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Gisat 

was founded in 1990 as a first Czech company providing 
geoinformation services in the area of remote sensing. 
The company is oriented on remote sensing and GIS 
applications including satellite data retail. The wide scope 
of services is based on partnerships with all major Earth 
observation satellite data providers. Gisat has extensive 
long-term experiences with leadership of international 
projects, as well as a solid knowledge of the specific situa-
tion in countries of Central and Eastern Europe. Its clients 
are both public administration bodies and companies from 
commercial and industrial sector.

In the frame of the European Space Agency (ESA) multinational 
financial organizations support, the European Investment Bank 
(EIB) has been provided with number of demonstration cases to 
better understand, manage and test the growing potential of 
Earth Observation (EO) based information. The EIB is the long-term 
financing institution of the European Union. Outside the EU, the 
bank supports the EU’s cooperation and development policies. It is 
obvious, that such huge investment to the plant and surrounding 
infrastructure development may be conflicting in region affected. 

Nevertheless, regular assessments of the environmental and social 
impacts of the activities undertaken in connection with the EIB 
loans are a necessary condition for receiving and maintaining 
the financing. EO services in land monitoring domain represent 
an efficient method to deliver contents and quality harmonized 
up-to-date information on land use and land cover for large areas. 
A retrospective mapping on these data has a potential to support 
the EIB loan monitoring activities and support the EIB contribution 
to accelerated, sustainable and inclusive growth, underpinned by 
stronger governance at central and local levels. 

Gisat has provided the EO services to the EIB users in the frame of 
the joint ESA-EIB initiative EOEUROPE. Gisat’s support was focused 
on the Monitoring Progress of Large Cement Plant Construction 
in Derba, Ethiopia. Our company has provided the EIB users with 
spatial explicit and harmonized information on the Derba cement 
plant construction and related infrastructure development within 
2007 - 2011 period. The service also provided quantitative and 
qualitative information on evolution of related land cover or land 
use in neighboring area, showing the spatial-temporal patterns and 
intensity of change.

The baseline service was created using Very High Imagery (VHR) 
from Kompsat 2 with 4m multispectral and 2m panchromatic data 
spatial resolution. In addition, to extracted GIS-ready spatial data, 
maps and statistical reports, Gisat has delivered also web-based 
data exploration tool filled with all these datasets. This tool was 
designed to support the dissemination of the service results and 
the assessment of the utility of our service. The overall results 
have provided up-to-date and independent information on plant 
development and identify some environmentally and socially 
harmful processes. 

The assessment of the service by the EIB users was positive and 
the potential of EO derived information has been recognized. On 
the other hand, sustainable services for users must be visual, use 
human scales and up-to-date tools for effective communication. 
In this context, the online web tool made the real impact. Results 
can be viewed and explored in integrated form using at dedicated 
webpage http://eoeuropa.gisat.cz.

What would you name as main benefits of the project to your 
company?

“The primary benefit from participation in projects 
like EOEUROPA, supporting multinational financial 
organizations, is simply the chance to get in contact with 
such large institution and to demonstrate our capabilities. 
Without ESA support, this initial contact would be more 
difficult to establish, demonstration would require 
substantial company investments and trust would take 
longer to be build. Later on, having the direct contacts 
and a better insight into the current operational processes 

and future needs in the institution, the service provider position is much 
stronger and follow-up activities more straightforward.”

earth observation
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Data exploration tool developed by Gisat. 
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Gisat

byl založen v roce 1990 jako první česká firma poskytující 
geoinformační služby v oblasti dálkového průzkumu Země 
(DPZ). Firma nabízí komplexní služby v oblasti dálkového 
průzkumu Země a souvisejících GIS aplikací - od prodeje 
družicových dat až po konzultační činnost. Široká škála 
služeb je založena na dlouhodobém partnerství se všemi 
hlavními komerčními poskytovateli družicových dat. Gisat 
má rozsáhlé a dlouhodobé zkušenosti s vedením mezi-
národních projektů a také dobrou znalost informačních 
potřeb, především v oblasti zemědělství, životního pro-
středí a územního plánování, které mohou být uspokojeny 
s využitím dat DPZ. Klienty Gisatu jsou jak orgány veřejné 
správy a samosprávy, tak soukromé společnosti z obchod-
ního či průmyslového sektoru.

V rámci aktivit Evropské kosmické agentury (ESA) pro informační 
podporu mezinárodních finančních institucí testovala Evropská 
investiční banka (EIB) informační potenciál dat z dálkového 
průzkumu Země na řadě případových studií. V rámci těchto aktivit 
poskytla firma GISAT bance službu zaměřenou na monitorování 
výstavby rozsáhlé továrny na výrobu cementu v Derbě v Etiopii. 

EIB je instituce Evropské unie zaměřená na dlouhodobou finanční 
podporu rozvojových a investičních projektů. Mimo země EU banka 
podporuje politiku rozvoje a partnerství Evropského společenství 
se spolupracujícími zeměmi. V případě velkých investic na podporu 
rozvoje průmyslu a obslužné infrastruktury v rozvojových zemích je 
zřejmé, že může docházet ke konfliktním situacím v daném regionu. 
Dle pravidel banky je proto nezbytné provádět pravidelné moni-
torování a hodnocení možných environmentálních a sociálních 
dopadů rozvojových projektů a aktivit financovaných pomocí jejích 
bankovních úvěrů. Služby založené na dálkovém průzkumu 
představují pro EIB potenciál pro efektivní způsob poskytování 
harmonizovaných aktuálních informací o využití půdy a krajinném 
pokryvu v rozsáhlých územích, a to z hlediska obsahu i kvality. 
Retrospektivní metody mapování založené na datech dálkového 
průzkumu pak mají potenciál pro sledování dlouhodobých trendů 
spojených s aktivitami EIB a přispívají ke komplexnímu hodnocení 
jejich dopadů z pohledu udržitelného rozvoje.

V rámci projektu EOEUROPA, společné iniciativy EIB a Evropské 
kosmické agentury (ESA), Gisat poskytl bance služby DPZ zaměřené 

Co považujete za hlavní přínosy projektu pro vaši společnost?

 „Hlavním benefitem z účasti v projektech na podporu 
nadnárodních finančních institucí, jakým je EOEUROPA, 
je především příležitost dostat se do kontaktu s těmito 
institucemi a možnost demonstrovat naše schopnosti.  
Bez podpory Evropské kosmické agentury by bylo 
mnohem náročnější navázat tento prvotní kontakt 
a vyžadovalo by podstatné investice ze strany firmy. 
Taktéž budování vzájemné důvěry by trvalo mnohem 
déle a bylo mnohem obtížnější. Díky přímému kontaktu, 

lepšímu vhledu do fungování operačních procesů banky a jejích budoucích 
potřeb je tak pozice poskytovatele služeb mnohem silnější a potenciál pro 
návazné společné aktivity a další spolupráci mnohem větší.“

MonitorinG vÝstavbY veLkÉ CeMentárnY v etioPii  
Pro evroPskou investiČní banku

na monitorování výstavby rozsáhlé továrny na výrobu cementu 
v Derbě v Etiopii. Gisat poskytl bance jednoznačné a harmonizo-
vané informace o rozvoji cementárny a návazné infrastruktury 
mezi lety 2007 až 2011. Výstupy zahrnovaly kvantitativní a kvalita-
tivní informace o vývoji využití půdy a krajinného pokryvu v okolí 
cementárny, které ukazovaly jejich prostorový i časový kontext, 
intenzitu a trend probíhajících změn.

Služba byla založena na využití snímků velmi vysokého rozlišení 
z družice Kompsat-2 s rozlišením 4m v multispektrálním a 1m 
v panchromatickém módu. Kromě doručení standardních výstupů 
ve formě vektorových dat, sady map a statistických reportů Gisat 
dále vytvořil a poskytl bance webovou platformu umožňující 
přístup k výsledkům, jejich vizualizaci a snadné vyhodnocení 
časoprostorových vztahů. Celkově pomohly aktuální a nezávislé 
informace o rozvoji cementárny Evropské investiční bance 
identifikovat některé environmentální a sociální negativní procesy 
spojené se stavbou v regionu.

Hodnocení služby ze strany EIB bylo pozitivní, jelikož banka po-
tenciál informací z DPZ pro své potřeby jednoznačně rozpoznala. 
K tomu nepochybně přispěla i poskytnutá webová platforma pro 
prezentaci výsledků. Je zřejmé, že uživatelsky a komerčně udrži-
telné služby je nutné nabízet pro tento typ zákazníků současně 
i ve vizuálně atraktivním a z hlediska ovládání a komunikace 
efektivním prostředí. K webové platformě a celkovým výsledkům 
je možné přistoupit na stránce http://eoeuropa.gisat.cz.


