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Co bude na programu

• Co je to GIS a v čem spočívají základní výhody jeho 
nasazení

• Kde se GIS používá mimo zdravotnictví

• Kde se GIS používá ve zdravotnictví

• Praktická ukázka

• Otázky / diskuse
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Co je to GIS a v čem spočívají základní
výhody jeho nasazení
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Co jsou to Geografické Informační Systémy ?
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• Nástroje pro práci s lokalizovanými informacemi

Ukládání Zobrazení

Získávání

Výstup

Analýza

Dotazování

Geografické Informační Systémy jsou ...
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Geografická data
body

plochy

linie

3D modely

model reliéfu
terénu

rastrová
data
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Geografická data

Geografická (prostorová) data 

Popisná složka Popisná složka Geometrická složka Geometrická složka ChováníChování
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GIS pomáhá rozumět datům 1/2
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GIS pomáhá rozumět datům 2/2
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Mapy a GIS

• Mapa „v počítači“ ≠ GIS
– mapy převedené do počítače (jako obrázek) ještě samy o sobě

netvoří GIS

• Mapa = výstup z GIS
– v GIS nejsou uloženy mapy, ale data, která lze formou mapy 

zobrazovat
– obsah a grafická podoba mapy je určována uživatelem podle 

potřeby

• GIS je informační systém
– operativnost zpracování (velkého) objemu různorodých dat
– možnost vyhledávání, analýzy dat
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Analýza dat
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Prezentace
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Kde se GIS používá mimo zdravotnictví
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Plánování a modelování

územní plánování

vizualizace záplav

ochrana památek

modelování dopravních tras

Národní památkový 
ústavÚRHMP

Jihočeský kraj

Liberecký krajLiberecký kraj

Jihomoravský kraj
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Kartografie

Geologická
mapa ČR

Česká geologické služba

Kartografie Praha
ČHMÚ

atlasy

Atlas podnebí
Česka
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Veřejná správa

ministerstva a kraje

města a obce
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Doprava

HZS Moravskoslezského kraje

lokalizace dopravních nehod

Centrum
dopravního
výzkumu

vodní doprava

Státní
plavební
správa

správa
silniční

sítě

Ředitelství
silnic a dálnic
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Přírodní zdroje

půdní fond

VÚMOP

ČGS

VŠB

hornictví

hydrologie

VÚV TGM
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Životní prostředí, ochrana přírody a krajiny

Natura 2000

Správa NP a CHKO Šumava

mapování biotopů

AOPK

jádrové oblasti výskytu
vybraných druhů ptáků

KRNAP

Kde se GIS používá ve zdravotnictví
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Zprostředkování kontextu

Jedinci

Domácnosti

Komunity

... možnost pozorování jevů bez omezení geo-politickými hranicemi

Interpolace a sledování trendů

Národy

Kontinenty

Svět

Co je „uhelným kamenem“ GIS ve zdravotnictví
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Příklady nasazení v České republice 1/2

• Ministerstvo zdravotnictví
• Státní zdravotní ústav

• Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
– Národní referenční laboratoř pro využití GIS v ochraně

a podpoře veřejného zdraví

• Hygienické stanice
– kraj
– okres

• Zdravotnické záchranné služby

• Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád
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Příklady nasazení v České republice 2/2

• Státní ústav pro jadernou bezpečnost

• Státní ústav radiační ochrany

• Hasičské záchranné sbory

• Armáda ČR
– Mobilní jednotky pro nasazení v terénu

• Policie ČR
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plánování ZZS

Záchranné systémy a krizové řízení

Jihočeský kraj

dispečink ZS

CTV

112

evakuace
HZS Pardubického kraje
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Zdravotnictví

MZ
SZÚ

výskyt klíšťat
epidemiologie

NRL

zdraví a životní prostředí

SZÚ/Cenia

Středočeský kraj,
Karlova Univerzita

NRL
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Epidemiologie

Klíšťata a jimi přenášená infekční onemocnění
v podmínkách Jihočeského kraje a Bavorska

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
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Další zdroje informací

Praktické ukázky (demo)


