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Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a 
software pro ochranu a využití kartografických děl národního 
kartografického dědictví 

 
Cíl: nabídnout volně dostupný soubor softwarových nástrojů a 
metodik, který umožní zpracování starých mapových děl nejen s 
ohledem na jejich evidenci, ale i na kartografickou korektnost a 
atraktivní zpřístupnění laické veřejnosti 

 

•společný projekt MZK, Mapové sbírky UK a Geografického 
ústavu PřF MU 

•podpořen z programu NAKI MK ČR (trvání 2011 – 2015) 

TEMAP 



• portál pro kolaborativní georeferencování staremapy.cz 
• metodiky pro katalogizaci map 
• nástroj pro katalogizaci mapových děl 
• umožnění vizuálního překrývání map 
• aplikace pro správu a zpřístupnění kartografických 

dokumentů 
• e-learningové kurzy pro uživatele softwarových nástrojů 
• kartometrické analýzy (Bayer – zvl. referát) 
• rozšíření portálu Geobibline o plné texty 
• putovní výstava 
• katalogizace a digitalizace cenných mapových sbírek 

Nejdůležitější výsledky 



Zapojit se může ten, kdo: 
•vlastní digitalizované mapy umístěné na stálých URL 
•používá pro odlišení map jednoznačný identifikátor 
•spolupráce – georeferencování sbírek digitalizovaných VÚGTK 
 
Získá: 
•souřadnice krajních bodů zobrazeného území 
•souřadnice vlícovacích bodů vytvořených při georeferenci 
•údaje o ořezu mapy 
•možnost umístit na webu geografické vyhledávání nad vlastní 
sbírkou (podmínkou je přispívání do Souborného katalogu ČR) 

 

Staremapy.cz  
software pro kolaborativní georeferenci 



Staremapy.cz  
georeferencování 



Staremapy.cz  
ořez mapového pole 



Staremapy.cz  
náhled dvou mapových vrstev (afinní zobrazení) 



Staremapy.cz  
náhled dvou mapových vrstev (polynomiální zobrazení) 



Staremapy.cz  
analýza přesnosti 



• Dvě medializované akce přitáhly desítky tisíc zájemců 
• Největší nápor v prvních dnech po oznámení 
• Zpracováno již přes 25000 map, dalších 20900 

připraveno 
• Vytvořeno přes 740000 vlícovacích bodů 
• Velký počet neumístitelných map (text, veduty, okrajové 

listy větších map) 
• Nejaktivnější uživatel téměř 134000 bodů (18,2%) 

 



Výhody software: 
•intuitivní používání bez zvláštního zaškolení 
•jednotně zpracované záznamy 
•omezení chybovosti 
•dohledné rozšíření na další mapová díla 
•možnost generování výstupů i pro jiné knihovní systémy než 
Aleph 

Zpracování mapových děl 



Zpracování mapových děl 

• Nyní funkční na http://mapseries.georeferencer.org/  
• Zatím pouze pro mapy třetího vojenského mapování, další 

soubory se připravují. 
• Princip poloautomaticky tvořených šablon pro jednotlivé 

listy, usnadňující zpracování rozsáhlých, na katalogizaci 
obtížných mapových děl 

• Výsledný záznam je kopírován do katalogizační aplikace 
knihovního systému, kde je uložen 

• Generování ve formátu MARC 21 pro knihovní systém 
Aleph 

• Lze doplnit podporu pro další knihovní systémy. 
 
 



Zpracování mapových děl 
klad listů 

 
 



Zpracování mapových děl 
výběr mapového listu 

 
 



Zpracování mapových děl 
poloautomatické vyplnění šablony 

 
 



Zpracování mapových děl 
vložení do Alephu (ALT+D) 

 
 



Zpracování mapových děl 
cílový stav 

 
•možnost naskenovat a georeferencovat libovolný klad listů 
•jednodušší vytvoření vlastní šablony 
•integrace desktopové schránky do online nástroje (Aleph 
vyžaduje doplňkovou aplikaci nainstalovanou na lokálním 
počítači, která mění typ dokumentu ve schránce windows 



Metodiky pro zpracování map 
 

• Certifikovaná metodika pro tvorbu metadat kartografických 
dokumentů (Lukáš Brůha) 

• Certifikovaná metodika pro katalogizaci kartografických 
dokumentů podle RDA (Eva Novotná) 

• Certifikovaná metodika pro katalogizaci starých 
kartografických tisků a rukopisů podle RDA v MARC21 
(Eva Novotná) 

• Certifikovaná metodika pro katalogizaci objektů 
zobrazených na kartografických dílech (Zdeněk Stachoň, 
Milan Konečný) 

• Certifikovaná metodika pro tvorbu metadat pro indexy 
mapových děl (Zdeněk Stachoň, Jiří Kozel, Jan Russnák) 

 



Weby 
Jednotlivé sbírky: 
•mapy.mzk.cz 
•repositar.cuni.cz – volba Mapová sbírka ... 
•mapy.geogr.muni.cz 
 
Speciální výstupy: 
•Portál prof. Karla Kuchaře: web.natur.cuni.cz/gis/kuchar/ 
•Přehled glóbů ze sbírek UK: www.mapovasbirka.cz 
•e-learning: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/e-learning 
•Georeferencování starých map: www.staremapy.cz 
 
Georeferencované staré mapy jsou indexovány serverem     
 www.oldmapsonline.org 

 



Mapová sbírka Geografického ústavu PřF MU 



Mapová sbírka MZK – mapy.mzk.cz 

• Statické stránky generované z knihovního katalogu při zachování 
původní struktury sbírky 

• Vazba na původní rukopisné katalogy Mollovy sbírky v systému 
Kramerius 

• Geografické vyhledávání s využitím systému Maprank Search 
• Mapy uloženy v bezeztrátovém jpeg2000 
• Zpřístupnění prostřednictvím image serveru IIPImage, dlaždic 

Zoomify a prohlížečky OpenLayers 
• Komunikace s uživateli  

• Cca 2-3 odborné dotazy týdně 
• Mapy v plné kvalitě poskytovány zdarma pod licencí Creative 

Commons BY-SA 
 
 
 



WWW.STAREMAPY.CZ 
 

WWW.TEMAP.CZ 
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