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Anotácia 

Diplomová práca sa zaoberá vytvorením webovej mapovej aplikácie pre odbor 

zdravotníctva krajského úradu Moravskoslezského kraja.  

V úvodnej kapitole je popísaný súčasný stav vizualizácie priestorových údajov v 

krajoch ČR a pouţívaných technológií, čo sa zistilo dotazníkovým šetrením. Sú spomenuté 

aj projekty vyuţívajúce technológiu ArcIMS v ČR s aj mimo nej.   

Je testovaná technológia ArcIMS, vhodnosť pouţitia konfiguračných súborov axl a 

mxd, vytvorenie konfiguračného súboru axl a layer_schema.inc, čo bolo najdôleţitejšou 

časťou vytvorenia aplikácie. 

Finálnym cieľom práce bolo uvedenie do chodu vytvorenej webovej mapovej 

aplikácie na intranete krajského úradu, nájsť moţnosti  zobrazovania vrstiev a riešenia 

nedostatkov technológie ArcIMS, pri beţnom pouţívaní tohto nástroja, a tým uľahčiť 

prácu zamestnancom odboru informatiky krajského úradu.  

Webová mapová aplikácia má zobrazovať zdravotnícke údaje, ktoré majú buď 

informatívny charakter, alebo uľahčia správnou aplikáciou prácu zamestnancom na 

vedúcich postoch pri priestorovom organizovaní lekárov v rámci Moravskoslezského kraja.  

 

Kľúčová slová: 

Webová mapová aplikácia, ArcIMS, WMS, WFS, zdravotníctvo, MSK. 
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Annotation 

The diploma thesis deals with creating web map application for Health Care 

Section of Moravian-Silesian region.  

The introductory chapter describes the current state of visualization of spatial data 

in regions of the Czech Republic and the used technologies, which found with the 

questionnaire. Also are mentioned projects using ArcIMS technology in the Czech 

Republic and abroad. 

ArcIMS technology is in the test, the convenience of using configuration files axl 

and mxd, create a configuration file axl and layer_schema.inc, what was the most 

important part of creating application. 

Final purpose of work was put into operation established web map applications on 

the intranet of the Moravian-Silesian region, to find opportunities imaging layers and 

solutions of ArcIMS technology deficiencies in normal use of this tool and thus facilitate 

the work for employees at the Informatic's department of region. 

Web map application should display medical data, which are either informative 

character, or facilitate in correct application work of employees in senior positions in the 

spatial organization of doctors in the Moravian-Silesian region. 

 

Keywords: 

Web map application, ArcIMS, WMS, WFS, heatlh, MSK. 
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ÚVOD 

Zdravie, či uţ duševne alebo fyzické zohráva v spoločnosti i u samotného jedinca 

významnú rolu. Determinanty zdravia sú vlastnosti a ukazovatele, ktoré ovplyvňujú 

prítomnosť a rozvoj rizikových faktorov ochorení. Môţu byť veľmi rôzne a zjednodušene 

ich moţno rozdeliť na: demografické, biologické a sociálno-ekonomické determinanty, 

ţivotné a pracovné prostredie a v neposlednom rade sem patrí aj zdravotníctvo [23]. Práve 

zdravotná starostlivosť a poskytnutie informácií o jej kvalite, rozsahu a dostupnosti je 

v prípade choroby pre kohokoľvek uţ tou najvyššou prioritou. Cesta k zdokonaleniu a 

 zvýšeniu efektivity vedie cez informovanosť. 

Webové mapové aplikácie z oblasti zdravotníctva vyuţívajú ľudia po celom svete 

uţ niekoľko rokov. Umoţňujú vizualizáciu vyuţívaných mapových podkladov aj 

dynamických analytických výstupov pre internú potrebu. Existuje rada webových 

aplikácií, ktorá zabezpečí, ţe rôzne údaje dopĺňané automaticky alebo lekármi a tie majú v 

reálnom čase k dispozícií iné kompetentné osoby. Tieto údaje sú často vyuţívané na 

riadenie či uţ v beţných alebo v krízových situáciách.  

Postupným vývojom sa technológie vytvárania webových aplikácií menia. V 

súčasnosti sú k dispozícií rôzne komerčné, ale aj nekomerčné technológie. Kaţdá väčšia 

firma zaoberajúca sa GIS technológiami poskytuje webovú mapovú technológiu. 

Výnimkou nie je ani firma ESRI, ktorá poskytuje ArcIMS. Táto technológia je uţ na trhu 

niekoľko rokov a tvorí základ aj tejto práce. 

Odbor zdravotníctva krajského úradu MSK vyuţíva jednoduchú aplikáciu pre 

vlastné potreby na intranete. Pôvodná aplikácia obsahovala z tematických vrstiev len 

bodovú vrstvu nemocníc, pričom sa touto prácou doplnila o rôzne analýzy. Keďţe sa 

situáciu na krajskom úrade snaţia zmeniť a sprístupniť informatívne údaje aj širokej 

verejnosti, odbor informatiky postupne dopĺňa internetové stránky s mapovými sluţbami z 

rôznych odborov. 
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1. CIELE 

Cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie webovej mapovej aplikácie pre odbor 

zdravotníctva krajského úradu Moravskoslezkého kraja. Skladá sa z niekoľkých úloh 

zameraných na spracovanie zdravotníckych údajov, pouţité technológie a vytvorenie 

webovej mapovej aplikácie. 

Prvou úlohou je zistenie aktuálneho stavu vizualizácie priestorových údajov v 

oblasti zdravotníctva. čo spočíva v zistení stavu zobrazovaných zdravotníckych údajov a 

pouţívaných technológií. 

 Nasledujúcou úlohou je zoznámenie sa s technológiou ESRI ArcIMS, ktorá tvorí 

základ tejto práce.  Je s ňou úzko spätá aj hlavná úloha a to vytvorenie webovej mapovej 

aplikácie podľa poţiadaviek a potrieb krajského úradu  Moravskoslezkého kraja. 

Technológia ArcIMS je vyuţívaná na testovanie samotnej webovej mapovej aplikácie, pre 

moţnosti publikovania priestorových údajov na internete pomocou WMS a WFS alebo aj 

moţnosti vyuţitia konfiguračných súborov AXL a MXD, čo je  ďalšou úlohou tejto práce. 

Pred uvedením do chodu  na krajskom úrade je nutné navrhnúť spôsob vizualizácie 

priestorových údajov tak, aby v ňom pracovníci odboru zdravotníctva krajského úradu 

Moravskoslezkého kraja videli čo najväčšie vyuţitie a aby webová mapová aplikácia bola 

pre personál zrozumiteľná a čo najjednoduchšie ovládateľná. 

Na záver je potrebné zhodnotiť klady, zápory a navrhnúť prípadne vylepšenia 

spustenej aplikácie na krajskom úrade Moravskoslezkého kraja. 
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2. SÚČASNÝ STAV VIZUALIZÁCIE PRIESTOROVÝCH 

ÚDAJOV V ZDRAVOTNÍCTVE ČR 

Vykonaný prieskum zdrojov informácii o súčasnom stave a spôsoboch vizualizácie 

priestorových údajov poskytol časť teoretických podkladov pri riešení problematiky tejto 

práce. Technológia ArcIMS je v dnešnej dobe stále vyuţívaná a to aj v iných oblastiach, 

neţ len v zdravotníctve. Prostredníctvom dotazníka sa zisťoval súčasný stav vizualizácie 

na krajských úradoch ČR.  

2.1. Súčasný stav vizualizácie priestorových údajov 

Súčasný stav na odbore zdravotníctva ČR sa zisťoval prostredníctvom dotazníka, v 

ktorom boli poloţené tieto otázky: 

- Vyuţívate pre publikovanie údajov technológiu ArcIMS? 

- Áno 

- Nie, vyuţívame iné (dopíšte aké) 

- Publikujete spracované údaje na odbore zdravotníctva pomocou ArcIMS? 

- Áno, na intranete 

- Áno, na internete 

- Áno, na intranete a internete 

- Nie, nepublikujeme 

Tento dotazník bol poslaný na všetky odbory informatiky krajských úradov ČR 

s výnimkou krajského úradu hlavného mesta Praha a Moravskoslezského kraja, s ktorým 

prebieha komunikácia v rámci všetkých častí tejto práce. 

 



Elena Hasayová: Webová mapová aplikácia pre odbor zdravotníctva MSK 

 

2011   4 

 

Obr. 1: Využívanie ArcIMS na krajských úradoch ČR 

 

Z 12-tich krajských úradov ich celkovo odpovedalo 10, čo je viac, neţ 3/4 

opýtaných.  Odpoveď neprišla len z krajského úradu v Olomouci a Královéhradecku. 

Väčšina z opýtaných odpovedala na otázky odpoveďou len Áno alebo Nie a viac svoje 

odpovede bliţšie nešpecifikovali.  

Aj keď je ArcIMS zastaraná technológia publikovania údajov, viac neţ polovica 

krajských úradov v ČR ju stále pouţíva, pretoţe je to mapová aplikácia v ktorej sa 

jednoducho vytvárajú sluţby a poskytuje jednoduchú správu aplikácií (Obr.1). Vo väčšine 

prípadov sú krajské úrady spokojné s aplikáciami v minulosti naprogramovanými 

v ArcIMS. Keďţe doposiaľ spĺňajú ich poţiadavky, nemajú ani v pláne ich v blízkej 

budúcnosti zameniť za iné. V ostatných pribliţne 20% krajských úradov s výnimkou 

Pardubického kraja sa nahradil ArcIMS ArcGIS serverom, napr. v Juhomoravskom kraji. 

Na krajskom úrade Pardubického kraja sa pouţíva mapový server WebMap firmy 

Hydrosoft Veleslavín.  

Ďalšie technológie, ktoré sa pouţívajú na krajských úradoch ČR na publikovanie 

údajov sú napríklad:  

- T-MapServer, 

- UMN mapserver, 

- Marushka (technológie Geovapu pre projekty JDTM, JUAP), Obr. 2, 
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Obr. 2 Webový portál Marushka 

 

- WebMap firmy Hydrosoft Veleslavín. 

 V rámci zdravotníctva publikujú údaje 3/4 krajských úradov, ktoré technológiu 

ArcIMS aktívne vyuţívajú. 

 

 

Obr. 3: Využívanie ArcIMS na odboroch zdravotníctva krajských úradov MSK 

 

 Na odboroch zdravotníctva zozbierané údaje publikuje takmer 1/2  zo všetkých 

krajských úradov. Viac neţ 1/3 takéto údaje nepublikuje, a u 1/5 opýtaných sa nepodarilo 

zistiť akou technológiou a či vôbec takéto údaje publikujú, Obr. 3. 

 Najčastejšie zobrazované údaje na krajských úradoch v ČR sú: 

- lokalizácie ( nemocnice, ambulancie, lekárne, pohotovostné ordinácie, stanovištia 

rýchlych záchranných sluţieb, zdravotné ústavy, hygienické stanice... ), 
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- spádovosť, 

- kapacity zdravotníckych zariadení a podobne. 

Existuje celá rada webových aplikácií vytvorených pomocou technológie ArcIMS v 

rámci ČR alebo aj mimo nej.  

Jedným z príkladov takejto aplikácie mimo ČR je aplikácia pre National Hospital 

Available Beds for Emergencies and Disasters (HAvBED) System.  HAvBED je národný 

zdravotnícky nástroj v USA. Bol vytvorený pre federálne, regionálne a miestne úrady 

krízového riadenia. Teda mal za úlohu informovať o nemocničných lôţkach a dostupnosti 

zdravotníckych zdrojov v reálnom čase, čo malo slúţiť rozhodovacím právomociam v 

krízových situáciách. Webová sluţba zabezpečila bezpečný prenos informácií z databázy 

HAvBED a vytvorila uţívateľské rozhranie zúčastneným nemocniciam, ktoré nemali 

HAvBED.  

Vzhľadom k veľkým objemom údajov boli v projekte pouţité databázové 

technológie ArcSDE a MS SQL Server 2000. Webová aplikácia sa vytvárala pomocou 

ArcIMS vyuţitím ArcXML konfiguračného súboru. 

Aktuálnosť údajov v HAvBED zabezpečili dva mechanizmy:  

- údajové rozhranie - kedy sa údaje prijímajú a monitorujú z existujúcej miestnej, 

štátnej alebo regionálnej nemocnice v systéme podávania správ, 

- internetové rozhranie - manuálne zadávanie údajov. 

Systém je okrem účelových zdravotníckych údajov podloţený aj topografickým 

podkladom vo forme administratívneho členenia, terénnych prvkov a významných 

bodových, líniových a polygónových objektov. Informácie z tohto systému sa dajú 

zobraziť buď v mape alebo vo formáte správy. [13] 

V rámci ČR sú takéto webové aplikácie vytvorené najmä v oblasti verejnej správy. 

Jedným z takýchto projektov je štúdia Koblíţkovej, ktorá sa zaoberá vytvorením mapovej 

sluţby zastávok a liniek MHD. Vytvárala mapovú aplikáciu pre Mestský informačný 

systém MMO, kde vytvorila mapový konfiguračný súbor v ArcIMS 9.2. a súčasťou jej 

práce bolo aj vytvorenie uţívateľského rozhrania. [12] 

2.2. Spôsoby vizualizácie priestorových údajov 

Krajský úrad MSK získava zdravotnícke informácie z rôznych zdrojov. Jedným z 

nich je aj Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky ČR (ÚZIS), ktorý je súčasťou 
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štátnej štatistickej sluţby. Spolupracuje s asociáciami nemocníc, zdruţenými lekármi, 

odbornými lekárskymi spoločnosťami, zdravotnými poisťovňami a s ďalšími 

organizáciami, o ktorých získava informácie a tie vyuţíva v rámci zdravotníckeho 

výskumu. [18] Tie ale nie sú vţdy korektne uloţené. Preto odbor zdravotníctva údaje 

kontroluje a opravuje v spolupráci so štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami.   

Tieto údaje sa dajú zobrazovať rôznymi spôsobmi, najzákladnejšie delenie závisí na type 

údajov: 

- kvalitatívne, 

- kvantitatívne. 

Je moţné tieto spôsoby aj kombinovať. 

Kvalitatívne zobrazovanie údajov je najčastejšie pri publikovaní na internete a  

zahŕňa  metódy: 

- bodových znakov (poloha rýchlej zdravotnej pomoci, lekárni...) 

- líniových znakov (kontaminácia vodných zdrojov, ohodnotená cestná sieť...) 

- plošných znakov (spádové oblasti epidémií, šírenie vírusov...) 

Dôvodom častejšieho pouţitia kvalitatívnych údajov pri publikovaní na internete je 

ich vyššia pouţiteľnosť. Tieto údaje môţe uţívateľ vyuţiť pre vlastné vizualizácie a 

analýzy. Zmena kvalitatívnych údajov na kvantitatívne uţ závisí na potrebách a znalostiach 

uţívateľa. 

Medzi kvantitatívne zobrazovanie údajov sa radia metódy: 

- kartogramov (podiel lekárov na počet obyvateľov, podiel chorôb na počet 

obyvateľov...) 

- kartodiagramov (zatupenie rôznych chorôb, lekárov v odboroch...) 

- bodiek (intenzita výskytu chorôb, rôznych návykových látok v lekárni...) 

- dasymetrické (hustota výskytu chorôb, lekárov v odboroch...) 

- izolinií (vzdialenostné, časové pásma, napríklad pre rýchlu zdravotnú pomoc) 

Kvantitatívne zobrazovanie údajov je často doplnené tabuľkami, ktoré obsahujú 

kvalitatívne údaje. [11] 
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3. WEBOVÉ SLUŽBY A POUŽITÉ TECHNOLÓGIE 

Open Geospatial Consortium (OGC) popisuje webovú sluţbu ako sebestačnú, seba-

popisujúcu a modulárnu aplikáciu, ktorá môţe byť uverejnená kdekoľvek na internete. 

 Webovou sluţbou sa rozumie široká oblasť aplikácií, od jednoduchých ţiadostí aţ 

po zloţité procesy. OGC Web Services (OWS) pouţívajú na komunikáciu cez web známe 

technológie, ako sú XML a HTTP. [10] 

3.1. OGC medzinárodné štandardy 

Pod OWS patria medzinárodné štandardy ako napríklad: 

- WMS (Web Map Service) definuje zobrazenie geografickej informácie ako 

digitálny obrazový súbor vo forme JPEG, PNG, GIF, alebo aj ako SVG. WMS 

operácie je moţné vyvolať zo štandardného webového prehliadača podaním 

ţiadosti v podobe URL a jej obsah závisí na poţadovanej operácií. (Táto funkcia 

umoţní pouţiť údaje z rôznych serverov). Umoţňujú vytvorenie siete 

distribuovaných mapových serverov, z ktorých si klienti môţu vytvárať vlastné 

mapy.  Vo všeobecnosti sa táto medzinárodná norma zaoberá skôr samotnou 

produkciou máp, ako prístupom ku konkrétnym údajom o vrstvách. Štandard 

podporuje iba vopred nadefinované vrstvy a štýly, neobsahuje mechanizmus pre 

uţívateľom definovanú symboliku. SLD ale rozširuje WMS, čím sa symbolika 

môţe nadefinovať pre vrstvy a rastre. Je ale nutné pouţiť jazyk SE pre definovanie 

pravidiel zobrazenia geografických údajov.  

- WFS (Web Feature Service) predstavuje iný spôsob publikovania geoúdajov. WFS 

umoţňuje uţívateľovi prístup k poskytovaným geografickým údajom vo 

vektorovom formáte.  WFS umoţňuje klientovi pracovať s geopriestorovými 

údajmi najčastejšie vo formáte GML. 

- WCS (Web Coverage Service) poskytuje prístup ku konzistentným, zdrojovým 

údajom uloţených v gride. Jedná sa  o satelitné snímky, digitálne letecké fotografie, 

údaje o nadmorskej výške, DEM a iné údaje kde sú merané javy zastúpené 

hodnotou v kaţdom bode. 

- WMC (Web Map Context Documents), WTS (Web Terrain Service)a iné. [14] 
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3.2. ArcIMS 

V súčasnosti je na trhu mnoho komerčných technológií, ale aj technológií 

s bezplatnou (voľnou) licenciou, ktoré umoţňujú vytváranie, spravovanie a publikovanie 

geografických údajov. Medzi najznámejšie komerčné mapové servery patria ArcIMS a 

ArcGIS Server od firmy ESRI. Na druhej strane najznámejším “open source“ je mapový 

server Minnesotskej Univerzity. Okrem týchto existuje rada ďalších mapových serverov, 

ktoré boli vytvorené veľkými spoločnosťami zaoberajúcimi sa GIS technológiami. 

ArcIMS je jedným z mnohých riešení v publikovaní dynamických máp na internete. 

Pouţíva architektúru klient/server, kedy klient odošle poţiadavku na sluţbu a na ňu server 

spätne odošle odpoveď.  

Pre jeho správne fungovanie prebehla inštalácia softvérov Apache a Apache 

Tomcat, ktoré zabezpečia, ţe systém spĺňa poţiadavky a pomáha pri vytváraní stránok s 

ArcIMS konfiguráciou. Apache Tomcat, prípradne iný kontajner je pre jeho správne 

fungovanie nutný. 

3.3. Apache 

Je to HTTP server, vyvinutý neziskovou organizáciou The Apache software 

Foundation. Je k dispozícií so zdrojovým kódom a open source licenciou. [1] 

Jeho vývoj začal v roku 1993 v NCSA (National Center for Supercomputing 

Aplications) na Illinoiskej univerzite. Pôvodné meno projektu bolo NCSA HTTPd. Od 

apríla 1996 bol Apache najpopulárnejší server na internete. V máji 1999 beţal na 57 % zo 

všetkých serverov a v apríli 2008 jeho pouţívanosť dosiahla 50,42 %.[2] 

Tento webový server si čoraz rýchlejšie získava nových uţívateľov a tým aj veľkú 

popularitu. pretoţe je stabilný, spoľahlivý a flexibilný. 

3.4. Apache Tomcat 

Je Open source implementácia technológií Java Servletov a JavaServer Pages (tieţ 

vyvinutá organizáciou The Apache software Foundation.) umoţňujúca vytvárať dynamické 

stránky. [4] 

Väčšina moderných webových frameworkov Java je zaloţených na servletoch a 

JSP stránkach, pričom môţu beţať na Apache Tomcat. Je moţné ho tieţ pouţiť aj ako 

server HTTP. [3] 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Popularita&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Server
http://sk.wikipedia.org/wiki/Internet
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3.5. Architektúra ArcIMS 

ArcIMS architektúra sa skladá z troch úrovni: Presentation Tier,  Business Logic 

Tier a Data Storage Tier. Presentation Tier a Business Logic Tier sú zobrazené v Obr. 5. 

Na úrovni Presentation Tier  poskytuje rozhranie pre uţívateľa k prístupu, 

spracovaniu a manipulácií s mapou,  nástrojmi a údajmi. ArcIMS Viewer zahŕňa dva 

štandardy: HTML Viewer a Java Viewer. 

Na úrovni Business Logic Tier obsahuje komponenty, ktoré sú potrebné k 

spracovaniu uţívateľských poţiadaviek a správu uloţiska. Sú to Spatial Server, 

Application Server, ArcIMS Connectors a Web Server. 

Spatial Server je základom ArcIMS a skladá sa zo 7 druhov komponentov:  Image 

Server, Feature Server, Query Server, Geocode Server, Extract Server, Metadata Server a 

ArcMap Server. Weblink je komunikačné rozhranie medzi Spatial Server a Application 

Server. Manager prístupu údajov je prepojením medzi Spatial Server a údajovými zdrojmi. 

V ukáţke sú uvedené dva procesy vkladania na server (Monitor, Tasker) (Obr.4), 

môţe ich byť ale aj viac, ktoré beţia na pozadí. Sú pouţívané na podporu Spatial Server.  

Úlohou Monitoru je zahájiť novú mapovú sluţbu. Ak dôjde k reštartovaniu systému 

ArcIMS monitor automatický obnoví mapovú sluţbu a Spatial Server.  

Tasker je pouţívaný na vymazávanie výstupných obrazových súborov.  Tieto 

súbory sú generované v Spatial Server na podporu Image Map Sevices a sú vymazávané v 

časových intervaloch obvykle nastavených uţívateľom. Najčastejšie  je to kaţdých 5 aţ 10 

minút. 

Application Server udrţuje informácie o beţiacich mapových sluţbách. Môţe 

komunikovať s Web Serverom, prípadne môţe beţať aj na inom počítači ako je Web 

Server. 

ArcIMS Connectors je prostredník medzi Application Server a Web Server. 

ArcIMS ponúka 4 konektory: servlet connector, ColdFusion connector, ActiveX connector, 

Java connector. 

Základnou funkciou Web Serveru je obdŕţať poţiadavky z webového prehliadača a 

odpovedať dokumentom zo serveru do webového prehliadača. Web Server je ako 

sprostredkovateľ a komunikuje s Web Client (webovým prehliadačom) pomocou HTTP. 

Na úrovni Data Storage Tier ArcIMS podporuje rôzne formáty a rôzne sluţby. [22] 
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ArcIMS pouţíva architektúru s mapovým serverom. Súčasťou tejto architektúry sú 

4 prvky: WWW prehliadač/klient, WWW server, mapový server a databáza priestorových 

údajov zobrazené na Obr. 5. 

    Rozhranie 

       Poţiadavka  

 

 

         Odpoveď 

 

 

Klient má za úlohu zobrazovať priestorové údaje, komunikovať s uţívateľom, 

zasielať poţiadavky a prijímať odpovede. Najčastejším pouţívaným klientom je WWW 

prehliadač, ale je moţné pouţiť aj rôzne desktop aplikácie. Na strane serveru je potom 

WWW server, mapový server a databáza s priestorovými údajmi. Mapový server 

zabezpečuje zobrazenie údajov a ďalších operácií a pre komunikáciu vyuţíva WWW 

server. [15] 
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Obr. 4 Architektúra ArcIMS [22] 

Obr. 5 Publikovanie priestorových údajov s mapovým serverom [15] 
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3.6. Kroky pre úspešné vytvorenie webovej aplikácie v 

ArcIMS 

1. krokom je vytvorenie mapy vo vhodnej reprezentácií na 

prezeranie vo webovej aplikácií a vytvorenie konfiguračného súboru. V 

ArcIMS sa na vytvorenie konfiguračného súboru pouţíva ArcIMS 

Author. 

 

2. krokom je vytvorenie sluţby, kde sa mapa publikuje ako 

sluţba pouţitím ArcIMS Administrator. 

 

3. krokom je vytvorenie webovej aplikácie, kde sa pouţije sluţba 

vytvorená v kroku 2. Pre jej vytvorenie sa pouţíva ArcIMS Designer. 

 

4. krokom je doladenie vytvorenej webovej aplikácie. 

Kroky pre úspešne vytvorenie webovej aplikácie zobrazuje aj 

          aktivitný diagram na Obr. 6.  

Obr. 6 Kroky tvorby  

   webovej aplikácie 

3.6.1. krok 1. - vytvorenie mapového konfiguračného súboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 7 Popis tvorby mapového konfiguračného súboru [7] 
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Obr. 7 popisuje vytvorenie mapového konfiguračného súboru pouţitím ArcIMS 

Autor. Umoţňuje vykonávať rôzne úlohy, ako aj pridávať údajové vrstvy, nastaviť ich pre 

geokódovanie, meniť symboliku a podobne. Nevýhodou je, ţe neumoţňuje definovať veľa 

iných prvkov. 

Mapové konfiguračné súbory sú písané v ArcXML a dajú sa upravovať v textovom 

alebo XML editore. Pri úprave mapového konfiguračného súboru sa odporúča doplniť 

informácie o projekcií, aby sa stala ArcIMS sluţba dostupnejšia. Pri nedefinovaní 

projekcie sa vrstvy môţu zobrazovať nesprávne. Dôvody, prečo optimalizovať XML sú: 

- zmeny v mapovom konfiguračnom súbore môţu zvýšiť výkon webových stránok 

tak, ţe zníţia čas odozvy, 

- poskytnú viac informácií, ktoré uţívatelia hľadajú. 

3.6.2. krok 2. - vytvorenie služby 

V ArcIMS správcovi je potrebné vybrať typ sluţby, zobrazené v Tabuľke 1. 

 

Typ sluţby Popis 

Image service 
Do klientskej aplikácie poskytne mapu ako JPEG, PNG a GIF 

obrázky 

Feature service 
Uţívateľovi pošle stream vrstvy ( odkaz na server, kde je vrstva 

uloţená a tú vzdialene pripojí ) 

Metadata service 
Zobrazí informácie o súbore údajov a táto sluţba umoţní zistiť, či 

sú údaje vhodné pre potreby uţívateľa. 

Tabuľka 1 Webové služby [7] 

 

3.6.3. krok 3. - vytvorenie webovej aplikácie 

V súčasnosti existuje niekoľko rôznych prehliadačov na pracovanie s vytvorenou 

webovou aplikáciou. Moţnosti prehliadačov poskytujúcich ArcIMS, ich rozsah a to či sú 

prispôsobiteľné je popísané v Tabuľke 2. 
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Prehliadač Pouţívaný rozsah Prispôsobiteľné? 

HTML 

Mapový konfiguračný súbor sa dá 

optimalizovať pouţitím ArcIMS 

Designer, informácie sú v HTML kóde 

Áno 

Vlastný Java 

Mapový konfiguračný súbor sa dá 

optimalizovať pouţitím ArcIMS 

Designer, informácie sú v Java applet 

Áno, cez axl 

Štandardný Java 
Pouţíva mapový konfiguračný súbor, 

zmeny v ArcIMS Designer ignoruje 
Áno, cez axl 

ArcExplorer 
Pouţíva mapový konfiguračný súbor, 

zmeny v ArcIMS Designer ignoruje 
Nie 

Tabuľka 2 Webové prehliadače [7] 

3.6.4. krok 4. - možnosti doladenia webovej aplikácie 

- výkon - prostredie musí produkovať čo najrýchlejšie moţné reakcie, inak sa môţe 

stať pre uţívateľov nepriateľské, 

- bezpečnosť - je nutné zabezpečiť, aby sa k údajom dostali len oprávnení uţívatelia. 

Môţu sa nastaviť obmedzenia tak, ako pri webových aplikáciách,  

- rozšíriteľnosť - je potrebné, aby objem ţiadostí nezníţil výkon.  

ArcIMS poskytuje radu moţnosti ako doladiť aplikácie tak, aby boli čo 

najefektívnejšie. 

Popis celého procesu vytvorenia webovej mapovej sluţby pomocou ArcIMS je 

zobrazený na Obr. 8. Popísané štyri kroky sú rozšírené o ďalšie medzi kroky. Vytvorenie 

konfiguračného súboru, čo je súčasťou kroku 1. A pouţitie ArcIMS Designer pre 

vytvorenie a nastavenie uţívateľského rozhrania webovej sluţby. 
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Obr. 8 Proces vytvorenia webovej aplikácie [7] 

 

3.7. Popis ArcXML (axl) súboru 

ArcXML je protokol pre komunikáciu s Spatial Serverom ArcIMS. Tento server je 

hlavnou časťou ArcIMS, ktorý umoţňuje transformovanie máp a údajov do príslušného 

formátu pred ich odoslaním klientovi. Tvorba a ovplyvňovanie konfiguračných súborov, 

ArcIMS sluţieb, ţiadostí a odpovedí ArcIMS Spatial Server sú zobrazené na Obr. 9. 
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Obr. 9 Popis axl súboru [7] 

 

V kroku 1. je generovanie konfiguračného súboru. V závislosti na tom, akú sluţbu 

chceme vytvoriť pouţijeme buď ArcMap, ArcIMS Author alebo XML editor. Podrobnejší 

popis pouţívaných nástrojov je v Tabuľke 3.  

 

Nástroj Formát súboru Rozšírenia súboru Správna ArcIMS sluţba 

Author ArcXML súbor *.axl Image a Feature service 

XML editor ArcXML súbor *.axl Image a Feature service 

ArcMap ArcMap mapový súbor *.mxd ArcMap Feature service 

ArcMap Verejný mapový súbor *.pmf ArcMap Feature service 

Tabuľka 3 Možnosti vytvorenia mapového konfiguračného súboru [7] 

 

V kroku 2. sluţba ArcIMS je prebiehajúci proces na priestorovom serveri ArcIMS a 
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napríklad dokument *.axl alebo ArcMap (*.mxd alebo *.pmf) je vstupom do sluţby 

ArcIMS. Pri spustení sluţby sa jej musí priradiť: 

- server vrstiev, 

- obrazový server, 

- inštrukcie pre kaţdú vrstvu v sluţbe.  

Mapový konfiguračný súbor obsahuje výkres inštrukcií pre kaţdú vrstvu v sluţbe.  

V kroku 3. sluţba ArcIMS beţiaca na priestorovom serveri ArcIMS dostáva 

poţiadavky v ArcXML, ktoré potom môţu byť generované napríklad ArcIMS HTML. 

Poţiadavkami sa dajú prepisovať zobrazované údaje tým, ţe sa poţiada o novú 

mapu napríklad v inej mierke, s podmnoţinou atribútov, so zmenou projekcie a pod. Pri 

pouţití obrazovej vrstvy sa môţe poţiadať napríklad o zmenu jej vykresľovania pridaním 

nových údajov v dynamických vrstvách, pouţitím nástroja zoom, zmenou farby symbolov, 

alebo symboliky. Poţiadavky kladené na server môţu byť : GET_IMAGE, 

GET_FEATURES, GET_GEOCODE, GET_EXTRACT, GET_SERVICE_INFO, 

GET_LAYOUT, GET_RASTER_INFO, GET_METADATA, PUBLISH_METADATA, v 

závislosti na tom aké údaje chceme získať. Na to aby sa dali získavať informácie o sluţbe 

pomocou poţiadaviek, musí byť sluţba beţiaca na priestorovom servery ArcIMS a musí 

byť nakonfigurovaný WMS alebo WFS konektor a v ňom povolené sluţby. 

V kroku 4. priestorový server ArcIMS generuje reakciu v ArcXML na poţiadavky 

kladené v predchádzajúcom kroku. [7] 

3.8. T-MapServer 

Na krajskom úrade je pouţívaná technológia T-MapServer od spoločnosti T-MAPY 

spol. s.r.o., ktorá je aplikačnou nadstavbou mapových serverov. Môţe byť aplikačnou 

nadstavbou ArcIMS, ale aj mapového serveru Minnesotskej Univerzity. Je písaný v 

jazyku PHP. Aplikačný server sprostredkováva funkčnosť celej aplikácie a ponúka nástroje 

pre prácu s mapou (priblíţenie, komunikáciu s databázou  cez hotlink, legendu, prehľadovú 

mapu, zoznam vrstiev...). T-MapServer môţe byť pouţitý od jednoduchých zobrazení máp 

aţ po zloţité grafické a databázové aplikácie s prepojením na T-WIST. Funkcia T-WIST je 

zobrazená na Obr. 10. 
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Uţívateľským prostredím je www prehliadač. Funkčnosť a vzhľad tohto prostredia 

závisí od nastavenia T-MapServeru. Uţívateľské práva sú definované na úrovni 

operačného systému s kombináciou jednotlivých operácií. [17] 

 

Obr. 10: Technologická schéma T-WIST [17] 

 

Aby T-MapServer fungoval správne je nutné nastaviť štyri konfiguračné súbory, 

ktoré zabezpečia základnú funkciu projektu. Nachádzajú sa v adresári .admin v koreňovom 

adresári projektu a sú to: 

- map_schema.inc (nastavenie mapy a klienta) - obsahuje parametre ako: 

meno, verziu, súradnicový systém, nastavenie výrezu mapy, mierku, 

prehľadovú mapu, nastavenie prekresľovania vrstvy... 

- layer_schema.inc (hierarchia usporiadania vrstiev) - obsahuje parametre 

ako: názov, popis vrstvy, či je vrstva na začiatku aktívna, či sa môţu o 

vrstve získavať informácie, minimálna a maximálna mierka... 

- style_schema.inc (štýl vrstiev) - obsahuje parametre ako: typ, legendu, 

mierku, definícia symbolov v okne pri načítaní mapy...  

- panel_schema.inc (konfigurácia nástrojov a funkcia klienta) - definuje 

nastavenie voliteľných nástrojov a funkcií ako: priblíţenie, oddialenie, 
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posúvanie, prekreslenie mapy, nápovede, legendu, maximálny výrez mapy, 

zapínanie a vypínanie mierky mapy, štandardná tlač...  

Okrem základných konfiguračných súborov obsahuje T-MapServer aj súbory, ktoré 

zabezpečujú rozšírenú funkčnosť projektu: 

- info_schema.inc - pre vypísanie povolených informácií 

- bookmark_schema.inc - pre vyhľadávanie v databázových agendách 

- hotlink_schema.inc - pre napojenie prvkov mapy s databázovými agendami 

- interface_schema.inc - nastavenie pre komunikáciu s mapou [8] 
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4. ZDROJE ÚDAJOV A SPRACOVANIE ÚDAJOV 

V tejto práci sú pouţité zdrojové údaje v elektronickej forme poskytnuté: 

- Krajským úradom a to: 

- údaje umiestnenia a kapacity zdravotníckych zariadení v MSK k 30.06.2010 

(záujmovou údajovou skupinou je umiestnenie nemocníc), kapacity 

zdravotníckych zariadení boli kategorizované do 33 zdravotníckych 

oddelení, do výpočtu boli zaradené celkové kapacity nemocníc bez ohľadu 

na typ oddelenia, dôvodom vytvorenia globálneho pohľadu na zdravotnícke 

zariadenia bolo to, ţe úloha mala predstaviť inú alternatívu vytvorenia 

spádových oblasti, spádové oblasti pre konkrétne oddelenia uţ mali byť 

spracovávané v rámci diplomovej práce, k tomu ale nedošlo pretoţe bol 

zmenený koncept tejto práce    

- údaje o počte obyvateľov k 01.01.2010  (tento počet obyvateľov sa zhoduje s 

počtom obyvateľov na internetových stránkach Českého štatistického úradu 

(ČSÚ) k rovnakému dátumu). 

- Z internetových zdrojov a to: 

- údaje o cestnej sieti vo formáte shp k 30.3.2010 (získané zo stránky 

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR)). [16] 

Väčšina zobrazovaných údajov je z uţ vypracovanej bakalárskej práce “Návrh GIS 

pre oddelenie zdravotníctva MSK“ [9] a zvyšné pouţité údaje sú uţ v rámci tejto práce. 

Údaje sú  spracované sieťovými analýzami. 

Podstatou je vytvorenie spádových oblasti k nemocniciam podľa zvolených kritérií 

s dvoma variantmi. Úlohou je:  

- vytvoriť najkratšiu dojazdovú vzdialenosť z obce ku konkrétnej nemocnici, 

- optimalizovať predchádzajúcu úlohu tak, aby sa zahrnuli aj kritéria počtu 

lôţok v nemocniciach k počtu ľudí v príslušných obciach. 

Všetky pouţité vrstvy je potrebné v závere upraviť podľa podmienok krajského 

úradu tak, aby sa splnili poţiadavky na indexáciu údajov v databáze ArcSDE. 
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4.1. Vytvorenie spádových oblasti nemocníc s kritériom 

najkratšej dojazdovej vzdialenosti. 

Úloha spočíva v niekoľkých krokoch: 

- príprava údajov, 

- vytvorenie Network Dataset z formátu shp, 

- vyhodnotenie Service Area nemocníc MSK, 

- prekrývne operácie. 

4.1.1. Príprava údajov 

Bolo potrebné upraviť vrstvu nemocníc tak, aby v kaţdej obci bola maximálne 

jedna nemocnica. V niektorých obciach: Ostrava, Karviná a Třinec ich bolo viac. Zo 

súradníc všetkých nemocníc v jednej obci sa vypočítali priemerné súradnice, ktoré 

nahrádzali všetky nemocnice v danej obci. Dôvodom bolo pracovanie s obcami ako 

základnou územné správnou jednotkou.  Pouţil sa program Python, v ktorom sa napísal 

skrípt (Zdrojový kód 1- časť skriptu, Obr. 11 - výsledok), ktorý pracoval nasledovne: 

- pouţili sa kniţnice argisscripting a shputils, 

- načítal sa existujúci shp nemocníc, 

- vytvoril sa nový bodový shp nemocníc, 

- v novo vytvorenom shp sa vytvorili atribúty obec a počet lôţok, 

- prešiel sa pôvodný shp nemocníc a pri nemocniciach s rovnakou obcou sa 

urobil priemer zo súradníc a sčítal počet lôţok, 

- nové hodnoty sa zapísali do nového shp nemocníc. 

 

surX = 0 
surY = 0 
newlozka = 0 
for nemocnice in shpLayer: 
#   vypocet plochy a centroidu pomocou shpUtils 
    a = len(shpLayer) 
    obec = nemocnice['dbf_data']['OBEC'] 
    lozka = nemocnice['dbf_data']['POC_LUZEK'] 
    sX = nemocnice['shp_data']['x'] 
    sY = nemocnice['shp_data']['y'] 
    print ("nazov: "+obec+" x: "+str(sX)+" y: "+str(sY)) 
    surX = surX+ sX 
    surY = surY+ sY 
    newlozka = newlozka + lozka 
newX = surX / a 
newY = surY / a 
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point.x = newX 
point.y = newY 
row.shape = point 
row.OBEC = obec 
row.POC_LUZEK = newlozka 
cursor.InsertRow(row) 
del cursor, row, point 

Zdrojový kód 1 Časť skriptu pre výpočet novej polohy nemocníc  

 

 

Obr. 11 Úprava bodovej vrstvy nemocníc 

 

Vo vrstve cestnej siete sa ešte dopočítavali vzdialenosti v prostredí ArcMap 

pomocou nástroja Calculate Geometry. 

4.1.2. Vytvorenie Network Dataset z formátu shp 

Spracovanie prebehlo v prostredí ArcCatalog, kde sa pouţila funkcia New Network 

Dataset. Táto funkcia zaistí prepojenie všetkých vstupujúcich polyline do jednej siete a 

priradí všetky hrany podľa koncových bodov kaţdej polyline. Zvýšenie kvality funkcie 

Network Analyst je moţné dosiahnuť vyhodnotením všetkých Z súradníc uzlov, čím sa 

zaistí odstránenie chýb mimo úrovňovým kríţením komunikácií (napr. v prípade mostov a 

tunelov). Funkcia Network Analyst podporuje aj informácie o otáčaní v prípade 

obmedzenia na jednosmerné cesty. V tomto prípad chýba informácia o výške aj o 
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jednosmerných cestách, preto sieť nie je začistená o mimo úrovňové kríţenie komunikácií 

a ani o jednosmerné cesty. Výsledkom bol Network Dataset ciest MSK dĺţkovo 

ohodnotený. 

4.1.3. Vyhodnotenie Service Area nemocníc MSK 

Vyhodnotenie spočívalo vo vytvorení radu polygónov predstavujúcich 

vzdialenostné pásma. To znamená, ţe sa k nemocniciam vytvorili zóny, ktoré určujú 

príslušnosť k danej nemocnici, na základe najkratšej dojazdovej vzdialenosti.  

Spracovanie prebehlo v prostredí ArcMap, kde sa pouţil nástroj Network Analyst 

Toolbar a vybrala funkcia New Service Area. Pomocou funkcie Facilities/Load Location sa 

do siete pridala bodová vrstva nemocníc. 

Následne bolo nutné vyplniť parametre analýzy. V menu Service Area Properties 

na záloţke Analising Setting boli nastavené pásma vo vzdialenostiach 5, 10 a 60 km. Na 

záloţke Polygon Generation bolo dôleţité nastaviť, aby sa Service Area neprekrývali. Na 

záloţke Line Generation bolo dôleţité overiť, ţe zaškrtávacie políčko bolo prázdne. 

Dôvodom prázdneho polička Line Generation bolo to, ţe očakávaným výsledkom bolo 

vyhodnotenie Service Area. 

Výsledkom bola Service Area (ukáţka Obr. 12), ktorá poskytuje predstavu o 

mnohouholníkových oblastiach prislúchajúcich k jednotlivým nemocniciam so zreteľom 

na cestnú sieť. Analýza sa riešila v rámci MSK. Do výpočtu boli zahrnuté iba cesty v 

MSK, preto na okrajoch plochy kraja boli Service Area zdeformované Obr. 12. 

 

   

Obr. 12 Servisné oblasti nemocníc 
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4.1.4. Prekrývne operácie 

Pouţila sa funkcia Intersect, ktorá rozdelila nejednoznačne obce na okrajoch 

Service Area pre jednoduchšie priradenie obcí k jednotlivým zónam. Obce sa priradzovali 

z ohľadom na väčšiu časť plochy zasahujúcu do Service Area. Pouţil sa nástroj Calculate 

Area, pre výpočet plochy v danej Service Area pre priradenie obcí Obr.13. V atribútovej 

tabuľke sa obciam doplnil stĺpec pomocou nástroja Add field... a ku kaţdej obci sa doplnila 

hodnota indexu pomocou Field calculator... označujúca výslednú zónu. [5] 

 

 

Obr. 13 Spádové oblasti vypočítane sieťovou analýzou [19] 
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V MSK k 01.01.2010 bolo evidovaných 1 247 373 obyvateľov a počet lôţok 

poskytovaných nemocnicami v MSK k 30.06.2009 bolo evidovaných 6670. Na jedno lôţko 

teda prislúcha 187 obyvateľov. V zónach zistených pomocou Network Analyst, Service 

Area a prekryými operáciami sa zrátal počet obyvateľov a vydelil počtom obyvateľov 

prislúchajúcich na jedno lôţko, čo je znázornené v Tabuľke 4. Takto sa zistil potrebný 

počet lôţok v zónach. 

 

Obec s 

nemocnicou 

Počet 

obyvateľov 

v zóne 

Nutný 

počet 

lôţok v 

zóne 

Počet 

lôţok 

reálne 

Rozdiel 

lôţok v 

zóne a 

reáli 

Ostrava 350752 1876 2446 570 

Karviná 74595 399 717 318 

Třinec 72177 386 594 208 

Krnov 50038 268 349 81 

Bohumín 34819 186 173 -13 

Český Těšín 33104 177 115 -62 

Bílovec 42264 226 162 -64 

Rymarov 48010 257 181 -76 

Nový Jičín 99136 530 445 -85 

Opava 124577 666 534 -132 

Odry 32553 174 38 -136 

Frýdek-Místek 137196 734 439 -295 

Havířov 148152 792 477 -315 
Tabuľka 4 Reálny a nutný počet lôžok v nemocniciach pre spádové oblasti vypočítané sieťovou 

analýzou 

 

Z toho môţeme usúdiť, ţe v závislosti na vzdialenosti od nemocníc je v MSK 

nerovnomerne rozdelený počet lôţok v nemocniciach na počet obyvateľov v obciach. Len 

obce Ostrava, Karviná, Třinec a Krnov majú postačujúci počet lôţok, resp. sú vysoko nad 

celokrajským priemerom počtom lôţok na obyvateľov ţijúcich v týchto obciach. Ostatným 

obciam lôţka chýbajú, ak sa berie do úvahy počet obyvateľov v nich v porovnaní s 

celokrajským priemerom. Preto je nutné vziať do úvahy aj ďalšie kritéria: počet lôţok v 

nemocniciach a počet obyvateľov v obciach, aby sa vyrovnalo rozloţenie počtu lôţok v 

nemocniciach v MSK. 



Elena Hasayová: Webová mapová aplikácia pre odbor zdravotníctva MSK 

 

2011   26 

4.2. Vytvorenie spádových oblasti nemocníc s kritériami 

najkratšej dojazdovej vzdialenosti, počet lôžok v 

nemocniciach a počet obyvateľov v obciach. 

Úloha, ktorá sa spracovávala pre krajský úrad doplňovala predchádzajúcu úlohu. 

Rozšírila ju o ďalšie kritéria: 

- počet lôţok v nemocniciach, 

- počet ľudí  v obciach. 

V tomto prípade sa počet lôţok rozpočítal na počet obyvateľov a postupne sa 

priradzovali obce. Vychádzalo sa zo zón vypočítaných v predchádzajúcom kroku. Analýza 

bola urobená postupným pričítaním obcí do celistvých zón podľa počtu obyvateľov na 

lôţko tak, aby rozdiel počtu obyvateľov na lôţko bol minimálny. Obce boli priradené tak, 

aby boli k nemocniciam čím najpriaznivejšie rozloţené Obr. 14. 

Obec Ostrava ma však väčšiu kapacitu nemocníc ako je krajský priemer a v okolí 

sú aj iné nemocnice. Preto aj pri zohľadnení ďalších kritérií je rozdiel počtu potrebných a 

reálnych lôţok v zóne Ostrava pomerne vysoký, čo je znázornené v Tabuľke 5 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tabuľka 5 Reálny a nutný počet lôžok v nemocniciach pre spádové oblasti vypočítané sieťovou 

analýzou s ohľadom na ďalšie kritéria 

 

 

Obec s 

nemocnicou 

Počet 

obyvateľov 

v zóne 

Nutný 

počet 

lôţok v 

zóne 

Počet 

lôţok 

reálne 

Rozdiel 

lôţok v 

zóne a 

reáli 

Ostrava 441615 2362 2446 84 

Rýmařov 31025 166 181 15 

Bohumín 29826 159 173 14 

Bílovec 28337 152 162 10 

Karviná 132934 711 717 6 

Havířov 88736 475 477 2 

Třinec 111877 598 594 -4 

Krnov 67259 360 349 -11 

Český Těšín 25499 136 115 -21 

Odry 11301 60 38 -22 

Opava 104178 557 534 -23 

Nový Jičín 87601 468 445 -23 

Frýdek-Místek 87185 466 439 -27 
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Obr. 14 Spádové oblasti vypočítané sieťovou analýzou s ohľadom ďalších kritérií [19] 

 

Pri porovnaní výsledku vypracovaných analýz je zreteľne, ţe vytvorené zóny sa 

značne líšia s výnimkou oblasti okresu Bruntál. Najviac sa zmenili oblasti obcí, ktoré 

kapacitou nemocnice pokrývajú len samy seba alebo v nich lôţka chýbajú (príkladom je 

nemocnica v Odrách alebo Českom Těšíně). Naopak sú na tom veľké mestá, kde kapacita 

nemocníc je väčšia neţ počet obyvateľov z ohľadom na krajský priemer počtu lôţok na 

počet obyvateľov. 
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Aj keď nemocnice v niektorých obciach majú výrazne menej lôţok k dispozícii neţ 

je nutné, nemocnice sú na malom území a sú medzi nimi relatívne krátke vzdialenosti. V 

nutných prípadoch sa teda pacienti prevezú do najbliţšej voľnej nemocnice. Z niektorých 

obcí ako je napríklad Havířov alebo Frýdek-Místek je ešte moţnosť si vybrať, do ktorej 

nemocnice chce pacient ísť. 

4.3. Súhrn pripravených mapových výstupov 

Do finálnej verzie webovej aplikácie boli zahrnuté mapové výstupy vytvárané 

priebeţne v rámci bakalárskej práce “Návrh GIS pre oddelenie zdravotníctva MSK“ a 

semestrálnych projektov diplomovej práce. Mapové výstupy boli vo forme kartogramov a 

kartodiagramov. 

V rámci bakalárskej práce sa spracovali mapové výstupy popisujúce priemerné 

vekové zastúpenie lekárov, spádové oblasti pre priemerné vekové zastúpenie lekárov a 

veľkosti pracovných úväzkov podľa veku lekárov. Spádové oblasti v tejto práci boli 

vypočítavané Thiessenovými polygónmi, teda najkratšími priamymi vzdialenosťami. Tieto 

výstupy sa spracovávali pre okres Opava, pre zdravotnícke odbory: všeobecné praktické 

lekárstvo, praktický lekár pre deti a dorast, zubné lekárstvo, gynekológia a pôrodníctvo. 

Výstupy boli vytvárané  pre roky 2010 a 2015, čo bolo poţiadavkou krajského úradu. 

V rámci semestrálnych projektov sa tieto výstupy rozšírili o okresy Bruntál a Nový 

Jičín, pre ktoré sa robili rovnaké mapové výstupy ako pre okres Opava. Ďalej sa pre odbor 

zdravotníctva riešili aj spádové oblasti nemocníc uţ pre celý MSK. Na tieto analýzy sa ale 

pouţila alternatívna metóda vypočítavania, kde sa spádové oblasti vypočítavali sieťovými 

analýzami s ohľadom na vzdialenosti po cestách, alebo sa spádové oblasti vypočítavali 

sieťovými analýzami, ale oproti predchádzajúcej analýze boli do výpočtu zaradené aj počty 

lôţok v nemocniciach a počty obyvateľov v MSK. 
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5. VYTVORENIE PODKLADOV PRE WEBOVÚ 

APLIKÁCIU NA KRAJSKOM ÚRADE MSK 

Vzhľadom na to, ţe na intranete krajského úradu uţ existovala webová sluţba pre 

odbor zdravotníctva, postačilo v ich systéme doplniť konfiguračné súbory axl a 

layer_schema.inc. Krajský úrad nepouţíva ţiaden z ponúkaných prehliadačov ArcIMS, a 

tak hlavnou úlohou tejto práce bolo upravenie axl konfiguračného súboru a upravenie 

konfiguračného súboru layer_schema.inc. Ten je súčasťou T-MapServera, ktorý vytvára 

uţívateľské rozhranie krajskému úradu a poskytuje ho firma T-mapy. Zobrazované údaje 

sú poväčšine kartogramy a kartodiagramy. Keďţe ArcIMS Author neponúka 

vykresľovanie kartodiagrov, bol konfiguračný súbor axl napísaný v textovom editore.  

Krajský úrad pre svojich návštevníkov poskytuje na webových stránkach mapové 

sluţby, ktoré sú v sekcií mapy a GIS. Okrem toho sú na týchto stránkach aj WMS sluţby 

poskytované nie len krajským úradom (v sekcií zdroje a odkazy). WMS a WFS sluţby 

umoţňujú kombináciu údajov z rôznych zdrojov a tak predstavujú pokročilé moţnosti pre 

prácu s mapami.  A to viedlo k otestovaniu WMS a WFS sluţieb pomocou ArcIMS. 

5.1. Vytvorenie axl konfiguračného súboru 

Vytvorenie axl konfiguračného súboru sa skladalo z niekoľkých nastavení: 

- prostredia, medzi ktoré patrí zadanie lokalizácie, písma, obrazovky, 

- mapy:  

- vlastnosti mapy: 

- obálky (definujú ju minx, miny, maxx, maxy súradnice 

záujmového priestoru, ktorý sa má zobraziť pri spustení 

webovej sluţby), 

- koordinačný systém vrstiev, aktuálny súradnicový systém (v 

tomto prípade S-JTSK s ID="102067"), 

- jednotky mapy, 

- pozadie, 

- pracovný priestor (v tomto prípade bola údajovým zdrojom databáza 

ArcSDE s atribútmi: meno, uţívateľ, server, databáza, heslo a iné), 
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- zobrazované vrstvy (zobrazujú sa pri odpovedi servera). 

Nastavenie základných charakteristík je zobrazený v Zdrojovom kóde 2. 

 

<ENVIRONMENT> 
  <LOCALE country="CZ" language="cs" variant="" /> 
  <UIFONT color="0,0,0" name="Arial" size="12" style="regular"/> 
  <SCREEN dpi="192"/> 
</ENVIRONMENT> 
<MAP dynamic="true"> 
  <PROPERTIES> 
    <ENVELOPE minx="-572455,0665762392" miny="-1155212,912270217" maxx="- 
    404416,09260880563" maxy="-1041589,2436311637" name="Initial_Extent" /> 
    <FEATURECOORDSYS id="102067"/> 
    <FILTERCOORDSYS id="102067"/> 
    <MAPUNITS units="meters"/> 
    <BACKGROUND color="255,255,255"/> 
  </PROPERTIES> 
<WORKSPACES> 
  <SDEWORKSPACE name="sde_ws-0" server="gs" instance="port:5152" database="gis"    
  user="mapserver" encrypted="true" password="HCWVJT" /> 
</WORKSPACES> 

Zdrojový kód 2 Nastavenie axl súboru 

 

Ďalším krokom po nastavení prostredia a charakteristík mapy, bolo definovanie 

zobrazovaných vrstiev. Tie obsahovali atribúty ako: typ, meno, viditeľnosť pri spustení 

aplikácie, id a iné. Elementy vrstvy záviseli na tom, čo vo vrstve bolo zobrazené. Kaţdá 

zobrazená vrstva obsahuje element, ktorý definuje údajovú sadu pouţitú vo vrstve s 

atribútmi: meno, typ a pracovný priestor. Na to aby bola výsledná webová aplikácia 

prehľadná, všetky vrstvy sú závislé na mierke. Sú dané hornou a dolnou hranicou mierky, 

kedy uţ majú, alebo nemajú byť zobrazené. 

Zobrazenie a nastavenie kartogramu je jednoduché aj v ArcIMS Author. Postupuje 

sa obdobne ako pri vytváraní kartogramu v programe ArcMap. V axl konfiguračnom 

súbore  je kartogram vytvorený elementom <VALUEMAPRENDERER>, ktorý sa pouţíva 

ak kategorizujeme zobrazované údaje a ak chceme z jednej vrstvy zobraziť viacero 

informácií. Pri tomto elemente sa definuje aj to, z ktorého stĺpca vrstvy sa hodnoty pouţijú 

pri kategorizácií. Hodnoty kategorizujeme pomocou elementu <RANGE>, ktorým 

definujeme rozsah hodnôt v rámci určitej oblasti. Tento element obsahuje atribúty ako: 

horná a dolná hranica, popis. Na popísanie ako sa vybrané intervaly hodnôt majú 

zobrazovať sa pouţije element <SIMPLEPOLYGONSYMBOL>, ktorý obsahuje atribúty 

ako: transparentnosť hraníc, vnútra polygónu, hrúbku polygónu, farbu výplne a iné.  
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Pre popísanie zobrazenej vrstvy konkrétnym štítkom (label) sa pouţil element 

<SIMPLELABELRENDERER>, ktorý ukazuje na stĺpec, z ktorého sa majú pouţiť 

atribúty. Obsahuje element <TEXTSYMBOL>, a ten má atribúty ako beţný text teda: 

veľkosť, štýl, hrúbku, tiene písma a iné. 

Pretoţe bolo vo vrstve pouţitých viac druhov symboliky (kategorizované údaje a 

text) musel sa pouţiť element <GROUPRENDERER>, ktorý zahŕňal všetky ostatné 

pouţité elementy. Celý zápis vrstvy pre vytvorenie kartogramu je znázornený v Zdrojovom 

kóde 3. 

 

<LAYER type="featureclass" name="GynPor_SO_B" visible="false" id="F_FZ_GynPor_SO_B_P"> 
 <DATASET name="SDE.F_FZ_GynPor_SO_B_P" type="polygon" workspace="sde_ws-0" /> 
   <SCALEDEPENDENTRENDERER lower="1:50000" upper="1:650000"> 
     <GROUPRENDERER> 
       <VALUEMAPRENDERER lookupfield="rok2010"> 
         <RANGE lower="1" upper="55" label="do 55"> 
           <SIMPLEPOLYGONSYMBOL boundarytransparency="1,0" filltransparency="1,0"  
           fillcolor="255,255,0" boundarywidth="2" boundarycaptype="round" /> 
         </RANGE> 
         <RANGE lower="56" upper="60" label="56 - 60"> 
            <SIMPLEPOLYGONSYMBOL boundarytransparency="1,0" filltransparency="1,0"  
            fillcolor="255,192,0" boundarywidth="2" boundarycaptype="round" /> 
          </RANGE> 
          <RANGE lower="61" upper="65" label="61 - 65" 
            <SIMPLEPOLYGONSYMBOL boundarytransparency="1,0" filltransparency="1,0"  
            fillcolor="255,128,0" boundarywidth="2" boundarycaptype="round" /> 
          </RANGE> 
          <RANGE lower="66" upper="100" label="od 66"> 
            <SIMPLEPOLYGONSYMBOL boundarytransparency="1,0" filltransparency="1,0"  
            fillcolor="255,64,0" boundarywidth="2" boundarycaptype="round" /> 
          </RANGE> 
        </VALUEMAPRENDERER> 
        <SCALEDEPENDENTRENDERER lower="1:50000" upper="1:425000"> 
          <SIMPLELABELRENDERER field="NAZ_OBEC_P"> 
            <TEXTSYMBOL font="Arial" fontstyle="regular" fontsize="10" /> 
          </SIMPLELABELRENDERER> 
        </SCALEDEPENDENTRENDERER> 
       </GROUPRENDERER> 
      </SCALEDEPENDENTRENDERER> 
</LAYER>  

Zdrojový kód 3 Vytvorenie kartogramu pomocou elementu <RANGE> v axl súbore 

 

V závislosti na tom ako sú definované atribúty, v tomto prípade v shp, sa pri tvorbe 

kartogramu pouţije buď <RANGE> ako v minulom prípade, alebo <EXACT>. Tento 

element sa pouţíva, ak hodnoty atribútov sú presne definované z poľa. <EXACT> 

obsahuje parameter hodnota, ktorá ukazuje na presnú hodnotu atribútu a jej popis. 

Obdobný zápis kartogramu s pomocou <RANGE> je znázornený v Zdrojovom kóde 4. 
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<LAYER type="featureclass" name="SA_MSK" visible="false" id="F_FZ_SA_MSK_P"> 
  <DATASET name="SDE.F_FZ_SA_MSK_P" type="polygon" workspace="sde_ws-0" /> 
    <VALUEMAPRENDERER lookupfield="zona1"> 
      <EXACT value="1" label="Krnov"> 
        <SIMPLEPOLYGONSYMBOL boundarytransparency="1,0" filltransparency="1,0"  
        fillcolor="255,255,0" boundarycaptype="round" /> 
       </EXACT> 
       <EXACT value="2" label="Rýmařov"> 
         <SIMPLEPOLYGONSYMBOL boundarytransparency="1,0" filltransparency="1,0"  
         fillcolor="240,244,3" boundarycaptype="round" /> 
       </EXACT> 
       <EXACT value="3" label="Opava"> 
         <SIMPLEPOLYGONSYMBOL boundarytransparency="1,0" filltransparency="1,0"  
         fillcolor="224,232,7" boundarycaptype="round" /> 
       </EXACT> 
       <EXACT value="4" label="Odry"> 
         <SIMPLEPOLYGONSYMBOL boundarytransparency="1,0" filltransparency="1,0"  
         fillcolor="208,220,11" boundarycaptype="round" /> 
       </EXACT> 
       <EXACT value="5" label="Bílovec"> 
         <SIMPLEPOLYGONSYMBOL boundarytransparency="1,0" filltransparency="1,0"  
         fillcolor="193,208,15" boundarycaptype="round" /> 
       </EXACT> 
       <EXACT value="6" label="Ostrava"> 
         <SIMPLEPOLYGONSYMBOL boundarytransparency="1,0" filltransparency="1,0"  
         fillcolor="177,197,19" boundarycaptype="round" /> 
       </EXACT> 
       <EXACT value="7" label="Bohumín"> 
         <SIMPLEPOLYGONSYMBOL boundarytransparency="1,0" filltransparency="1,0"  
         fillcolor="161,185,23" boundarycaptype="round" /> 
       </EXACT> 
       <EXACT value="8" label="Karviná"> 
         <SIMPLEPOLYGONSYMBOL boundarytransparency="1,0" filltransparency="1,0"  
         fillcolor="146,173,27" boundarycaptype="round" /> 
       </EXACT> 
       <EXACT value="9" label="Havířov"> 
         <SIMPLEPOLYGONSYMBOL boundarytransparency="1,0" filltransparency="1,0"  
         fillcolor="130,161,31" boundarycaptype="round" /> 
       </EXACT> 
       <EXACT value="10" label="Český Těšín"> 
         <SIMPLEPOLYGONSYMBOL boundarytransparency="1,0" filltransparency="1,0"  
         fillcolor="114,150,35" boundarycaptype="round" /> 
       </EXACT> 
       <EXACT value="11" label="Třinec"> 
         <SIMPLEPOLYGONSYMBOL boundarytransparency="1,0" filltransparency="1,0"  
         fillcolor="99,138,39" boundarycaptype="round" /> 
       </EXACT> 
       <EXACT value="12" label="Frýdek-Místek"> 
         <SIMPLEPOLYGONSYMBOL boundarytransparency="1,0" filltransparency="1,0"  
         fillcolor="83,126,43" boundarycaptype="round" /> 
       </EXACT> 
       <EXACT value="13" label="Nový Jičín"> 
         <SIMPLEPOLYGONSYMBOL boundarytransparency="1,0" filltransparency="1,0"  
         fillcolor="67,114,47" boundarycaptype="round" /> 
       </EXACT> 
    </VALUEMAPRENDERER> 
</LAYER> 

Zdrojový kód 4 Vytvorenie kartogramu pomocou elementu <EXACT> v axl súbore 
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Zobrazenie a vytvorenie kartodiagramu uţ ArcIMS Author neponúka. Preto sa na 

tento typ zobrazovaných údajov pouţil textový editor, Zdrojový kód 5. Obce polygónu boli 

vykreslené pomocou elementu <SIMPLERENDERER>, ktorý zobrazuje vrstvy s jedným 

symbolom. Obsahoval element <SIMPLEPOLYGONSYMBOL>, ktorý mal rovnakú 

funkciu, ako v predchádzajúcom prípade. Na výsečové diagramy v polygóne bol pouţitý 

element <SIMPLELABELRENDERER>, ktorý ukazoval na všetky stĺpce, z ktorých sa 

mali pouţiť atribúty ako časti výseče v diagrame. Element <CHARTSYMBOL> uţ 

konkrétne popisuje výsečový diagram. Je popísaný atribútmi ako: minimálne, maximálna 

veľkosť diagramu, minimálna a maximálna zobrazovaná hodnota atribútu, transparentnosť 

a iné. Obsahuje ďalšie elementy <CHARTVALUE>, tieto sa uţ viaţu na konkrétne 

zobrazované atribúty v danej výseči diagramu a ich atribúty ako: farba a iné. [6] 

 

<LAYER type="featureclass" name="PLDD_B_2010" visible="false" id="F_FZ_PLDD_B_2010_P"> 
  <DATASET name="SDE.F_FZ_PLDD_B_2010_P" type="polygon" workspace="sde_ws-0" />  
    <SCALEDEPENDENTRENDERER lower="1:50000" upper="1:650000"> 
      <GROUPRENDERER>   
        <SIMPLERENDERER> 
           <SIMPLEPOLYGONSYMBOL fillcolor="255,255,255" /> 
         </SIMPLERENDERER> 
         <SIMPLELABELRENDERER field="do_55 od56_do60 od61_do65 od_66" > 
            <CHARTSYMBOL minsize="20" minvalue="0" maxsize="80" maxvalue="15" outline="0,0,0"  
            transparency="1.0" > 
              <CHARTVALUE lookupfield="do_55" color="255,255,0" />     
              <CHARTVALUE lookupfield="od56_do60" color="255,192,0" /> 
              <CHARTVALUE lookupfield="od61_do65" color="255,128,0" /> 
              <CHARTVALUE lookupfield="od_66" color="255,64,0" /> 
            </CHARTSYMBOL> 
        </SIMPLELABELRENDERER>    
      </GROUPRENDERER> 
    </SCALEDEPENDENTRENDERER> 
</LAYER> 

Zdrojový kód 5 Vytvorenie kartodiagramu pomocou axl súboru 

 

V konečnom stave axl súbor obsahoval aj ďalšie nastavenia vrstiev (rastrových 

máp, textu, copyright...). Tie uţ ale boli nadefinované v predchádzajúcej webovej aplikácií. 

5.2. Návrh legendy 

Do úvahy pri navrhovaní legendy prišli tri riešenia: 

- staticke – kedy by bola kaţdá vrstva definovaná v dopredu vytvorenej 

legende a pri kaţdom zavolaní legendy by sa zobrazili všetky vrstvy aj tie, 

ktoré by neboli aktívne, táto legenda je vhodná pri malom počte vrstiev, 
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- dynamicke - legenda by bola generovaná len pre aktívne vrstvy v 

konkrétnom čase, problém by ale nastal pri generovaní legendy pre 

kartodiagramy, kde by sa legenda nezobrazila, 

- časť staticky a časť dynamicky - v tomto prípade by sa generovali dve 

legendy, pre kartodiagramy by sa legenda generovala statický a pre zvyšné 

vrstvy by sa legenda generovala dynamický.  

Táto tretia moţnosť sa javila ako najlepšie riešenie, čím by sa zaručilo, ţe kaţdá 

vrstva by bola dostatočne vysvetlená. To sa dosiahlo niekoľkými krokmi: 

- vytvorila sa legenda popisujúca kartogramy ako obrázok, pre prehľadnosť 

ukáţky sa pouţila grafická mierka s troma kategóriami rozsahu hodnôt, 

- obrázku legendy sa nadefinoval world file, ten musel byť v rovnakom 

súbore ako obrázok legendy s rovnakým názvom, rozdiel bol v označení 

world file t.j. názov formátu sa doplnil o "w", world file obsahoval 

súradnice pravého horného rohu umiestnenia obrázka,  veľkosť a rotáciu 

obrázka, 

- v konfiguračnom súbore sa nadefinoval obrázok legendy ako ďalšia vrstva a 

v definovaní vrstvy sa oproti iným vrstvám  zmenil typ a workspace, pričom 

ak by na krajskom úrade nepouţívali databázu ArcSDE, bolo by nutné 

dodefinovať v axl konfiguračnom súbore IMAGEWORKSPACE, ako je 

naznačené v Zdrojový kód 6, 

 

<WORKSPACES> 
  <IMAGEWORKSPACE directory="C:\ArcIMS\data" name="jai_ws-0" /> 
  <SHAPEWORKSPACE name="shp_ws-1" directory="D:\vrstvy" /> 
</WORKSPACES> 
       
<LAYER type="image" name="legenda " visible="true" id="0"> 
  <DATASET name="legenda_1.tif" type="image" workspace="jai_ws-0" /> 
</LAYER> 

Zdrojový kód 6 Zobrazenie obrázku pomocou axl súboru 

  

- posledným krokom bolo nadefinovať v konfiguračnom súbore 

layer_schema.inc, aby sa obrázok zobrazoval s kartodiagramami. 
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Obr. 15 Ukážka legendy použitím typu Image 

 

Problém nastal pri priblíţení časti mapového podkladu, kedy diagramom v obciach 

ostala konštantná veľkosť a legenda sa zväčšila. Vtedy začala byť legenda nepouţiteľná, čo 

by sa ale dalo vyriešiť nastavením mierky k legende v layer_schema.inc konfiguračnom 

súbore. Kedy by sa ku zobrazovaným údajom pripájala legenda podľa mierky. 

Výsledný návrh legendy zobrazuje Obr.15. 

5.3. Testovanie rýchlosti konfiguračných súborov 

Spôsob testovania spočíval v tom, ţe sa vytvorili konfiguračné súbory axl a mxd s 

3, 5, 10, 20, 30, 40, 60 a 80 vrstvami. Tieto vrstvy boli rovnako upravené tak, aby v 

konečnom dôsledku nebolo na prvý pohľad jasné, akým konfiguračným súborom bola 

aplikácia vytvorená. Konfiguračné súbory zobrazovali reálny stav webovej mapovej 

aplikácie vytvorenej pre krajský úrad MSK. Mxd konfiguračný súbor musel byť uloţený v 

náhľade na údaje. V kompozičnom náhľade sa ani sluţbu v ArcIMS správcovi nepodarilo 

vytvoriť. Postupne sa merali časy, aţ kým sa nepodarilo namerať 5 platných pokusov. Z 

nich sa potom urobil priemer, ktorý sa zahrnul do výsledku zobrazeného v grafoch Obr. 16 

a Obr. 17. Časy sa testovali pri dvoch rôznych činnostiach a to: 

- pri rýchlosti vytvorenia sluţby v ArcIMS správcovi, 
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- pri rýchlosti vykreslenia webovej mapovej aplikácie v internetovom 

prehliadači. 

 

 

Obr. 16 Testovanie rýchlosti konfiguračných súborov v ArcIMS správcovi 

 

V prvom prípade sa meral čas v ArcIMS správcovi. Pri vytáraní sluţieb pomocou 

konfiguračného súboru axl, zvyšovanie počtu vrstiev len málo ovplyvnilo dobu vytvorenia 

sluţby. Aj pri niekoľko násobnom zvýšení počtu vrstiev sa doba vytvorenia pohybovala 

okolo 1 sekundy. V opačnom prípade pri pouţití mxd konfiguračného súboru so 

zvyšovaním počtu vrstiev narastala aj doba vytvorenia. Pri 3 vrstvách v konfiguračnom 

súbore mxd sa pohybovala pod 2 sekundy a pri 80 vrstvách sa tento čas takmer 10 násobne 

predlţil. V tomto prípade sa sluţba raz vytvorí a následne sa pouţíva, teda čas vytvorenia 

sluţby ovplyvni prácu len v malom rozsahu. 

 

 

Obr. 17 Testovanie konfiguračných súborov v internetovom prehliadači 
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V druhom prípade sa meral čas pri načítaní vytvorenej aplikácie do internetového 

prehliadača. Pri načítaní sluţieb vytvorených pomocou axl konfiguračného súboru sa doba 

odozvy zvyšovala len minimálne. Pri načítaní sluţieb vytvorených pomocou mxd 

konfiguračného súboru sa doba odozvy zvyšovala ešte viac neţ pri vytváraní sluţby z tohto 

konfiguračného súboru. Doba odozvy sa zvýšila aţ skoro na 14 sekúnd, čo by sa 

v konečnom dôsledku mohlo javiť koncovému uţívateľovi ako neprijateľné pretoţe na 

kaţdé prekreslenie mapy by musel pribliţne takto dlho čakať.  

Z tohto pohľadu je oveľa výhodnejšie vytvárať sluţby v axl konfiguračných 

súboroch, kde sa doba odozvy aţ tak viditeľne nezvyšuje pri väčšom počte vrstiev vo 

webovej aplikácií. Ale naproti tomu pouţívanie mxd  konfiguračného súboru prináša aj 

výhody ako napríklad:  

- nie je nutné, aby uţívateľ poznal jazyk XML resp. ArcXML, 

- definovanie textu nie je závisle na počte pixelov od ľavého dolného rohu, 

ako je to v axl súbore, 

- pri pouţití obrázka nie je potrebný world file, 

- kartogramy a katrodiagramy sa definujú v grafickom rozhraní.   

Rozdiel je aj pri vytváraní sluţby v ArcIMS Administrator kedy sa pouţívajú rôzne 

virtuálne servery. Pri mxd  konfiguračnom súbore je to ImageServerArcMap virtuálny 

server a pri axl konfiguračnom súbore je to ImageServer virtuálny server.  

V konečnom dôsledku je časovo menej náročné vyuţitie mxd ako axl 

konfiguračného súboru, pretoţe je vytváraný v grafickom uţívateľskom rozhraní, čo je pre 

väčšinu uţívateľov prijateľnejšie.  

5.4. WMS služba 

WMS sú výsledkom úsilia OGC ako súčasť projektu Web Mapping Testbed 

(WMT). Na vytvorenie aktívnej WMS je nutné pouţiť WMS konektor, ktorý podporuje 

poţiadavky: 

- GetCapabilities, 

- GetMap, 

- GetFeatureInfo. 

Pred publikovaním sluţby je nutné vyplniť nastavenia WMS konektora: 

- ArcIMS host name - názov stroja, na ktorom je spustený aplikačný server, 
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- ArcIMS client port - port, na ktorom komunikuje ArcIMS servlet konektor s 

ArcIMS aplikačných serverom, 

- Default service – prednastavená sluţba, 

- Capabilities Directory – adresár na pevnom disku, kde sa ukladajú 

Capabilities o sluţbách, 

- Charset - definovanie znakovej sady, 

- Reaspect – popisuje, či sa má zobrazovaný obrázok natiahnuť na celú 

plochu 

- Debug – určuje, či je povolený zapisovanie, 

- PNG formát - predvolený formát PNG a to buď PNG 8-bit alebo PNG 24-

bit. 

Tieto nastavenia WMS konektora sa vypĺňajú vo webovom prehliadači na adrese: 

http://nazov_pc:8080/wmsconnector/index.htm 

Po vyplnení týchto nastavení je nutné povoliť WMS, čím na stránke automaticky 

budú k dispozícií poţiadavky schopnosti a mapy. Na zisťovanie informácií/parametrov o 

jednotlivých vrstvách je ale lepšie si vytvoriť vlastnú poţiadavku na konkrétnu vrstvu, 

prípadne viac vrstiev. 

5.4.1. GetCapabilities 

Táto ţiadosť poskytuje tieto informácie o sluţbe : 

- podporované rozhrania WMS sluţby, 

- formáty zobrazovaných obrázkov, 

- zoznam priestorových referenčných systémov, ktoré sú k dispozícií pre 

doladenie mapových podkladov, 

- zoznam mapových sluţieb, ktoré sú k dispozícií a iné. 

Aby bola poţiadavka GetCapabilities úspešná, musí obsahovať minimálne tieto 

parametre: 

- REQUEST, 

- SERVICE. 

Tie musia byť zapísané v tvare :  

http://nazov_pc:8080/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/msk?REQUEST=GetC

apabilities&SERVICE=WMS, alebo sa môţu zapísať aj pomocou ServiceName: 
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http://nazov_pc:8080/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap?REQUEST=GetCapab

ilities&SERVICE=WMS&ServiceName=msk. 

Tieto dva tvary zapísania ServiceName sa dajú pouţiť pri všetkých spomenutých 

poţiadavkách, pričom vo výsledku sa to neprejaví. 

5.4.2. GetMap 

Táto ţiadosť načíta mapu z webu WMS a umoţňuje klientovi presne určiť: 

- rôzne vrstvy, 

- priestorový referenčný systém, 

- záujmový priestor a ďalšie parametre popísané vo vrátenej mape. 

Na to aby bola poţiadavka GetCapabilities úspešná, musí obsahovať minimálne 

tieto parametre: 

- SERVICE, 

- REQUEST, 

- LAYERS, 

- STYLES (referenčný štýl a môţe ostať prázdny), 

- SRS (priestorový referenčný systém), 

- BBOX (zobrazovaný priestor definovaný: minx, miny, maxx, maxy), 

- WIDTH (šírka zobrazeného obrázka), 

- HEIGHT (výška zobrazeného obrázka), 

- FORMAT. 

Tieto parametre musia byť zapísané v tvare : 

http://nazov_pc:8080/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/msk?SERVICE=WMS

&REQUEST=GetMap&LAYERS=F_FZ_SA_MSK_P&SRS=EPSG:102067&BBOX=-

551461,-1151592,-431727,-1043193&WIDTH=400&HEIGHT=300&FORMAT=JPEG 

A môţe obsahovať aj ďalšie parametre. 

Obr. 18 popisuje moţnosť pouţitia poţiadavky GetMap a zároveň odpoveď na ňu.  
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Obr. 18 Komunikácia klient/server s použitím požiadavky GetMap 

 

5.4.3. GetFeatureInfo 

Poskytuje informácie o identifikovanom mieste na mape, zaloţené na umiestnení 

pixelu. Poţiadavka GetFeatureInfo umoţňuje podobne ako poţiadavka GetMap 

uţívateľovi určiť parametre. Táto poţiadavka musí obsahovať aj podobne parametre.  

Na to aby bola poţiadavka GetFeatureInfo úspešná, musí obsahovať minimálne 

tieto parametre: 

- SERVICE, 

- REQUEST, 

- SRS, 

- BBOX, 

- WIDTH, 

- HEIGHT, 

- QUERY_LAYERS (zoznam vrstiev, o ktorých sa zisťujú informácie), 

- X, Y (lokalizácia vybraného pixlu od ľavého horného rohu). 

Tieto parametre musia byť zapísané v tvare : 

http://nazov_pc:8080/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/msk?SERVICE=WMS

&REQUEST=GetFeatureInfo&SRS=EPSG:102067&BBOX=-551461,-1151592,-431727,-

1043193&WIDTH=600&HEIGHT=400&QUERY_LAYERS=F_FZ_SA_MSK_P&X=20

0&Y=150. [21] 
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5.5.  WFS služba 

Umoţňuje publikovať priestorové údaje na web pomocou formátu GML. Klient 

potom môţe vyuţiť GML ako zdroj údajov pre vytvorenie mapy. Tak ako pri WMS 

sluţbe, aj na vytvorenie aktívnej WFS je nutné pouţiť WFS konektor, ktorý podporuje 

poţiadavky: 

- GetCapabilities, 

- DescribeFeatureType, 

- GetFeature. 

Podobne ako pri WMS sluţbe je nutné vyplniť nastavenia WFS konektora, ktoré sa 

ale líšia. Oproti WMS konektoru nastavenie WFS konektora neobsahuje:  Charset, 

Reaspect a PNG formát. Namiesto týchto parametrov obsahuje:  

- Path to Connector - táto cesta je predvolená a má tvar : 

http://nazo_pc/wfsconnector/, 

- Namespace name - ukazuje na menný priestor URI, 

- Namespace URL - cieľový menný priestor pre vrstvy definované v XML 

schéme. 

 Tieto nastavenia WFS konektora sa vypĺňajú vo webovom prehliadači na adrese: 

http://nazov_pc:8080/wfsconnector/index.htm. WFS konektor oproti WMS konektoru 

ponúka hneď iba Capabilities a ostatné poţiadavky si uţívateľ musí napísať sám. 

5.5.1. GetCapabilities 

Popisuje moţnosti WFS, konkrétne ktoré typy objektov a aké operácie sú 

podporované ţiadosťou GetCapabilities. Tá musí obsahovať parametre: 

- REQUEST, 

- SERVICE. 

Tieto parametre musia byť zapísané v tvare : 

http://nazov_pc:8080/wfsconnector/com.esri.wfs.Esrimap/msk_wfs?REQUEST=ge

tcapabilities&SERVICE=WFS 
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5.5.2. DescribeFeatureType 

Táto poţiadavka generuje XML schému. WFS konektor pri ţiadosti 

DescribeFeatureType podporuje pouţitie HTTP GET/KVP kódovania, ale tieţ aj HTTP 

POST/XML kódovanie. Táto poţiadavka musí obsahovať parametre: 

- REQUEST, 

- SERVICE, 

- OUTPUTFORMAT, 

- TYPENAME, 

Tieto musia byť zapísané v tvare : 

http://nazov_pc:8080/wfsconnector/com.esri.wfs.Esrimap/msk_wfs?REQUEST=de

scribefeaturetype&SERVICE=wfs&OUTPUTFORMAT=xmlschema 

5.5.3. GetFeature 

Táto poţiadavka umoţňuje volať vrstvy z WFS a musí obsahovať parametre: 

- REQUEST, 

- SERVICE 

- FEATUREID (zoznam mien vrstiev) 

- TYPENAME (zoznam identifikátorov vrstiev). 

Pouţíva sa buď FEATUREID alebo TYPENAME. Môţe obsahovať aj ďalšie 

voliteľné parametre ako MAXFEATURES, ktorý vymedzuje počet volaných vrstiev. Tento 

parameter sa odporúča pouţívať, pretoţe bez neho sú načítané všetky vrstvy a zvyšuje sa 

čas odozvy. 

Tieto parametre musia byť zapísané v tvare : 

http://nazov_pc:8080/wfsconnector/com.esri.wfs.Esrimap/msk_wfs?REQUEST=ge

tfeature&SERVICE=wfs&FEATUREID=F_FZ_GynPor_SO_B_P. [20] 

5.6. Nedostatky ArcIMS a ich riešenia 

Počas práce s ArcIMS sa narazilo na mnoho problémov: 

- pri inštalácií označenia časti rozbaľovacieho menu, nestačilo označiť 

koreňový adresár, ale bolo nutné potvrdiť kaţdú časť samostatne aj s tým, 

čo zahŕňala,  
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- ak bol nefunkčný ArcIMS správca - vykresľovanie v HTML prehliadači, 

bolo nutné reštartovanie sluţieb niekedy aj počítača 

- pri aktualizácií balíka Javy sa zmenila domovská ip adresa 

počítača/hocalhost (127.0.0.1) na názov počítača v nastavení  ArcIMS 

správcovi a HTML prehliadači, pričom ArcIMS názov počítača, localhost a 

domovskú ip adresu počítača nepovaţoval za totoţnú, 

- ArcIMS Autor podporuje len základne prvky zobrazenia vrstiev, čo viedlo k 

úprave zdrojového kódu pomocou XML editora 

- ArcIMS 10 nepodporuje ArcMap Image Services, bola nutná inštalácia 

niţšej verzie ArcIMS 

- aj keď sluţba beţí na Spatial Server nedajú sa na ňu posielať poţiadavky z 

webového prehliadača poprípade GIS aplikácií - WMS, WFS konektor 

- fungovala len podpora mxd konfiguračného súboru vytvoreného v rovnakej 

verzií ako ArcIMS a na rovnakom stroji, pri uloţení do rovnakej verzie ako 

bol ArcIMS alebo pri vytvorení v rovnakej verzie ale na inom stroji sluţba 

sa nedala vytvoriť 

- ArcIMS chybové oznámenia nekonkretizuje, výsledkom je často "ArcIMS is 

not running", riešenie chýb často nepopisuje ani ArcIMS Tutorial -  chyby 

sú často popisované v diskusných fórach 

- pri prepísaní axl konfiguračného súboru bolo nutné, aby ArcIMS 

Administrator bol vypnutý, v opačnom prípade zmeny v axl konfiguračnom 

súbore neboli uloţené 

5.7. Upravenie layer_schema.inc konfiguračného súboru 

Vrstvy v konfiguračnom súbore layer_schema.inc sú popísané v asociatívnom poli 

MAP_LAYER. Kaţdá vlastnosť MAP_LAYER popisuje jednu vrstvu, teda odpovedá 

názvu vrstvy. Parametre pouţité pri úprave layer_schema.inc sú: 

- title - popis vrstvy, objaví sa v zozname 

- visible - či je vrstva na začiatku zobrazená 

- queryable - či sa dá na vrstvu dotazovať 

- active - či sa môţu o vrstve získavať informácie  

- legend - či má mať vrstva legendu 
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- hidden - umoţňuje vrstvy skryť  

- overview - či sa ma vrstva zobraziť v prehľadovej mape 

- metadata - ponúka rozširujúce informácie o vrstve 

- link – udáva, ktoré vrstvy majú a ktoré nemajú byť zapnuté pri zapnutí 

vrstvy  

- expand - určuje, ktoré vrstvy majú byť v strome rozbalené pri štarte 

- layers – sú vnorené vrstvy, definuje sa tým stromová štruktúra vrstiev 

Parametre sa pouţili vo vrstvách v závislosti na tom, kde v strome sa vrstva 

nachádzala. Zdrojový kód 7 zobrazuje pouţitie niektorých parametrov. Nadefinovaním 

layer_schema.inc sa splnila ďalšia úloha z práce a to návrh spôsobu vizualizácie 

priestorových dát. 

Na prepojenie konfiguračného súboru layer_schema.inc s konfiguračným súborom 

axl bolo potrebné, aby vlastnosti MAP_LAYER zodpovedali názvom vrstiev a súčasne aj 

id v axl konfiguračnom súbore.  

 

"F_FZ_SA_K_MSK_P" => array( 
  "name"=>"F_FZ_SA_K_MSK_P", 
  "title"=>"Multikriteriální", 
  "visible"=>false, 
  "queryable"=>false, 
  "active"=>false, 
  "legend"=>true, 
  "hidden"=>false, 
  "overview"=>false, 
  "metadata"=>array( 
               "title"=>"Spádové oblasti nemocnic s ohledem na vzdálenost, počet lůžek v   
                         nemocnicích a počet obyvatel v MSK" 
                       ),    
  "link"=>array(  
                     "layer_off"=>array("F_FZ_SA_MSK_P","orto2006","rastr","rmpk2880","rmkn2880",  
                     "rmkn2000","rmkn1000","par","vnk","paa"), 
                     "layer_on"=>array("F_FZ_PolohaNemVyp_MSK_B","nemocnice","rzs"), 
                     "layer_reverse"=>false 
                    ), 
        ), 

Zdrojový kód 7 Nastavenie vrstvy spádových oblasti nemocníc v  layer_schema.inc 
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6. IMPLEMENTÁCIA WEBOVEJ MAPOVEJ SLUŽBY NA 

KRAJSKOM ÚRADE MSK 

Jedným z cieľov bola implementácia webovej mapovej sluţby na krajskom úrade. 

Spočívala v nahratí vrstiev do databázy ArcSDE, aktualizáciou axl a layer_schema.inc 

konfiguračných súborov. Ďalšou úlohou bolo nájsť a opraviť chyby, zistiť či sa webová 

aplikácia chová správne a doladiť posledné detaily podľa potrieb uţívateľov na krajskom 

úrade. Uţívateľské rozhranie sa ešte doladilo konfiguračným súborom info_schema.inc. 

Čo uţ patrí medzi rozšírenú funkčnosť T-MapSereru a k základným moţnostiam poskytuje 

získavať popisné informácie aktívnej vrstvy. [8] 

6.1. Doladenie funkčnosti aplikácie 

Pôvodná aplikácia sa doplnila o vnútorný uzol s názvom analýzy  (Obr. 19, bod 1) 

uţ v layer_schema.inc. Vnútorný uzol analýzy obsahoval ďalšie vnútorné uzly rozdelené 

podľa analýz. Tie obsahovali buď listy teda uţ konkrétne analýzy alebo ďalšie vnútorné 

uzly podľa zdravotníckeho odboru. Tie uţ obsahovali listy s názvom okresu, pre ktorý bola 

analýza vytváraná. V tomto konfiguračnom súbore sa na krajskom úrade doladili vrstvy, 

ktoré by sa nemali zobrazovať spolu a ktoré by sa zobraziť spolu mali. Ponechala sa aj 

voľnosť uţívateľovi kombinovať vrstvy.  

Nastavovalo sa aj to, aby sa po prechode kurzorom po názvoch záloţiek zobrazil 

celý názov čo daný popis/skratka zanemená (Obr. 19, bod 2). Na to sa pouţil parameter 

"metadata", ktorý obsahoval ďalší parameter "title". (Zdrojový kód 7, parameter 

"metadata") 

Poslednou časťou ktorá sa nastavovala  v layer_schema.inc bolo aby vrstvy na 

najniţšej úrovni (listy) boli pri štarte zapnuté, čo sa dosiahlo zmenením parametra 

"visible". A popritom sa zmenil parameter "active" pri vrstvách zobrazujúcich 

kartodiagramy. Tieto parametre sa zmenili z "false" na "true". (Zdrojový kód 7, parametre 

"visible" a "active") Čo malo za následok začervenanie zaškrtávacích políčok vrstiev, o 

ktorých sa dajú zisťovať ďalšie informácie funkciou info (Obr. 19, bod 3).  
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Obr. 19 Stromová štruktúra aplikácie 
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6.2. Upravenie info_schema.inc konfiguračného súboru  

Aby funkcia info fungovala správne, bolo potrené aktualizovať konfiguračný súbor 

info_schema.inc.  Tento konfiguračný súbor sa nachádza podobne ako layer_schema.inc  v 

koreňovom adresári projektu. Tým sa definovalo aké popisné informácie a o ktorých 

vrstvách by sa mali dať získavať. Všetky nastavenia sú súčasťou asociatívneho poľa 

MAP_INFO.  Asociatívne pole MAP_INFO obsahuje zoznam aktívnych vrstiev a ich 

vlastnosti. Vlastnosti aktívnej vrstvy, ktoré boli pouţité v konfiguračnom úbore 

info_schema.inc sú v Zdrojovom kóde 8 a sú to: 

- type - typ serveru kde sa zisťujú popisné informácie 

- caption - popis tabuľky popisných informácií 

- table- vlastnosti tabuľky vo vrstve v mapovom serveri, obsahuje aj ďalšie 

parametre a to: 

-  connection -  názov konektora na projekt mapového servera 

- name - názov vrstvy 

- schema - zoznam atribútov, ktoré su povolené touto funkciou 

- output - typ výstupu 

 

$MAP_INFO["F_FZ_GynPor_B_2010_P"] = array( 
  "type"=>"ArcIMS", 
  "caption"=>"Pracovní úvazky dle věku lékařů v oboru Gynekologie a porodnictví (2010)", 
  "table"=>array( 
    "connection"=>"zdr", 
    "name" => "F_FZ_GynPor_B_2010_P", 
    "schema"=>array( 
        "NAZ_OBEC_P"=>"Obec", 
        "DO_55"=>"do 55 let",     
        "OD56_DO60"=>"od 56 do 60 let",     
        "OD61_DO65"=>"od 61 do 65 let",     
        "OD_66"=>"nad 65 let", 
    ) 
  ), 
  "output"=>"table"   
); 

Zdrojový kód 8 Nastavenie vrstvy v info_schema.inc 

 

Funkcia info sa nastavila kaţdej vrstve, ktorá zobrazovala kartodiagramy. Tým sa 

dosiahlo aj to, ţe po pouţití funkcie info na kaţdý diagram v mapovom poli sa zobrazila 

tabuľka so všetkými povolenými údajmi. V prípade týchto kartodiargramov to boli atribúty 
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rozsahu pracovného úväzku podľa vekového zastúpenia lekárov v okresoch.  Toto riešenie 

nahradilo grafickú legendu pre kartodiagramy. 

Pre ostatné vrstvy sa legenda generovala dynamicky. Výsledná aplikácie je 

znázornená na Obr. 20 a Obr. 21 aj s ukáţkami legendy a tabuľkou info. 

 

 

Obr. 20 Konečná verzia aplikácie s info tabuľkou 

 

 
Obr. 21 Konečná verzia aplikácie s legendou 
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6.3. Zhodnotenie výslednej aplikácie 

Výsledná aplikácia bola navrhnutá tak, aby vyhovovala pracovníkom odboru 

zdravotníctva krajského úradu v ich potrebách, rozhodovaní a plánovaní. Obr. 19 a Obr. 

20. Snahou bolo vytvoriť aplikáciu pre čo najjednoduchšie vyhľadávanie a zisťovanie 

informácií. Kaţdý nájdený problém bol odstránený riešením so zohľadnením na pouţité 

technológie. 

Aplikácia umoţňuje prepínanie vrstiev, ich kombinácie, priblíţenie, oddialenie, 

posun po mape, zisťovanie informácií o vybraných vrstvách a prvkoch mapy, zavolanie 

legendy,  nastavenie mierky, prehľadovú mapu... Pre zabezpečenie prehľadnosti mapy je 

kombinácia vrstiev nastavená tak, aby sa automaticky vrstvy vypínali a zapínali v 

závislosti na tom, aké vrstvy má uţívateľ  zapnuté. Nedajú sa kombinovať vrstvy, ktoré by 

svojim charakterom zakrývali informácie o iných vrstvách poprípade vrstvy.  

Jednou z nevýhod tejto aplikácie je, ţe väčšina zobrazovaných analýz nepokrývali 

celú plochu Moravskoslezkého kraja. To je dôsledkom toho, ţe údaje potrebné na analýzy 

nie sú na krajskom úrade ukladané v elektronickej forme. Preto pripravenie týchto údajov 

je časovo náročné aj pre pracovníkov krajského úradu. Ďalším z moţných dôvodov je, ţe 

jedna osoba spravuje údaje pre viac okresov MSK a to sa prejavuje aj na spôsobe 

ukladania údajov. Toto spôsobilo vo výslednej aplikácií to, ţe sa analýzy separovali aj 

podľa okresov, čím sa stalo vyhľadávanie konkrétnych analýz náročnejšie. Pre 

sprehľadnenie tejto situácie sa ale pouţilo generovanie celého popisu analýzy pri prechode 

kurzorom po skratke alebo po heslovitému popisu.  

Ďalšou nevýhodou tejto aplikácie je, ţe analýzy boli pre okresy týkajúce sa 

spádových oblasti vytvárane thiessenovými polygónmi (najkratšími vzdialenosťami dvoch 

bodov), čo sa môţe javiť ako nedôveryhodné. Tieto analýzy ale neboli súčasťou tejto 

práce, prebrali sa z práce Návrh GIS pre oddelenie zdravotníctva MSK. 

Čiastočná nevýhoda bola aj pri vytváraní spádových oblasti pomocou sieťových 

analýz (najkratšími vzdialenosťami po cestách). Pre vytváranie spádových oblasti by 

pravdepodobne bolo najdôveryhodnejšie pouţitie analýzy pomocou regionovej topológie. 

Toto riešenie v kombinácií s vytvorením webovej aplikácie by bolo časovo náročné. 
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Aplikácia bola na krajskom úrade uvedená do chodu 5.4.2011. Keďţe v nej nie sú 

pouţité konkrétne údaje vzťahujúce sa na konkrétne osoby (mená, vek, adresy, veľkosti 

pracovných úväzkov...) bolo by moţne túto aplikáciu uviesť do chodu aj na internetovú 

stránku krajského úradu. Pre uvedenie do chodu webovej aplikácie aj na internete 

krajského úradu by bola nutná konzultácia s vedením odboru zdravotníctva. Tým by sa 

zvýšila informovanosť beţného človeka navštevujúceho stránky krajského úradu. 
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1. Záver 

Výsledkom tejto práce bola webová mapová aplikácia vytvorená podľa potrieb 

a poţiadaviek pracovníkov odboru zdravotníctva Moravskoslezkého kraja. 

Počiatočná fáza práce bola zameraná na zistenie stavu vizualizácie v oblasti 

zdravotníctva a pouţívané technológie. Spolu s oboznámením sa s technológiou ArcIMS 

od spoločnosti ESRI tvorili podklad teoretických znalosti pre vytvorenie webovej mapovej 

aplikácie. 

V ďalšej fáze sa pripravili mapové podklady, ktoré sa stali súčasťou webovej 

mapovej aplikácie. Tie zahŕňali zdravotnícke údaje, ktoré boli poskytnuté krajským 

úradom a z ktorých sa vytvárali analýzy spádových oblasti nemocníc pomocou sieťových 

analýz. Časť zobrazovaných zdravotníckych údajov pouţitých vo webovej mapovej 

aplikácií bolo spracovaných uţ v spomenutej bakalárskej práci. [9]   

Najdôleţitejšou fázou práce bolo samotné testovanie moţnosti zobrazovania, ktoré 

ponúka technológia ArcIMS. Pri vytváraní/testovaní bolo nutné dodrţať tieto základné 

kroky: vytvorenie konfiguračného súboru, vytvorenie sluţby a vytvorenie webovej 

aplikácie. Konfiguračné súbory sa vytvárali pomocou ArcIMS Author a následne boli 

upravované v XML Editore alebo boli vytvárané pomocou desktop aplikácie ArcMap. Ich 

porovnávanie v závislosti od  pouţitej technológie bolo tieţ jednou z úloh práce. Značným 

limitom pouţitia mxd konfiguračného súboru bolo pomalé vykresľovanie mapového poľa 

pri väčšom počte zobrazovaných vrstiev. Naproti tomu pouţívanie axl konfiguračného 

súboru prinieslo obmedzenia v moţnostiach grafickej reprezentácie priestorových údajov a 

väčšina pouţívaných prvkov bola vytváraná pomocou ArcXML v textovom uţívateľskom 

rozhraní. 

Poslednou fázou bolo zavedenie vytvorenej webovej mapovej aplikácie na 

krajskom úrade, kde vytvára uţívateľské rozhranie T-MapServer od spoločnosti T-Mapy. 

Pre nastavenie uţívateľsky prívetivého pracovného prostredia bola nutná aktualizácia 

niekoľkých konfiguračných súborov, ktoré zabezpečujú základnú, ale aj rozšírenú 

funkčnosť projektu T-MapServer. Tieto konfiguračné súbory projektu T-MapServer sa 

definovali PHP skriptom. 

Z hľadiska testovania pouţitej technológie by mala byť táto práca prínosom nie len 

pre odbor zdravotníctva, ktorý túto webovú mapovú aplikáciu pouţíva, ale aj pre odbor 
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informatiky, ktorý ju dopĺňa a udrţiava v aktuálnosti. Aj keď sa ArcGIS Server postupne 

dostáva na popredné miesta v pouţívaní na krajských úradoch ČR, aplikácie vytvorené v 

minulosti technológiou ArcIMS sa na krajských úradoch uţ nemenia za novšie, ale len 

dopĺňajú.  

Vo webovej mapovej aplikácií sú zobrazené zdravotnícke údaje, ktoré majú 

pomáhať pri plánovaní a rozhodovaní odboru zdravotníctva. Preto vidno veľký potenciál 

pri jej dopĺňaní a vyvíjaní, či uţ rôznymi analýzami alebo v reálnom čase sa meniacimi 

zdravotníckymi údajmi. 

Táto práca bola zadaná Ing. Martinom Sikorom z odboru informatiky krajského 

úradu. Bola uvedená do chodu 5.4.2011 na intranete krajského úradu krajského úradu, 

pričom jej realizáciu zabezpečil odbor informatiky.   
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