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Fotografie tvoĜí jeden ze základních pilíĜĤ geologické dokumentace. Hodnota dokumentaþních snímkĤ
v þase roste a mnohé historické snímky poukazují na dnes již nepĜístupné lokality þi zajímavé
geologické jevy. ýeská geologická služba spravuje v souþasné dobČ ĜádovČ tisíce snímkĤ s velmi
rozmanitou geologickou tématikou.
Fotoarchiv ýeské geologické služby pĜedstavuje jednotný a centralizovaný systém pro evidenci,
zpracování a využívání dokumentaþních snímkĤ v rámci organizace. Jádro fotoarchivu tvoĜí
elektronická databáze, ve které je v souþasné dobČ evidována hlavní þást fotografické dokumentace, ale
i tak þítá pĜes 13 000 snímkĤ. PĜevážnou vČtšinu tvoĜí sice þernobílé historické snímky zejména z 50. a
60. let dvacátého století, ale postupnČ se zaĜazují i snímky datované od konce 20. let minulého století
do souþasnosti.
Historické fotografie z archivu ýeské geologické služby se postupnČ zapisují do databáze a vybrané
snímky se skenují ve vysokém rozlišení a uchovávají se na digitálních nosiþích. V letošním roce je
rovnČž vyvíjen nový zpĤsob pro vkládání snímkĤ, který by mČl sbČr fotografické dokumentace,
zejména té souþasné, více zefektivnit.
Databáze fotoarchivu je formou webových aplikací pĜístupná jak pracovníkĤm ýeské geologické
služby, tak i široké veĜejnosti. VolnČ pĜístupná je prohlížecí a vyhledávací aplikace, která obsahuje
náhledy takĜka 8 000 snímkĤ z rĤzných þasových období, od nejstarších þernobílých archivních
fotografií ze 30. let minulého století až po souþasné barevné fotografie. Tato aplikace je souþástí
potrálu ýeské geologické služby a je k dispozici na adrese http://www.geology.cz/fotoarchiv/
Široká laická i odborná veĜejnost mĤže prostĜednictvím uvedené aplikace vyhledávat a prohlížet
snímky na základČ vybraných kritérií, které se navíc dají rĤznČ kombinovat. MĤže se jednat napĜíklad
o rok poĜízení þi autora snímku, geografickou lokalizaci (kraj, okres, obec, lokalita, mapa 1 : 50 000,
geografický region), fotografované osoby, významné události, geologické jevy, technické prvky
a stratigrafické þi regionálnČ-geologické þlenČní.
Fotoarchiv ýeské geologické služby není uzavĜený systém, neustále se rozšiĜuje a pĜibývá
fotografií z interní i externích zdrojĤ. Pro nekomerþní publikaci snímkĤ s geologickou tématikou je
fotoarchiv otevĜen i soukromým zájemcĤm.

Obr. 1 (vlevo): HoubĤv lom u KonČprus, foto Josef Svoboda (1964)
Obr. 2 (vpravo): HoubĤv lom u KonČprus, foto Pavel Bokr (2005)
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