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GEOLOGICKÁ FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE

� Jedinečný zdroj geologických informací
� Nenahraditelná dokumentace zaniklých lokalit
� Hodnota a význam fotografií v čase roste

Lom Na Kobyle, Rudolf Hylský, 1949 Lom Na Kobyle, Jan Vyhnánek, 2006
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FOTOARCHIV ČGS
Centrální digitální sklad fotografií s geovědní
tematikou uchovává v elektronické podobě:

Fotografie
- uložené na serveru v digitální podobě

- soubory JPEG ve vysokém rozlišení

a jejich podrobné popisy
- uložené v centrální databázi ČGS

- více než 40 popisných atributů
autor a autorská práva, technické parametry, lokalizace,
název, popis, geologické parametry, vazby na další databáze …

Umožňuje centrální ukládání a sdílení fotografií v rámci ČGS
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HISTORICKÁ FOTODOKUMENTACE

Přibližně 15 000 černobílých pozitivů
uložených na pracovišti Barrandov.

Na zadní straně každého snímku je
podrobný popis. 

V letech 1999 – 2004 probíhal
přepis popisů ze snímků do
databáze fotoarchivu.

Od roku 2005 probíhá skenování
fotografií ve vysokém rozlišení.

Po naskenování je náhled snímku
i s jeho popisem volně přístupný
v internetové aplikaci fotoarchivu.
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SOUČASNÁ FOTODOKUMENTACE

Převážně digitální fotografie jejichž počet 
neustále vzrůstá.

Poskytují je jak zaměstnanci ČGS tak i 
externí spolupracovníci a zájemci.

K nahrávání snímků a jejich popisování je určena vkládací a editační aplikace
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Popisy v 
databázi

Papírové
fotografie

Snímky v 
el. podobě

~15 000 12 300 6 700

5 400 5 400

1920 – 2009, > 90 autorů snímků

Historické fotografie

Současné fotografie

ZÁŘÍ 2009
STATISTIKA
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INTERNETOVÁ PROHLÍŽECÍ
APLIKACE FOTOARCHIVU

Zpřístupňuje náhledy snímků včetně popisů široké veřejnosti.

V současné době více než 12 000 přístupných náhledů

Široká škála parametrů pro prohlížení/prohledávání
rok, autor, osoba na snímku, okres, kraj, stát, region, mapový list, 
geologická lokalita, událost, technický prvek, téma, geologický jev, 
hornina, minerál, stratigrafická jednotka, litostratigrafická jednotka, 
regionálně-geologická jednotka atd.

Vhodné pro odbornou i laickou veřejnost, studenty apod.

http://www.geology.cz/fotoarchiv
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Podrobné vyhledávání – uživatelé
mohou kombinovat různé parametry

Prohlížení snímků 1. výběr parametru
2. výběr hodnoty

PROHLÍŽENÍ A VYHLEDÁVÁNÍ SNÍMKŮ
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NÁVŠTĚVNOST APLIKACE

Nejnavštěvovanější ze všech stránek / aplikací ČGS

300 – 600 absolutně unikátních návštěvníků denně

1500 – 3000 zobrazených stránek denně

Více než 250 000 absolutně unikátních návštěvníků od srpna 2006

Přes 80% návštěvníků přichází z fulltextových vyhledavačů (Google, Seznam)

Graf vývoje týdenní návštěvnosti (Google Analytics)
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VÝHODY FOTOARCHIVU

Fotografie jsou na jednom místě centrálně ukládány a 
popisovány bez ohledu na jejich konkrétní využití.

Jednou vložený snímek je možné současně využívat v řadě
jiných informačních zdrojů, aniž by byl uložen duplicitně.

Celý fotoarchiv (snímky i popisy) je pravidelně zálohován.

Snímky ve vlastnictví ČGS mohou zaměstnanci sdílet a 
stahovat v plném rozlišení.

V rámci ČGS tak můžeme mít přehled o všech fotografiích 
bez ohledu na to kým ze zaměstnanců byla pořízena.

Využívání snímků
z fotoarchivu v jiných 
aplikacích a www stránkách
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VKLÁDÁNÍ NOVÝCH SNÍMKŮ
Nové snímky lze vkládat a popisovat pomocí vkládací a editační
aplikace fotoarchivu (nahrávání, vkládání a popis snímků).

Snímky mohou automaticky vkládat všichni zaměstnanci ČGS,
ale přispívají i externí spolupracovníci a zájemci.

AUTORSKÁ PRÁVA:
Fotoarchiv obsahuje jak snímky ČGS, tak ale i snímky
soukromých osob případně i jiných institucí.

U každého snímku jsou evidována autorská práva a v případě
snímků, které nevlastní ČGS jsou práva zachována vlastníkům.

Aplikace fotoarchivu rozdílně nakládá se snímky ČGS
a s ostatními snímky (náhledy, možnosti stahování…).

RÁDI ZAŘADÍME I VAŠE FOTOGRAFIE – NOVÍ PŘISPĚVOVATELÉ VÍTÁNI!
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VÝHLED DO BUDOUCNA

• Pokračování v digitalizaci historických snímků

• Anglická verze prohlížecí aplikace

• Více přispěvovatelů

• Více informačních zdrojů propojených s fotoarchivem
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DĚKUJEME ZA VAŠI POZORNOST
fotoarchiv@geology.cz

ZAJISTÍME REPUBLICE RUDY, UHLÍ, NAFTY VÍCE


