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Exkurze Karpatské geologické 
asociace v roce 1931

Foto: Josef Svododa, 1931

www.geology.cz/fotoarchiv
zpřístupněno přes 12 000 historických i současných snímků a další stále přibývají – rádi zařadíme i vaše fotografie!

Rozsáhlý půdní sesuv 
v Handlové 1960–1961

Fotoarchiv České geologické služby je moderní elektronické 

úložiště snímků s geologickou tematikou. Jedná se o centrální 

sklad pro uchovávání, popis a zpřístupňování snímků odborné 

i laické veřejnosti, který bezpečně uchovává v digitální podobě 

tisíce fotografií, z nichž mnohé jsou dnes již nenahraditelnými 

historickými doklady zachycující například vývoj krajiny, historii 

hornictví, stav geologických lokalit či osobnosti geologie.

Foto: Jan Bárta, 1961

Internetová aplikace fotoarchivu zpřístupňuje snímky odborné 

i široké laické veřejnosti. K dispozici je přes 12 000 podrobně 

popsaných fotografií a jejich počet neustále narůstá. Snímky je 

možné prohlížet a vyhledávat podle široké škály kritérií.
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Paleontologické výzkumy v okolí Zlatých Moravců, Slovensko (Jan Bárta, 1959)

Magmatické struktury v lomu u Teletína (Josef Svoboda, 1963)

Vulkanity Českého středohoří (Josef Svoboda, 1964)

Sloupské jeskyně (Jan Bárta, 1959)

Dobývání nerostných surovin

Dobývání uhlí na Mostecku (Jan Bárta, 1961)

Z historie těžby českých granátů, Podsedice, České středohoří

Těžba cínu v Krušných horách u Přebuzi (Rudolf Hylský, 1946)

Dolování kaolinu na Plzeňsku (Rudolf Hylský, 1949)

Dobývání železných rud v okolí Ejpovic na Plzeňsku (Rudolf Hylský, 1951)

Přispějte svými fotografiemi! Do fotoarchivu rádi zařadíme i 

vaše fotografie se vztahem ke geologii. Fotoarchiv nyní 

obsahuje skoro 8 000 snímků České geologické služby a více 

než 4 000 snímků poskytnutých soukromými osobami. Autorská 

práva jsou zachována jejich vlastníkům. Aplikace fotoarchivu 

eviduje vlastnictví snímků a rozdílně nakládá se snímky České 

geologické služby a s ostatními snímky. Správce fotoarchivu 

poskytne případným zájemcům o vkládání fotografií bližší 

informace a zajistí  přístup do vkládací a editační aplikace.

Krajina před zátopou vodní nádrže Lipno (Bohumil Červený, 1959)

Bítešská ortorula v údolí Hodonínky (Josef Svoboda, 1961)

Pravčická brána a Tiské stěny (Josef Svoboda, 1963 – 1966)

Doc. Špinar při paleontologickém průzkumu lokality Bechlejovice (Jan Bárta, 1961)

Svatošské skály (Josef Svoboda a Jan Bárta, 1963)

Moravský kras (Jan Bárta, 1959)

Podzemní továrna Richard u Litoměřic (Bohumil Červený, 1960)

Praha – Žižkov (Rudolf Hylský, 1951)   Slovinky, Slovensko (Jan Bárta, 1961)

Geologové v průvodu 1. Máje – Zajistíme republice rudy, uhlí, nafty více (Josef Zajíc, 1952)

Venušina sopka u Bruntálu (Josef Svoboda, 1962)
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