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Petr Žabička,  

Moravská zemská knihovna v Brně 



Větsina vyhledávačů je založena na textovém 

vyhledávání 

To u map selhává 



OldMapsOnline.org 
Brána k online mapám ve vysokém rozlišení ze 

sbírek institucí z celého světa 

Intuitivní hledání podle lokace 

Indexace map z řady sbírek 

Prohlížení map na jedno kliknutí 

Přístup zdarma a otevřené pro další přispěvatele 

Cílová skupina: veřejnost, genealogové, historici, 
badatelé, nadšenci 

Od 21.7.2015 bude dostupná mobilní aplikace 



Zvětšete, zmenšete, nebo posuňte hlavní 
mapu tak, abyste viděli to území, pro které 

hledáte starou mapu.  
 

Můžete také použít vyhledávací okénko nad 
hlavní mapou k nalezení místa nebo  zadat na 

časové ose  
časové období která vás zajímá. 













Cíle... 

Přivést nové návštěvníky na webové stránky 
zapojených institucí 

Propagovat mapové sbírky 

Zachovat informaci o původci: mapy jsou označeny logem 
příslušné instituce a odkazem 

Ukládat pouze základní metadata a náhledy map 

Usnadnit nalézání naskenovaných map 

Zvýšit počet návštěv online map 

Přiblížit uživatelům mapy ze “skrytého webu” 



Vznik projektu 

Projekt vznikl v roce 2013 díky projektu University of 
Portsmouth a grantu JISC (UK),  

Využívá technologii MapRank Search  

Zajištěn provoz do 2018 

Reklamy Googlu pomáhají pokrýt provozní náklady 

Počítá se s dalšími projekty rozšiřujícími funkce a služby 
portálu 

Institucím zůstávají veškerá práva k mapám, zapojení je 
zdarma 



Jak přispívat? 

Mapy ve vysokém rozlišení (300dpi+ nebo 2 
Megapixely+), které jsou zoomovatelné (např. 
pomocí IIIF, Zoomify apod.) a volně zpřístupněné  

Permanentní URL s přímým přístupem – bez 
hesel a poplatků 

Metadata odpovídající údajům Dublin Core 
DublinCore v tabulce (XLS).  

http://project.oldmapsonline.org/contribute 



Jak přispívat? 

Součástí dat pro OldMapsOnline jsou i 
geografické souřadnice okrajů mapy 

 

Buď zapsané ručně přímo v metadatech… 

… nebo získané díky práci dobrovolníků 
prostřednictvím serveru StareMapy.cz 

 



Bounding box 



Zapojit se může ten, kdo: 

•vlastní digitalizované mapy umístěné na stálých URL 

•používá pro odlišení map jednoznačný identifikátor 

 

Získá mimo jiné: 

•Metadata vytvořená dobrovolníky (souřadnice vlícovacích bodů 

apod.) 

•Možnost zobrazit mapu pomocí překryvu na mapě světa  

•zapojení do OldMapsOnline.org 
 

software pro kolaborativní georeferenci 



Vývoj aplikace StareMapy.cz financován z projektu TEMAP - 

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) 

Financování 



  
georeferencování 



  
ořez mapového pole 



  
analýza přesnosti 



  
náhled dvou mapových vrstev (afinní zobrazení) 



  
náhled dvou mapových vrstev (polynomiální zobrazení) 



• Dvě medializované akce přitáhly desetitisíce zájemců 

• Největší nápor v prvních dnech po oznámení 

• Zpracováno téměř 30000 map, 16000 dalších připraveno 

• Vytvořeno přes 860000 vlícovacích bodů 

• Velký počet neumístitelných map (text, veduty, okrajové 

listy větších map) 

• Nejaktivnější uživatel přes 163000 bodů (18,9%) 

• Zpracované mapy jsou postupně indexovány v 

OldMapsOnline.org 

 



WWW.STAREMAPY.CZ 
 

WWW.TEMAP.CZ 


