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Mapová sbírka Geografického ústavu 
MU

• Obsah

• Katalogizace, digitalizace

• Zpřístupnění

• Faksimile• Faksimile

• Tezaury



Katalogizace, digitalizace

• Katalogizace

– Výběr map

• Časové hledisko

• Požadavky• Požadavky

– Metadata

• profil MZK

• Digitalizace

– Průtahový skener Contex



Uložení, zpřístupnění

• Archivace map ve formátu TIFF/JPEG2000 a 
rozlišení 400 DPI

• Diskové pole 2TB se zrcadlením (RAID 1)
– Každá mapa je fyzicky uložena 2x– Každá mapa je fyzicky uložena 2x

• Zpřístupnění map na webu
– Formát JPEG

– Negeoreferencované mapy: Zoomify

– Georeferencované mapy: Web Map Service

– Ochrana: vodoznak MU



Tezaurus mapových objektů

• Cíl: vytvořit tezaurus prostorových objektů a 
jevů zobrazovaných na starých mapách, který 
bude sloužit jako zdroj klíčových slov při 
katalogizaci starých map (pole 650)katalogizaci starých map (pole 650)

• Příklady zobrazovaných objektů: lesy, řeky, 
jezera, vinice, města, cesty, …

– Je třeba vytvořit hierarchickou strukturu a 
definovat jednotlivé termíny



Tezaurus mapových objektů

• Studie existujících tezaurů (GEMET, CORINE)

• GEMET (General Multilingual Environmental
Thesaurus)
– Vhodný kandidát pro výchozí naplnění TMO– Vhodný kandidát pro výchozí naplnění TMO

– 5000 termínů přeložených do 27 jazyků včetně 
češtiny

– Zdaleka ne všechny popisují prostorové objekty a 
jevy

– Bude třeba provést výběr vhodných termínů



Tezaurus mapových objektů

• Ukázka členění GEMETu



Tezaurus mapových objektů

• Kromě GEMETu je třeba zajistit návaznost i na 
pole 655 (formální deskriptory)

• Ve spolupráci s partnery a NK byl vypracován 
návrh nové hierarchické struktury formálních návrh nové hierarchické struktury formálních 
deskriptorů (pole 655) speciálně pro mapy, 
globy a jiné kartografické dokumenty



Tezaurus mapových indexů

• Cíl: vytvořit jednotnou databázi mapových sérií a 
kladů mapových listů

– usnadnění katalogizace a digitalizace a zároveň 
zamezení duplicitní prácizamezení duplicitní práci

• Primárně pro české území, později pro svět

• Na MU jsou dlouhodobě shromažďovány 
informace o různých typech mapových sérii a 
kladů mapových listů tak, aby mohl být vytvořený 
jednotný datový model pro jejich popis



Tezaurus mapových indexů
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