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Jak to začalo….

spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci 



Nastavení spolupráce s Technickou 
univerzitou v Liberci

 je prováděna praxe a zajišťováno 

zázemí pro bakalářské práce 

u studentů

 probíhá spolupráce mezi 

odbornými pracovníky KHS a TUL



Předmět spolupráce

 tvorba prostorových datových modelů (GDB) nad vybranými tématy 

řešenými KHS

 vizualizace v mapách za účelem sdílení poznatků a dat s odbornou a 

laickou veřejností

 bakalářské práce, odborné praxe studentů, expertní konzultace

 lymeská borelióza 

 podnikové studny, podniky nakládající s chemickými látkami a jejich střet s 

vodními zdroji

 prostorové rozmístění odběrových míst pitné vody na vodovodu v Liberci

 bakalářská práce: Zdroje a distribuce pitné vody v ORP Turnov











Obr. 6 Četnost rozborů (Technická univerzita v Liberci, 2015)



Obr. 7 ochrana zdroje pitné vody (Technická univerzita v Liberci, 2015)



Epidemie akutních gastroenteritid 

v Novém Boru, srpen 2015

Role KHS spočívala ve:

 sběru dat u pacientů, ale i u zdravých osob exponovaných riziku, 

provádění analýzy těchto dat s cílem objasnit cestu přenosu a zdroj 

nákazy. Dále byl prováděn odběr biologického materiálu.

 šetření pitné vody (odběry vzorků), vydání zákazu používání 

nejakostní pitné vody, kontrola dodržování zákazu v provozovnách, 

komunikace s provozovatelem vodovodu, 

s obyvateli (horké telefonní linky, letáky),monitoring kvality vody. 



Stručný popis

 průběh - 20.8.- 25.8.2015

 počet zasažených obyvatel v Novém Boru – 1120 osob

 počet zasažených obyvatel část obce Okrouhlá - 143 osoby

 symptomy: průjem, nauzea, zvracení, velká slabost

Zdroje informací a dat

 odběry vod

 odběry biologického materiálu

 dotazník a EpiDat



Dotazník

734 získaných dotazníků, 638 dotazovaných mělo klinické příznaky



Jak s tím naložit?

Statistické zpracování Zobrazení v mapách a animacích



Problematika vstupních dat

 EpiDat

- kontrola úplnosti dat

- oprava překlepů

- anonymizace dat

 Dotazníky

- nedetailnost na č.p.

- anonymizace zajištěna

- malý soubor nepostižené 
populace



Zpracování dat

 zdroje dat ve formátech DOC, XLS zpracovány do DBF a 
geokódování

 ruční oprava chybných adres (EpiDat)

 filtrování dle data výskytu jevu a jeho hodnoty (diagnóza dle 

EpiDat, výsledky rozborů)

 vizualizace dle časových horizontů průběhu události

 interpretace chování jevu v prostoru a čase



Zpracování dat



Zpracování dat



Zpracování dat



Souhrn a závěry



Souhrn a závěry

 Tři položené otázky:

1. Jaká je potenciální role geoinformatika na KHS?

2. Jak lze změnit práci s prostorovými daty KHS?

3. Potřebuje KHS GIS, geoinformatika nebo geografa?



Jaká je potenciální role geoinformatika na KHS?

 Role GIS/geoinformatika na KHS:

1. tvorba digitálních datových modelů

2. (časo)prostorové analýzy

3. vizualizace, tematické mapy

4. příspěvek ke koncepční změně zpracování dat s podporou GIS



Jak lze změnit práci s prostorovými daty na KHS?

DNES

•šanony

•DOC, XLS

•řešení 
aktuálních 
situací

ZÍTRA

•geodatabáze

•tematické 
mapy, WebGIS

•řešení 
aktuálních 
situací

POZÍTŘÍ

•plné nasazení 
GIS

•časoprostorové 
analýzy



Potřebuje KHS GIS, geoinformatika 

nebo geografa?

geografické 

myšlení

kartografické 

metody
metody GIT



Závěr

 zpracování dat v GIS umožňuje data vizualizovat v prostorou a čase 

a získané informace chápat v nových souvislostech

 rozšíření týmu o experta v metodologii GIS/Geografie je žádoucí 

pro práci ve všech etapách, nikoliv jen v závěru zpracování již 

shromážděných dat



Děkujeme za pozornost

jana.loosova@khslbc.cz

jiri.smida@tul.cz 


