinu tvo í sice ernobílé historické snímky zejména
z 50. a 60. let 20. století, ale postupn se za azují i snímky datované od konce 20. do sou asnosti.
Historické fotografie z archivu eské geologické služby se postupn zapisují do databáze a
vybrané snímky se také scanují ve vysokém rozlišení a uchovávají se na digitálních nosi ích.
V letošním roce je rovn ž vyvíjen nový zp sob pro vkládání snímk , který by m l sb r fotografické
dokumentace, zejména té sou asné, ješt více zefektivnit.
Databáze fotoarchivu je formou webových aplikací p ístupná jak pracovník m eské
geologické služby, tak i široké ve ejnosti. Voln p ístupná je prohlížecí a vyhledávací aplikace, která
obsahuje náhledy tak ka 8 000 snímk z r zných asových období, od nejstarších ernobílých
archivních fotografií ze 30. let minulého století až po sou asné barevné fotografie. Tato aplikace je
sou ástí potrálu eské geologické služby a je k dispozici na adrese http://www.geology.cz/fotoarchiv/
Široká laická i odborná ve ejnost m že prost ednictvím uvedené aplikace vyhledávat a
prohlížet snímky na základ vybraných kritérií, které se navíc dají r zn kombinovat. M že se jednat
nap íklad o rok po ízení i autora snímku, geografickou lokalizaci (kraj, okres, obec, lokalita, mapa
1:25 000, region), fotografované osoby, významné události, geologické jevy, technické prvky a
stratigrafické i regionáln -geologické len ní.
Fotoarchiv eské geologické služby není uzav ený systém, neustále se rozši uje a p ibývá
fotografií z interní i externích zdroj . Pro nekomer ní publikaci snímk s geologickou tématikou je
fotoarchiv otev en i soukromým zájemc m.
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