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Vznik portálu aneb co předcházelo? 
 V letech 2009-2011 probíhal stejnojmenný projekt v Jihočeském 

kraji a vybraných částech Bavorska 
 

 Cíle projektu: 
 Geografické zmapování výskytu klinických případů klíšťové 

encefalitidy (KE) a lymeské boreliózy (LB) v Jihočeském kraji a 
v Bavorsku 

 Stanovení aktivity klíšťat a jejich promořenosti patogeny 
 Modelování  rizika infekce klíšťaty přenášenými onemocněními 

 
 Mapový portál představuje a publikuje data a modely 

vytvořená v rámci projektu 
 

 GIS využit ve všech fázích projektu 
 



Modely predikce rizika klíšťaty přenášených 
onemocnění 

 Součástí projektu byly terénní sběry klíšťat a jejich následné 
laboratorní testování 
 

 Celkem na 50 testovacích plochách v Jihočeském kraji a 
Bavorsku 
 

 Na základě těchto dat konstrukce predikčních modelů 
 

 3 různé přístupy (mapová algebra, regresní a klasifikační stromy, 
metoda zobecněných nejmenších čtverců) 
 

 Finální model založen na metodě zobecněných nejmenších 
čtverců 
 

 Kombinace informací z terénních sběrů a GIS 
 



Použitá technologie mapového serveru 
 Jako mapový server použit ArcGIS for Server 10.0 
 Základní koncepce aplikace je tvořena kostrou HTML – CSS – JS 

(ArcGIS API for JavaScript) 
 Pro tvorbu kostry stránek aplikace byl použit HTML jazyk 
 CSS bylo použito v oblasti designu a formátování. 
  JS a JS knihovny byly použity k vytvoření funkčnosti aplikace a 

interaktivnosti. 

 
 

http://ooyes.net/articles/flash-vs-seo-alternatives-and-solutions-part-2 



Mapový portál 
 Zpřístupňuje výsledky projektu veřejnosti na adrese: 

gis.vsb.cz/klistata 
 

 Data tématicky rozčleněna do tří kategorií: 
 

 Epidemiologická data 
 

 Fyzicko-geografické prvky 
 

 Administrativní hranice 
 

 Externí mapový podklad (Základní mapa v různých měřítcích od ČÚZK) 

http://gis.vsb.cz/klistata/�


Popis aplikace 

 Úvodní stránka přináší základní informace o projektu a 
datech, která jsou zde publikována 



Publikovaná data 
 Stěžejní část aplikace tvoří epidemiologická data 
 Ta rozdělena do tří kategorií 

 Aktivita klíšťat (počet klíšťat na jednotku plochy) 
 Klíšťová encefalitida (počty případů, riziko výskytu infikovaných 

klíšťat, aktivita infikovaných klíšťat) 
 Lymeská borelióza (počty případů, riziko výskytu infikovaných 

klíšťat, aktivita infikovaných klíšťat) 
 



V různých měřítkách na podkladě základní mapy 

 

Pravděpodobnost nákazy klíštěte virem KE 



Odhad aktivity klíšťat bez sezóny 

Odhad aktivity klíšťat jaro 



 

 K epidemiologickým datům je možné si zapnout i podpůrná 
fyzicko-geografická data a administrativním členění 

 
 

Pravděpodobnost nákazy klíštěte spirochétami LB doplněná o stínovaný terén (levá 
část obrazovky) 



Nápověda 
 Portál má podrobnou nápovědu o jednotlivých publikovaných 

vrstvách 



Návštěvní kniha 
 Součástí i návštěvní kniha, kde můžete zanechat vzkaz a 

komentář či kontaktovat autory 



Problémy 

 Výpadky na serveru 
 

 Aplikaci nelze srovnávat s komerčními řešeními 
(vývoj a provoz není financován z žádného zdroje a 
řešen v rámci „entuziasmu“)  
 

 První odezva mapového serveru 
 

 Problémy s optimalizací některých verzí Internet 
Exploreru 
 



Co dále? 

 Kontinuálně probíhá další vývoj aplikace i na základě 
připomínek uživatelů 
 

 Doplnění ortofotomapy, jako podkladové vrstvy 
 

 Dotvoření anglické jazykové mutace 
 

 Přechod na jinou (nekomerční) technologii?  
 



Motto:  
„Jen blázen riskuje živou ukázku“ 

 
 
 

 S chutí na živou ukázku gis.vsb.cz/klistata 

http://gis.vsb.cz/klistata/�


Děkuji za pozornost 
Otázky ? 
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