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VYDAVATELSTVÍ ESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY – OKNO DO SV TA GEOLOGIE
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Vydavatelství eské geologické služby jako nejv tší vydavatel geologické literatury v esku se již od 
roku 1919 podílí na zp ístup ování výstup  výzkumné a vývojové innosti z obor  v d o Zemi. 
Vytvá í  tišt né a elektronické publikace – geologické a tematické mapy v etn  vysv tlujících text ,
zpracovává a vydává geov dní publikace, periodika i monografie pro odbornou ve ejnost a 
zp ístup uje poznatky z geologických v d široké ve ejnosti populárn  nau nou formou pomocí 
publikací, map, pohlednic, nau ných aršík  apod.  

V sou asné dob  se ekologická m ítka pomalu, ale jist  dostávají mezi hlavní spole enské
hodnoty a vnímání p í in a d sledk  zne iš ování životního prost edí je podstatn  v tší, než tomu 
bylo v minulosti. Firmy a organizace tak za ínají spole enskou odpov dnost vnímat jako svoji 
konkuren ní výhodu a rostoucí ekologické pov domí zvyšuje nap íklad v cestovním ruchu význam 
„p írod  blízkých dovolených“, které se objevují pod  pojmy jako ekoturistika a geoturistika. 
D sledkem t chto nových trend  je i rostoucí poptávka široké odborné a hlavn  laické ve ejnosti po 
geov dních informacích, které se Vydavatelství GS snaží zprost edkovat a nabízet p itažlivou
formou. 

Uživatelé velice oce ují dostupnost a ucelenost nabízených informací v podob  on-line 
zp ístupn ných lánk  z odborných periodik jako je Bulletin of Geosciences, Zprávy o geologických 
výzkumech, CGS Special Papers a Sborníky geologických v d, které jsou na stránkách vydavatelství 
k dispozici zdarma. 

Na základ  zvyšující se poptávky je v posledních letech kladen d raz na vydávání populárn
nau ných publikací a map, které srozumitelným zp sobem pomocí zjednodušených geologických map 
nebo text  seznamují tená e s geov dní problematikou. Pat í k nim také nedávno vydané knížky 
Geologická pam  krajiny, Geologie Šumavy i P dy eské republiky a stále pokra ující ada
obrazových skláda ek o geologii chrán ných krajinných oblastí eské republiky. 

V trendu dnešní doby  p ipravujeme n kolik zajímavých titul , které jsou cílen  zam eny na t i
hlavní oblasti:

1. vydávání geologických map – krom  dlouho o ekávané Geologické mapy eské republiky  
1 : 500 000 vyjde dalších 15 list  geologické mapy 1 : 25 000; 

2. geoturistiku – p ipravované publikace, soubory pohlednic, mapy a skláda ky s geologickými 
zajímavostmi jsou zam eny na zájemce o geologii z ad široké ve ejnosti;

3. d ti – naším cílem je zábavnou formou pomocí knih s velkým množstvím ilustrací, 
vyst ihovánek, omalovánek nebo pexesa vtáhnout d ti do zajímavostí sv ta geologie. 

Vydavatelství v sou asné dob  velice úzce spolupracuje s P ípravným výborem Mezinárodního roku 
planety Zem  a snaží se své populariza ní a propaga ní aktivity provázat s touto celosv tovou 
aktivitou. Široká ve ejnost kladn  vnímala celonárodní výtvarnou sout ž pro d ti M j kousek Zem ,
organizované v rámci roku planety Zem , které se zú astnilo více než 1000 d tí z 81 eských škol. 
Výsledky sout že byly vyhlášeny na 16. mezinárodním knižním veletrhu v Praze a nejzda ilejší práce, 
vystavené u veletržního stánku Vydavatelsví GS, byly také publikovány na pohlednicích. Všechny 
kresby, malby a koláže jsou zve ejn ny na webovských stránkách www.geology.cz/soutez v etn
vybraných literárních komentá , vít z  a fotografií z vyhlášení výsledk  sout že i fotoreportáže 
z exkurze uspo ádané pro t ídu absolutního vít ze.


