Zprávy ❯

20
let
vám slouží GEOinformace.cz
Radek Petr, GEOinformace.cz

VZPOMÍNKY
Je to 20 let, kdy jsem se vracel v roce 2001 asi z GIS Seč au-

Na konci září 2021 systém eviduje 79 729 záznamů

tem s Pepou Hojdarem, tehdejším předsedou CAGI, a on mě

a 86 zdrojů. Letos se přiřadili k informačním zdrojům

vyzval, ať v redakci Zeměměřiče zkusíme připravovat také

třeba 3gon Positioning a blog ARCDATA. Návštěvnost

časopis o geoinformatice, když GEOinfo v Computer Pressu

po měsících leden až cca polovina září 2021 je průměrně

končí. Byl jsem členem předsednictva CAGI, takže jsem cítil

denně 461, 436, 512‚ 636, 591, 609, 546, 541 a 586 unikátních

k oboru určitou zodpovědnost, ale každý časopis musí mít

čtenářů. Každý den.

svoji „duši, která za něj i dýchá“ a já už dýchal za Zeměměři-

SMYSL

če. Přesto jsem nový časopis rozjel.

Systém jsme původně budovali pro sebe, abychom v redakci

FAKTA

věděli, co se kde děje a mohli o tom psát. V roce 2014 jsme

V letech 2002–6 vycházela GEOinformace nesměle jako

jej uvolnili pro širokou veřejnost, aby si každý mohl ráno

čtvrtletník či dvouměsíčník a od roku 2007 se rozjela pod

u kávy načerpat aktuální novinky z oboru.

inovovaným názvem GeoBusiness až k 10 číslům ročně

Nebereme čtenáře zapojeným webům, ale naopak naše

a velkým nákladům.

čtenáře posíláme přes prokliky zajímavých informací

Geoinformační portál GEOinformace.cz jsme provozovali

do zdrojových webů. Data aktualizujeme několikrát denně

v letech 2002–11, pak pod názvem GeoBusiness.cz. V roce

a nejnovější příspěvky jsou nahoře a postupně se propadají.

2014 jsme se vrátili k názvu GEOinformace.cz a pojali web

Stačí si web číst třeba jen 1× týdně, ale určitě si takový

jako geoinformační křižovatku.

aktuální informační servis oblíbíte, že nás budete sledovat

V roce 2016, kdy jsem systém představoval studentům

častěji. Zkuste to.

na UP v Olomouci, bylo už průměrně asi 260 unikátních

A jsou tam všechny weby, které potřebujete sledovat?

návštěv každý den a 32 256 záznamů.

Co tomu říkáš, Pepo Hojdare?
Ing. Radek Petr. Kontakt: info@geoinformace.cz
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