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ANOTACE 

 Tato diplomová práce se zabývá vytvořením kartografických modelů, které určují míru 

aktivity klíštěte, pravděpodobnost infekce klíštěte virem klíšťové encefalitidy nebo 

spirochétami lymeské boreliózy, aktivitu klíšťat infikovaných těmito patogeny a následné 

vytvoření map těchto jevů. 

 Práce popisuje všechna vstupní data, jejich zpracování a míru zapojení do 

kartografických modelů. Dále princip tvorby kartografických modelů a vyhodnocení 

výstupních map z kartografických modelů. Práce se věnuji i teoretickým základům výskytu 

klíštěte v krajině, jeho chováním a popisu patogenů, jež klíšťata přenášejí. 

KLÍČOVÁ SLOVA: aktivita klíšťat, GIS, Jihočeský kraj, kartografický model, klíšťová 

encefalitida, lymeská borelióza 

 

ANOTATION OF THESIS 

 This thesis describes the creation of a cartographic model, that determines the level of 

activity of ticks, probability of occurrence of a tick infected by  tick-borne encephalitis virus or 

Lyme disease spirochetes, activity of ticks infected by these pathogens and the subsequent 

creation of maps as output of the models. 

The work describes all the input data, processing and involvement in the cartographic 

model. In the next step, the principle of the creation cartographic model and evaluation of the 

model output is decribed. The work is devoted to the theoretical fundamentals and the 

occurrence of ticks in the landscape, its behaviour and description of pathogens transmitted by 

ticks. 

KEYWORDS: activity of ticks, cartographic model, GIS, Lyme disease, South Bohemia, tick-

borne encephalitis 
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1. ÚVOD 

Klíšťata a klíšťaty přenášené patogeny (zejména klíšťová encefalitida a lymeská 

borelióza) představují vážná zdravotní rizika v mnoha evropských zemích. V těchto zemích je 

v poslední době pozorován setrvalý nárůst počtu případů nákazy některým z infekčních 

onemocnění. Česká republika v tomto směru není výjimkou a patří dlouhodobě k zemím s 

vysokým výskytem klíšťové encefalitidy i lymeské boreliózy. Jihočeský kraj je pak v rámci 

republiky oblastí s dlouhodobě nejvyšším výskytem klíšťové encefalitidy, a proto byl vybrán 

jako ukázkový příklad vzniku modelů, jež predikují aktivitu klíšťat. 

 V této diplomové práci navazuji na svou bakalářskou práci z roku 2010 [12]. Původní 

bakalářská práce se při dalším studiu ukázala v některých ohledech jako nedokonalá. 

Především její výsledky byly sestaveny pouze na základě kvalifikovaného odhadu. Validaci 

modelu pak nebylo možné provést jinak, než vizuálně, porovnáním s mapou aktuálního 

výskytu KE. Bylo proto přistoupeno k tvorbě úplně nových modelů. Ty se již vyvarují chyb 

původního modelu. 

 Tato diplomová práce vznikla v rámci projektu Klíšťata a klíšťaty přenášená 

onemocnění v podmínkách Jihočeského kraje a Bavorska [24] a ve spolupráci s Jihočeskou 

univerzitou v Českých Budějovicích a Parazitologickým ústavem, Biologického centra AV 

ČR, v.v.i., České Budějovice. Tyto dva subjekty se podílely především na sběru dat v terénu, 

testování klíšťat na přítomnost patogenů a statistickém zpracování dat.  Mým úkolem pak bylo 

nalezení a zpracování vhodných podkladových dat pro vznik kartografických modelů. Po 

sestavení modelů pak jejich implementace do GIS a následná vizualizace výsledků 

kartografických modelů do map. 

 V průběhu zpracování práce došlo k rozšíření zkoumaného území o dva sousedící 

bavorské regiony Niederbayern a Oberpfalz, které jsou z pohledu přírodních podmínek 

srovnatelné s JČK. K tomuto kroku bylo přistoupeno z důvodu zapojení většího množství 

referenčních ploch, na jejichž základě byly modely vytvořeny. Tím se zvětšila na trojnásobek 

plocha území, na kterou je možné aplikovat kartografické modely. 

 V následujících řádcích jsou představeny metody, které vedou k vytvoření nových, 

dokonalejších map, než tomu bylo v případě bakalářské práce.  
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2. CÍLE PRÁCE 

 Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření kartografických modelů, které 

modelují aktivitu klíštěte a pravděpodobnost nákazy klíštěte některým ze dvou 

analyzovaných patogenů, na základě provedených sběrů klíšťat na testovacích plochách. 

Důraz je kladen na zapojení většího množství vstupních dat, než tomu bylo v případě 

bakalářské práce [12] a vytvoření kartografických modelů, který predikují aktivitu klíšťat, 

intenzitu výskytu klíšťaty přenášených patogenů (spirochét LB a viru KE) a pravděpodobnost 

výskytu klíšťat infikovaných výše zmíněnými patogeny. Modely mají být založeny na 

statistických metodách, a jejich výsledky by měly být jednoznačně interpretovatelné. 

Součástí práce je i následná vizualizace dosažených výsledků do map. 

2.1. Dílčí cíle 

 Sběr, zpracování a příprava dat pro vytvoření modelů (data o terénních sběrech klíšťat 

Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, NDVI, povrchová teplota země, 

vegetační pokryv, nadmořská výška a další) 

 Vytvoření modelů predikce rizika založených na klasifikačních a regresních stromech, 

metodě zobecnění nejmenších čtverců 

 Testování, optimalizace a validace modelů 

 Testování možnosti využití modelů mimo území Jihočeského kraje  
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3. TEORETICKÉ ASPEKTY ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY 

3.1. Zhodnocení současného stavu řešené problematiky 

Český hydrometeorologický ústav [20], vydává pro každý den, vždy v pondělí (výhled 

na zbytek týdne: úterý - neděle) a čtvrtek (upřesnění na rozšířený víkend: pátek - pondělí) 

předpověď aktivity klíštěte obecného na území České republiky. Předpověď je vydávána ve 

spolupráci se Státním zdravotním ústavem [30] a za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR 

[24]. Čím vyšší je stupeň aktivity, tím vyšší je riziko napadení člověka nebo zvířete klíštětem, 

a je-li infikováno, i pravděpodobnost nakažení klíšťovou encefalitidou nebo lymeskou 

boreliózou. Toto riziko je vyjádřeno v deseti stupních doplněných doporučeními, jak se v 

předpovídané situaci chovat při návštěvě míst s předpokládaným výskytem klíšťat. Riziko je 

do kategorií rozčleněno následovně: stupeň 1 a 2 = malé riziko, stupeň 3 a 4 = mírné riziko, 

stupeň 5 a 6 = středně velké riziko, stupeň 7 a 8 = velké riziko, stupeň 9 a 10 = nejvyšší riziko. 

Předpověď je poskytována v období od dubna do října, konkrétní termíny zahájení a 

ukončení jsou však závislé na aktuálním průběhu počasí a proto mohou být posunuty i do 

března nebo listopadu. [20] 

Modelováním výskytu klíštěte se již zabývalo několik autorů. Ti vycházejí 

z předpokladu, že charakter distribuce infekčních onemocnění přenášených vektory bývá 

mozaikovitý. Příčinou takové distribuce je vazba patogenu, jeho vektorů či hostitelů na určitý 

typ prostředí apod. (Ostfeld a kol. 2005 [13]). Právě provázanosti mezi faktory prostředí a 

výskytem patogenu se využívá pro tvorbu predikčních map rizika infekčních onemocnění. Je-

li možné identifikovat environmentální faktory, které determinují výskyt daného onemocnění, 

lze na základě hodnot těchto faktorů stanovit riziko i v oblastech, kde by nebylo možno 

uskutečnit nákladný výzkum v terénu. V přístupu se s výhodou využívá kombinace Dálkového 

průzkumu země (DPZ) a geografických informačních systémů (GIS) coby zdrojů 

poskytujících velké množství vhodných geografických dat (Ostfeld a kol. 2005 [13], Kalluri a 

kol. 2007 [10]). Přímo v oblasti modelovaní rizika klíšťaty přenášených patogenů pak těchto 

přístupů využívají např. Daniel a kol. (2008) [3], Kitron a Kazmierczak (2006) [11], či 

Estrada-Peña a kol. (1997) [7]. Kitron a Kazmierczak [11] studovali distribuci lymeské 
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boreliózy ve státě Wisconsin (USA). Jako vstupní data sloužily satelitní snímky, z nichž bylo 

vypočteno NDVI a statisticky analyzovány pomocí Spearmanovi pořadové korelace. 

Výsledkem jsou pak mapy distribuce lymeské boreliózy ve státě Wisconsin, vztažené 

k okresům, kterých je 72. Estrada-Peña a kol. [7] se zabýval distribucí a preferencí klimatu 

klíštěte v západní části Palearktická oblasti. Jako vstupy sloužily satelitní snímky NDVI, 

datové sady o distribuci klíštěte a klimatický data. 

GIS jsou zároveň nástrojem pro zpracování a vizualizaci dat. Další možnosti odhadu 

rizika infekčních onemocnění v prostoru je mapování výskytu klinických případů. Tento 

přistup má však svá omezení (například závislost na míře aktivity lidí v oblasti, negativní 

ovlivněni kvality dat nepřesnou diagnostikou, nedokonalostmi v systému hlášení klinických 

případů, případně ovlivněni vakcinací apod.).  

V případě nákaz přenášených hematofágními členovci je riziko infekce významně 

ovlivněno populací vektorů schopných dané onemocnění přenášet. V některých modelech se 

riziko infekce vektorem přenášeným patogenem přímo odvozuje od aktivity a populační 

hustoty vektoru. Tento přístup má tu výhodu, že populace hematofágních členovců je ve 

většině případů silně závislá na některých relativně přesně stanovitelných environmentálních 

proměnných (Ostfeld a kol. 2005 [13]). Pro mapování rizika klíšťaty přenášených nákaz se 

nejčastěji využívá silná vazba vektorů na určitý typ biotopu. Nejčastěji se používají DPZ a 

GIS systémy založené na řízené (případně kombinaci řízené a neřízené) klasifikaci 

mapovaného území na základě satelitních snímků či terénního průzkumu, např. Daniel a kol. 

(1998, 2006) [2][4]; Eisen a kol. (2006) [6]. Model Daniela a kol. (1998, 2006) [2][4] 

zohledňuje kromě predikce populace vektorů i vlastni riziko přenosu klíšťové encefalitidy 

zapojením epidemiologických dat v lokalitě Středních Čech. Eisen a kol. [6] řeší predikci 

velikosti aktivity klíšťat v lesních oblastech okresu Mendocino (Kalifornie, USA). Rizzoli a 

kol. [14], pak pomocí agregace stromů na základě klasifikátorů, predikoval distribuci klíšťat 

v provincii Trento (Itálie). 
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3.2. Klíště obecné (Ixodes ricinus) 

 Klíšťata obecná (latinsky Ixodes ricinus) patří mezi roztoče. Vyskytují se ve čtyřech 

vývojových stádiích. Kromě vajíčka je to šestinohá světlejší larva, která podobně jako vyšší 

stádia i larva čeká s do široka roztaženýma předníma nohama na svého hostitele na vrcholcích 

vegetace. Po nalezení hostitele a nasátí krve se mění v osminohou nymfu, později v dospělé 

klíště, imago. Od vajíčka po dospělce se klíště vyvíjí cca 1 - 5 let. Tento dlouhý vývoj je mimo 

jiné způsoben i tím, že se každé stádium musí nasát na jiném hostiteli. Záleží tedy na tom, jak 

dlouho čeká například v trávě, než se uchytí na hostiteli.[23] 

 Dospělec má zploštělé tělo v horní části kryté tvrdým štítem. 2,5 mm velcí samci mají 

štítek větší, jsou černo-hnědí. 3 - 4 mm velké samičky jsou spíše černo-žluto-červené a mají 

štítek malý. To jim umožňuje velkou roztažitelnost zadečku při sátí. Při plném nasátí může mít 

samička velikost až 1 cm. Bodavě sací ústrojí je tvořeno postranními pohyblivými chelicerami 

a zubatým hypostomem, pomocí kterého se uchytí na hostiteli.[23] 

 Klíště preferuje vlhká a teplá stanoviště. Ideálním stanovištěm je listnatý les s 

dostatečným podrostem. Vyskytuje se až do 800 m n. m. Lze ho nalézt v mírném pásmu 

severní polokoule od severní Ameriky až po Asii a v severní Africe.[23] 

 Jejich aktivita začíná již dva týdny po posledním sněhu, zpravidla v březnu. První nové 

larvy se objeví během dubna a května. Nejhojněji se dospělá klíšťata vyskytují v květnu a v 

září. Jedná se o tzv. dvojfázový výskyt s kulminací v květnu a září.[23] 

 Klíště obecné je přenašečem celé řady nemocí (Kap. 3.3.). Kromě již zmíněné klíšťové 

encefalitidy a lymeské boreliózy (tyto jsou však výrazně dominantní) je to také lidská 

granulocytární anaplazmóza nebo bartonellóza, babesiózy a rickettsiózy. I. ricinus patří mezi 

ty druhy klíšťat, které aktivně vyčkávají na svého hostitele v trávě či jiných rostlinách. Tato 

klíšťata jsou slepá, ale dokážou reagovat na teplo a vydechovaný oxid uhličitý. Pomáhá jim v 

tom tzv. Hallerův orgán. Krev sají pouze samičky, samečci potravu nepotřebují. Pouze čekají 

na hostitele, na kterém najdou samičku k páření.[23] 
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3.3. Nemoci přenášené klíšťaty 

3.3.1. Klíšťová encefalitida 

 Klíšťová encefalitida je závažná akutní neuroinfekce působená RNA (částice obsahují 

ribonukleovou kyselinu) virem z čeledi Flaviviridae klíšťových encefalitid. Na našem území 

jde o evropský subtyp tohoto viru, jehož hlavním přenašečem je klíště obecné.[30] 

 Jedná se o infekci patřící do kategorie onemocnění s přírodní ohniskovostí. To 

znamená, že se primárně jedná o patogen cirkulující mezi zvířaty, který se tedy vyskytuje v 

přírodě nezávisle na člověku. Člověk se může nakazit, pokud přijde do takového ohniska a je 

napaden klíštětem, infikuje se při odstraňování klíštěte ze psů, či jiných zvířat, při kterém 

došlo k přímému kontaktu kůže (zejména porušené) člověka s klíštětem, nebo když 

konzumuje nepasterizované (nepřevařené) kozí, případně kravské mléko, či výrobky z něj.[30] 

 Typickým hostitelem viru KE v přírodě jsou drobní savci (hlodavci, hmyzožravci). 

Může se však vyskytovat u vysoké lovné zvěře, ptáků, dále u pasených koz, ovcí, krav a také u 

psů.[30] 

 Onemocnění má ve většině případů dvě fáze. První příznaky se objeví obvykle po 

inkubační době 7 - 14 dní. V prvním období trvajícím 2-7 dní má nemoc chřipkový charakter 

(zvýšená teplota, únava, slabost, bolesti kloubů a svalů, bolest hlavy). V určitém počtu případů 

může zůstat pouze u této chřipkové fáze. Většinou však po několikadenním odeznění prvních 

příznaků (zhruba za 4 - 10 dnů) dojde k druhé fázi onemocnění, při níž je zasažena centrální 

nervová soustava.[30] 

 Podle závažnosti a klinického obrazu jde v této druhé fázi o formu meningitickou 

(zánět mozkových blan), meningoencefalitickou (s postižením šedé a bílé hmoty mozkové) a 

meningo-encefalomyelitickou (s postižením předních míšních rohů). Průběh u dětí bývá 

mírnější na rozdíl od dospělých a starších osob (u nichž bývají zvýšené obtíže během akutního 

průběhu onemocnění, vyžadující větší počet dnů léčení na jednotce intenzivní péče, potřebu 

řízeného dýchání). Nejzávažnější je forma bulbocervikální (jsou postiženy segmenty krční 



Bc. Ondřej Masař: Model predikce rizika klíšťaty přenášených patogenů na příkladu JČK 

2012 7

páteře a prodloužené míchy), kdy může dojít k selhání životně důležitých center a onemocnění 

může skončit až úmrtím.[30] 

 Proti onemocnění KE je možno se chránit očkováním. 

 Česká republika patří dlouhodobě k zemím s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. 

Průměrně je to mezi lety 1999 až 2008 645 případů ročně[5]. Jak je vidět na grafu 1, počátkem 

90. let 20. století došlo k výraznému nárůstu výskytu KE. V rámci ČR je pozorován nejvyšší 

výskyt KE právě v Jihočeském kraji a to jak v absolutních číslech (Graf  2) tak i při přepočtu 

na počet obyvatel [5]. 
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Graf 1 - Celkový počet hlášených případů klíšťové encefalitidy v ČR v letech 1965 - 2006 

(databáze EPIDAT, Státní zdravotní ústav, Praha[5]) 
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Graf 2 - Počet případů klíšťové encefalitidy podle krajů ČR v roce 2006 (databáze EPIDAT, Státní zdravotní 

ústav, Praha[5]) 

3.3.2. Lymeská borelióza 

  Onemocnění způsobené průnikem vláknitých bakterií - spirochét Borrelia 

burgdorferi sensus lato přes kůži do krevního oběhu s následným usazením se v různých 

orgánech. Borrelie přenáší na člověka i na zvíře pouze klíště ve kterém se tento 

mikroorganismus může dostatečně pomnožit a při sání klíštěte pronikne větší množství 

spirochét do kůže postiženého. Borrelie jsou později  nalézány v kůži, kloubech, srdci i 

v nervovém systému. Podle lokalizace se objevují různorodé potíže a bolesti.[30] 

 Významným příznakem je centrální zarudnutí kůže v místě přisátí klíštěte  vždy větší 

než 5 cm trvající 2-3 týdny. Diagnózu podporují další klinické projevy jako zvětšení 

lymfatických uzlin, horečka, bolesti svalů, migrující artritida. Nejčastějšími pacienty jsou 

v Evropě děti, většinou chlapci od 5-9 let  a poté senioři od 60-69 let, s převahou žen.[30] 
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 Borelióza je akutní onemocnění s dobrou prognózou na vyléčení. Nezdaří-li se však 

brzy vymýtit borrelie z těla pacienta, přechází borelióza do chronického, těžko léčitelného 

stavu. Jedním následkem nedůsledné léčby může být i vznik autoimunních reakcí 

s poškozením kloubů, srdce a nervového aparátu.[30] 

 V České republice se vyskytuje průměrně 3662 případů (průměr z let 1999-2008) 

lymeské boreliózy ročně.[5] 

  Další nemoci, jež klíště obecné může přenášet je ehrlichióza, bartonellóza nebo 

babezióza. 
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4.  METODIKA TVORBY KARTOGRAFICKÝCH MODELŮ 

 Jak již bylo řečeno v úvodu princip tvorby a cíl modelů navazuje na moji bakalářskou 

práci z roku 2010 [12]. Protože však v této práci docházelo k pouze jednoduché vizuální 

kontrole výsledných map a samotný vznik modelu nebyl podložený na základě statistických 

metod, ale pouze kvalifikovaného odhadu, bylo nutné vytvořit takové modely, které by již se 

statistickými metodami pracovaly a stavěly na nich výsledné modely. Nové modely vznikaly 

na základě údajů z testovacích ploch v JČK a Bavorsku. Na těchto plochách došlo ke sběru 

klíšťat, která byla následně laboratorně testována na přítomnost infekce KE nebo spirochét 

LB. Současně byla pro každou lokalitu zjištěna kolekce dat, jako např. nadmořská výška, 

vegetační index, klasifikace krajinného pokryvu atd. Všechna zpracovaná data jak ze sběrů 

klíšťat, tak i o lokalitě, jsou popsána v kapitole 4.1. Následně pak bylo statistickým testováním 

ověřováno, která data mají vliv na aktivitu klíšťat, popř. přítomnost patogenu v klíštěti. Pokud 

byl vliv dat prokázán, vstupovala taková data do kartografických modelů. 

4.1. Vstupní data pro tvorbu modelů 

V několika následujících stranách jsou popsány všechna vstupní data, s jejichž pomocí 

byly vytvářeny nové modely. Ne všechna níže uvedená data byla nakonec v modelech použita, 

avšak při tvorbě modelů s nimi bylo pracováno, jelikož se jedná o faktory, které mohou 

ovlivňovat přítomnost klíštěte obecného v krajině. Tyto parametry byly zjištěny pro celkem 30 

lokalit v rámci Jihočeského kraje (Kap. 4.1.1.). V průběhu vzniku práce byl počet lokalit 

rozšířen o dvacet míst, které se nacházejí v bavorských regionech Niederbayern a Oberpfalz 

Kap. 4.1.2), proto aby bylo k dispozici větší množství testovacích ploch. 

Jsou zde uvedena jak data vztahující se k JČK, tak i data o území v Bavorsku (regiony 

Niederbayern a Oberpfalz). Pro lokality v Bavorsku, však nebyly někdy dostupné stejné 

informace, jako je tomu na území ČR, což je u příslušného popisu dat vždy uvedeno. 

Všechna tato vstupní data byla posléze statisticky testována na to, zda konkrétní 

parametr má vliv na výskyt klíštěte. Pokud byl tento vliv prokázán, tak vrstva vstupovala do 

kartografických modelů, na základě kterých se vytvářela mapa pro celou oblast. 
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4.1.1. Lokality sběru klíšťat v Jihočeském kraji 

V roce 2008 proběhl na území Jihočeského kraje sběr klíšťat. Pro terénní výzkum [9], 

bylo potřeba určit 30 lokalit, které by reprezentovaly různé biotopy klíšťat vyskytující se na 

území kraje, rovnoměrně pokrývaly celé území kraje, měly epidemiologickou významnost, 

splňovaly nároky na přístupnost a poskytovaly možnost získat dostatečné množství 

biologického materiálu pro následné analýzy. Pro výběr lokalit byla provedena 

automatizovaná analýza s využitím metod multikriteriálního hodnocení [15]. Vhodné oblasti 

byly vybrány na základě analýzy následujících dat: topografická podkladová mapa (digitální 

vektorová databáze ArcČR500), rastrový digitální model reliéfu (ArcDATA Praha [19]), data 

o vegetačním krytu (CORINE Land Cover 2006 [22]), počet případu KE (databáze EPIDAT 

Státní zdravotní ústav, Praha [5]), data o turistickém ruchu (Atlas turistického ruchu České 

republiky [17]). Po hrubém výběru pomocí multikriteriálního hodnocení, byly ve vymezeném 

území vytipovány oblasti k terénnímu průzkumu, při kterém byly následně vybrány finální 

plochy pro terénní výzkum, které byly pomocí GPS zaměřeny a zevrubně popsány, co se týče 

fyzicko-geografických, klimatických, ekologických a botanických charakteristik. 

V následných sběrech byla vhodnost všech vybraných 30 lokalit (Obr. 1) potvrzena výskytem 

dostatečného množství klíšťat. 

Sběr vzorků a stanovení aktivity populací klíštěte se standardně prování metodou tzv. 

„vlajkování“ [9]. Tento sběr prováděla Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Metoda 

spočívá ve smýkaní bílého kusu technického flanelu o definované velikosti po vegetaci. 

Klíšťata číhající na vegetaci na hostitele se na „vlajku“ zachytí a následně jsou pinzetou 

přemístěna do zkumavek. Aktivita klíšťat se vyjadřuje jako počet jedinců (daného 

stádia/pohlaví) vztažený na plochu 100 m2. „Vlajka“ má šířku 0,5 metru. V každé etapě sběru 

byla vlajkována plocha 600 m2. Během sběru byla zaznamenávána teplota a relativní vlhkost 

vzduchu. Ke klíšťatům ve zkumavce byl přidán drobný kousek vegetace, aby se zabránilo 

jejich vysychání při transportu do laboratoře, kde byla uložena v hluboko-mrazícím boxu, při 

teplotě -70°C až do zpracování (nízká teplota zabraňuje degradaci bio-molekul následně 

používaných k detekci patogenu). Následně došlo k laboratornímu testování klíšťat na 
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přítomnost viru KE a spirochét lymeské boreliózy. Na 30 vybraných lokalitách proběhly sběry 

klíšťat ve třech etapách: jarní (konec května), letní (konec června) a podzimní (konec září). 

Celkově bylo na území Jihočeského kraje na třiceti lokalitách ve třech ročních 

obdobích zaznamenáno 20 057 klíšťat, ze kterých bylo laboratorně testováno 11 180 jedinců 

na přítomnost spirochét lymeské boreliózy. Z tohoto počtu testovaných klíšťat bylo 1356 

(12,13%) testováno pozitivně. Z celkem 18 762 klíšťat testovaných na přítomnost viru 

klíšťové encefalitidy bylo 66 (0,35%) jedinců testováno pozitivně. 

 Největší průměrné aktivity v JČK dosáhla klíšťata v lokalitě Strakonice-Kuřidlo II, kde 

se pohybovala na hodnotě 70,67 klíšťat na 100 m2. Naopak lokalitou s nejmenší aktivitou 

klíšťat byly Malonty s hodnotou 11,00 klíšťat na 100 m2. Z hlediska infekce klíšťat 

spirochétami lymeské boreliózy byla nejrizikovější lokalita Malenice s podílem infikovaných 

klíšťat 20,29%. Nejnižší hodnoty pak vykazovala lokalita Milevsko-Zvíkovec, ve které nebylo 

zjištěno ani jedno klíště infikované spirochétami lymeské boreliózy. 

 

Obrázek 1- Lokality sběru klíšťat v Jihočeském kraji 
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Sběry byly provedeny pouze v roce 2008. V současné době se opakování v 

následujících letech neplánuje. Důvodem je že, sběr klíšťat v terénu a zejména jejich následné 

laboratorní testování je finančně náročné. 

Ze sesbíraných klíšťat byla následně pro každé ze tří období sběru vyhodnocena 

následující data: 

 Počet nymf 

 Počet samic 

 Počet samců 

 Počet dospělců 

 Celkový počet všech klíšťat 

 Aktivita nymf - počet / 100 m2 

 Aktivita samic  - počet / 100 m2 

 Aktivita samců - počet / 100 m2 

 Aktivita dospělců - počet / 100 m2 

 Aktivita všech sesbíraných klíšťat  - počet / 100 m2 

 Celkový počet klíšťat testovaných na přítomnost spirochét LB 

 Celkový počet pozitivních klíšťat na přítomnost spirochét LB 

 Prevalence spirochét LB v klíšťatech (podíl počtu pozitivních jedinců z celkového 

počtu testovaných klíšťat) 

 Počet nymf testovaných na přítomnost spirochét LB 

 Počet pozitivních nymf na přítomnost spirochét LB 

 Prevalence nymf testovaných na přítomnost spirochét LB 

 Počet dospělců testovaných na přítomnost spirochét LB 

 Počet pozitivních dospělců na přítomnost spirochét LB 

 Prevalence dospělců testovaných na přítomnost spirochét LB 

 Celkový počet pozitivních klíšťat na přítomnost viru KE 

 Prevalence z celkového počtu testovaných klíšťat na přítomnost viru KE 

 Počet pozitivních nymf na přítomnost viru KE 

 Prevalence nymf na přítomnost viru KE 
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 Počet pozitivních dospělců na přítomnost viru KE 

 Prevalence dospělců na přítomnost viru KE 

 Aktivita klíšťat infikovaných spirochétami LB - počet / 100 m2 - celkem 

 Aktivita nymf infikovaných spirochétami LB - počet / 100 m2 

 Aktivita dospělců infikovaných spirochétami LB - počet / 100 m2 

 Aktivita klíšťat infikovaných virem KE - počet / 100 m2 - celkem 

 Aktivita nymf infikovaných virem KE - počet / 100 m2 

 Aktivita dospělců infikovaných virem KE - počet / 100 m2 

4.1.2. Lokality sběru klíšťat v Bavorsku 

V roce 2010 proběhly na území bavorských regionů Niederbayern a Oberpfalz sběry 

klíšťat. Metodika sběru byla obdobná jako v případě JČK. Opět byly provedeny 3 etapy 

sběrů v průběhu sezóny aktivity klíšťat: na jaře (květen), v létě (červen) a na podzim (září). 

Bylo však vytipováno již jen 20 lokalit, ve kterých se prováděl tento sběr. Rozmístění lokalit 

je názorně vidět na obrázku 2. I v tomto případě byla sesbíraná klíšťata následně laboratorně 

testována na přítomnost viru klíšťové encefalitidy a spirochét lymeské boreliózy. 

Celkově bylo na území bavorských regionů Niederbayern a Oberpfalz na dvaceti 

lokalitách ve třech ročních obdobích zaznamenáno celkem 8 805 klíšťat, ze kterých bylo 

laboratorně testováno 2 045 na přítomnost spirochét lymeské boreliózy a 2 835 jedinců na 

přítomnost viru klíšťové encefalitidy. Celkem bylo 286 (13,99%) pozitivně testováno na 

přítomnost spirochét lymeské boreliózy a 7 (0,25%) jedinců testováno pozitivně na přítomnost 

viru klíšťové encefalitidy. 

 Největší průměrné aktivity dosahovala klíšťata v lokalitě Sulzbach-Rosenberg, kde se 

pohybovala na hodnotě 73,0 klíšťat na 100 m2. Naopak lokalitou s nejmenší aktivitou klíšťat 

byla Maxhuette-Haidhof s hodnotou 5,5 klíšťat na 100 m2. Z hlediska infekce klíšťat 

spirochétami lymeskou boreliózou byla nejrizikovější lokalita Passau s podílem infikovaných 

klíšťat 29,55%. Nejnižší hodnoty pak vykazovala lokalita Spielegau, ve které bylo 

identifikováno 5,56% klíšťat infikovaných spirochétami LB, z počtu testovaných klíšťat v této 

lokalitě. 
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Pro sběry v bavorském zájmovém území byly vyhodnoceny stejné typy dat jako pro 

lokality v Jihočeském kraji. Seznam těchto dat je uveden na konci kapitoly 4.1.1. 

 

Obrázek 2 - Lokality sběru klíšťat v regionech Niederbayern a Oberpfalz 
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4.1.3. Další vstupní data, potencionální vysvětlující proměnné 

Databáze vzniklá ze sběru klíšťat byla doplněna o environmentální data, která sloužila 

jako potenciální vysvětlující proměnné při statistickém testování dat. Jednalo se tedy o takové 

faktory, které mohou ovlivňovat výskyt klíštěte a sledovaných patogenů v krajině. Podmínkou 

pro to, aby mohla data následně vstupovat do modelů, byla dostupnost v požadované kvalitě 

pro celé zájmové území. Testované kovariáty lze rozdělit do dvou základních kategorií: 

 Data vztahující se k lokalitě sběru - data se vztahují k lokalitě, ve které byl sběr 

klíšťat prováděn. Jedná se o údaje o lokalitě sběru, které jsou v průběhu 

sledovaného období v podstatě neměnné (např. nadmořská výška, vegetační pokryv) 

a data průměrovaná za celou sezónu nebo její část (např. průměrná roční teplota 

povrchu). 

 Data vztahující se ke sběru - v tomto případě již se jedná o data, vztažená na 

jednotlivé sběry (na každé lokalitě 3 - jaro, léto, podzim). Ke každému sběru jsou 

pak uvedeny údaje vztažné pro daný časový okamžik sběru.  Příkladem dat z této 

kategorie je například hodnota NDVI jenž je závislé na ročním období, kdy v jejich 

průběhu dochází k významným změnám. 

Jako možná potencionální data, která mohou ovlivňovat výskyt klíštěte a můžou tedy i 

potenciálně vstupovat do modelů jsou podle typu uvedeny v následujícím přehledu: 

Epidemiologická data - počty klinických případů KE a LB (LB jen pro JČK - v Německu 

není evidováno) 

 Absolutní počty případů KE (2001-2008 pro JČK, 2001-2009 pro Bavorsko) 

 Počty případů KE přepočtené na 1000 obyv. (2001-2008 pro JČK, 2001-2009 pro 

Bavorsko) 

 Absolutní průměrné roční počty případů KE (2001-2008 pro JČK, 2001-2009 pro 

Bavorsko) 

 Průměrné roční počty případů KE přepočtené na 1000 obyv. (2001-2008 pro JČK, 

2001-2009 pro Bavorsko) 

 Absolutní počty případů KE pro rok sběru (2008 pro JČK) 
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 Absolutní počty případů LB (2001-2008 jen pro JČK) 

 Počty případů LB přepočtené na 1000 obyv. (2001-2008 jen pro JČK) 

Zdroj dat: JČK - databáze EPIDAT Státní zdravotní ústav, Praha [5] 

Bavorsko - Robert-Koch Institute, Berlin [28] - německý spolkový ústav pro 

kontrolu a prevenci nemocí 

 Počet klinických případů byl zkoumán proto, aby se ověřila možnost, zda existuje 

spojitost mezi aktivitou klíšťat a počtem nakažených osob v dané oblasti. Lokalizace 

pravděpodobného místa přisátí infikovaného klíštěte je zjišťována při diagnóze infekce u 

pacienta. Ten nahlásí ošetřujícímu lékaři pravděpodobné místo přisátí klíštěte.  Pokud pacient 

nebyl schopný tuto skutečnost z jakéhokoliv důvodu sdělit dostatečně přesně (tzn. na úroveň 

obce), nebyl zahrnut do těchto dat. 

Demografická data 

 Počet obyvatel (nejbližší obce); zdroj dat: SLDM 2001, Český statistický úřad [21] 

 Hustota osídlení (počet obyvatel / rozloha) 

Environmentální data 

 LST (land surface temperature) - satelitní snímky s teplotou povrchu z radiometru 

MODIS, které jsou dostupné ze stránek LP DAAC [18]. MODIS má šířku záběru 2230 

km měří každé místo na Zemi opakovaně po 1-2 dnech ve 36-ti spektrálních pásmech. 

MODIS [18] je zdokonaleným nástupcem radiometru NOAA s vysokým rozlišením. 

Pro účely modelů byla zvolena data „MOD11A2 Land Surface Temperature & 

Emissivity 8-Day L3 Global 1km“. Jsou zde informace o teplotě zemského povrchu 

v den provedení měření a výhodnost těchto dat spočívá v dostupnosti v pravidelném 

časovém intervalu osmi dní a pokrytí celého zájmového území JČK i Bavorska. Data 

jsou ze stránek LP DAAC [18] k dispozici ke stažení v rastrovém formátu TIF v 

mapových listech o stranách 1100 kilometrů, rozlišení 1000 metrů a souřadnicovém 

systému WGS84. Zájmové území Bavorska a JČK pokrývají dva takovéto mapové 

listy. 
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• Pro účely modelů jsou staženy a je dále pracováno s měřeními z následujících 

časových poloh (pro JČK v roce 2008, pro Bavorsko v roce 2010): 

 Květen - 24.5. 

 Červen - 25.6. 

 Červenec - 27.7. 

 Srpen - 28.8. 

 Září - 29.9. 

• Stažená data byla upravena na stupně Celsia vynásobením původního rastru 

konstantou 0,02 a odečtením hodnoty 273,15 (přepočet z Kelvinovy stupnice na 

stupnici Celsiovu). V několika stažených souborech se vyskytly pixely s hodnotou 

0. V tomto případě se jedná o místa, ve kterých nebyla teplota povrchu 

zaznamenána. Bylo tedy nutné chybějící hodnoty dopočítat a to za pomocí nástroje 

„Nibble“ v programu ESRI ArcGIS 10.0., který stanoví novou hodnotu z hodnot 

okolních pixelů. Posledním krokem úprav byla transformace do souřadnicového 

systému JTSK. 

• Následně byly z takto stažených a upravených dat vypočteny hodnoty: 

▪ Sezónního průměru (průměr ze všech pěti zpracovávaných termínů) 

▪ Průměr z měsíců červenec, srpen a září 

▪ Sezónní maximum (nejvyšší hodnota ze všech pěti zpracovávaných termínů); v 

nástroji „Raster Calculator“ programu ESRI ArcGIS 10.0., byl při výpočtu 

použit příkaz „CellStatistics“ pro nalezení maximální hodnoty pro každý pixel 

z pěti rastrů. 

▪ Sezónní minimum (nejnižší hodnota ze všech pěti zpracovávaných termínů); v 

nástroji „Raster Calculator“ programu ESRI ArcGIS 10.0., byl při výpočtu 

použit příkaz „CellStatistics“ pro nalezení minimální hodnoty pro každý pixel 

z pěti rastrů. 

• Data LST byla zkoumána proto, aby se ověřila možnost, zda existuje spojitost mezi 

teplotou povrchu a aktivitou klíštěte (popř. pravděpodobností infekce klíštěte 
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některým z patogenů). Předpokládá se, že klíště je aktivnější spíše teplejších 

oblastech. 

 Srážkový úhrn - dat o sezónním (v tomto případě je sezónou myšleno období březen 

až listopad) srážkovém úhrnu z Českého hydrometeorologického ústavu [20]. Data 

jsou dodána z ČHMU jako bodová (pravidelná čtvercová síť bodů ve vzdálenosti 10 

kilometrů) a následně přepočtená k jednotlivým lokalitám sběru v JČK v roce 2008. 

Protože je nutné bodová data aplikovat na území celého kraje, byla v programu ESRI 

ArcGIS 10.0. provedena interpolace metodou „Spline with Barriers“. Tím byla 

vytvořena rastrová vrstva sezónního srážkového úhrnu pro celé území JČK. Srážkový 

úhrn byl zpracováván pouze pro Jihočeský kraj. Předpokládá se, že klíště je aktivnější 

spíše ve vlhčích oblastech. 

Fyzicko-geografické a vegetační charakteristiky 

  Rozloha vztažné obce; zdroj dat: ArcČR500 

 Klasifikace krajinného pokryvu - typ povrchu dle CORINE Land Cover 2006, který 

je produktem Evropské agentury pro životní prostředí [22]. Tento celoevropský 

program je zaměřen na shromažďování informací o životním prostředí na evropském 

kontinentu. Jednou z jeho aktivit je vytvoření jednotné tematické mapy kategorií 

povrchu Evropy v měřítku 1:100000. Hlavním zdrojem dat pro tuto databázi byly 

družicové scény obsahující data pořízená skenerem Landsat TM, pokrývající celé 

území České republiky. Z těchto dat byly vytvořeny barevné obrazové předlohy, 

geometricky transformované do mapové projekce vojenských topografických map S-

42. Pro každý mapový list topografické mapy 1:100000 byla provedena ruční 

interpretace této předlohy, při níž byly zakresleny hranice jednotlivých druhů povrchu. 

Přitom bylo dodržováno pravidlo, že nejmenší mapovaná jednotka má plochu 25 ha a 

liniový útvar šířku minimálně 100 metrů. Tyto hranice byly posléze digitalizovány, 

převedeny do vektorového formátu. Data CLC2006 jsou vztažena k roku 2006. Data 

jsou ze stránek EEA [22] k dispozici ke stažení ve formě shapefilu a byla použita 

poslední dostupná verze 15 (ze dne 22. 8. 2011). Každý typ povrchu je zde dostupný 

zvlášť po celou Evropu. Bylo tedy nutné stáhnout všechny vrstvy jednotlivě, a ty 
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posléze spojit do jedné bezešvé vrstvy. Následně ořezat na formát Jihočeského kraje a 

regionů Niederbayern a Oberpfalz. Data bylo dále nutné upravit převedením ze 

souřadnicového systému ETRS 1989 do systému JTSK pro vzájemnou kompatibilitu s 

ostatními daty a následně převést do rastrové podoby s rozlišením 50 metrů. 

 Nadmořská výška - jako podkladová data slouží vrstevnice z databáze ArcČR500 

(JČK) a ATKIS (Bavorsko). Tyto vrstevnice jsou k dispozici v intervalu 50 metrů. Pro 

potřeby modelů je však nutné je upravit do podoby DEM. Nadmořská výška ovlivňuje 

výskyt klíštěte, kdy s nadmořskou výškou aktivita klesá. Nadmořská výška byla 

zkoumána proto, aby se ověřila možnost, zda existuje spojitost mezi nadmořskou 

výškou a aktivitou klíštěte (popř. pravděpodobností infekce klíštěte některým 

z patogenů). Předpokládá se, že klíště je aktivnější ve výšce do asi 750 m n. m. [15] a 

od této hodnoty se stoupající výškou aktivita klesá. 

 Průměrná nadmořská výška - vychází z DEM (průměr ze středového pixelu a osmi 

okolních pixelů); v nástroji „Raster Calculator“ programu ESRI ArcGIS 10.0., byl při 

výpočtu použit příkaz „FocalStatistics“ s mřížkou 3x3 pixelů. 

 Orientace svahu - vychází z DEM (klasifikace světových stran: sever 0-45 a 316-0, 

východ 46-135, jih 136-245, západ 246-315); v programu ESRI ArcGIS 10.0., byl při 

výpočtu použit nástroj „Aspect“. Orientace svahu byla zkoumána proto, aby se ověřila 

možnost, zda existuje spojitost mezi orientací svahu na světovou stranu a aktivitou 

klíštěte (popř. pravděpodobností infekce klíštěte některým z patogenů). 

 Sklon svahu - vychází z DEM; v programu ESRI ArcGIS 10.0., byl při výpočtu použit 

nástroj „Hillshade“. Sklon svahu byla zkoumána proto, aby se ověřila možnost, zda 

existuje spojitost mezi velikostí sklonu svahu a aktivitou klíštěte (popř. 

pravděpodobností infekce klíštěte některým z patogenů). 

Následujících osm údajů určuje, jaký podíl plochy zaujímá daný typ povrchu v okolí 

pixelu, v kterém se nalézá lokalita sběru. Je vypočten tak, že hodnotě pixelu se reklasifikací 

rastru přiřadí index 1, pokud splňuje danou podmínku typu povrchu, nebo index 0 pokud 

podmínku nesplní. Výsledkem je pak součet indexu středového pixelu a indexů osmi okolních 
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pixelů, tj. minimální hodnotou může být 0 (v místě ani okolí se nenachází žádný pixel 

splňující podmínku typu povrchu) a maximální hodnotou může být 9 (všechny pixely v okolí 

splňují podmínku). Podíl ploch byl vyjádřen také pravděpodobnostním (procentuálním) 

vyjádřením s minimální hodnotou 0 (v případě, že všech devět pixelů nespadá do daného 

typu povrchu) a maximální hodnotou 1 (v případě, že všech devět pixelů spadá do daného typu 

povrchu). Podíl plochy byl zkoumán proto, aby se ověřila možnost, zda existuje spojitost nejen 

mezi typem povrchu jednoho pixelu, ale i v případě, že je zahrnuto jeho nejbližší okolí a 

aktivitou klíštěte (popř. pravděpodobností infekce klíštěte některým z patogenů). 

 Podíl plochy jehličnatých lesů (krajinný pokryv 312 - jehličnaté lesy z CLC 2006) 

 Podíl plochy listnatých lesů (krajinný pokryv 311 - listnaté lesy z CLC 2006) 

 Podíl plochy smíšených lesů (krajinný pokryv 313 - smíšené lesy z CLC 2006) 

 Podíl plochy ostatních ploch (krajinný pokryv, jiný než 311, 312, 313 z  CLC 2006) 

 Podíl plochy svažitého terénu (sklon do 5 %)  

 Podíl plochy svažitého terénu (sklon nad 5 %)  

 Podíl plochy svahů orientovaných na sever 

 Podíl plochy orientovaných na jih 

 NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) - satelitní snímky vegetačního indexu 

z radiometru MODIS, které jsou dostupné ze stránek LP DAAC [18]. Hodnoty NDVI 

se pohybují v intervalu od -1 do +1. Pro účely modelů jsou vhodná data „MOD13Q1 

Vegetation Indices 16-Day L3 Global 250m“. Jsou zde informace o vegetačním 

indexu (NDVI) v den provedení měření a výhodnost těchto dat spočívá v dostupnosti 

v pravidelném časovém intervalu šestnácti dní a pokrytí celého zájmového území JČK 

i Bavorska. Data jsou ze stránek LP DAAC [18] k dispozici ke stažení v rastrovém 

formátu TIF v mapových listech o stranách 1100 kilometrů, rozlišení 250 metrů a 

souřadnicovém systému WGS84. Zájmové území Bavorska a JČK pokrývají dva 

takovéto mapové listy. 

• Pro účely modelů jsou staženy a je dále pracováno s měřeními z následujících 

časových poloh (pro JČK v roce 2008, pro Bavorsko v roce 2010): 

 Květen - 24.5. 
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 Červen - 25.6. 

 Červenec - 27.7. 

 Srpen - 28.8. 

 Září - 29.9. 

• Stažená data je nutné upravit (přepočítat) na reálné hodnoty NDVI vynásobením 

konstantou 0,0001. Posledním krokem úprav bylo přetransformování do 

souřadnicového systému JTSK. 

• Následně byly z takto stažených a upravených dat vypočteny hodnoty: 

▪ sezónního průměru (průměr ze všech pěti zpracovávaných termínů) 

▪ průměr z měsíců červenec, srpen a září 

▪ sezónní maximum (nejvyšší hodnota ze všech pěti zpracovávaných termínů); v 

nástroji „Raster Calculator“ programu ESRI ArcGIS 10.0., byl při výpočtu 

použit příkaz „CellStatistics“ pro nalezení maximální hodnoty pro každý pixel 

z pěti rastrů. 

▪ sezónní minimum (nejnižší hodnota ze všech pěti zpracovávaných termínů); v 

nástroji „Raster Calculator“ programu ESRI ArcGIS 10.0., byl při výpočtu 

použit příkaz „CellStatistics“ pro nalezení minimální hodnoty pro každý pixel 

z pěti rastrů. 

• NDVI bylo zkoumáno proto, aby se ověřila možnost, zda existuje spojitost mezi 

typem vegetace a aktivitou klíštěte (popř. pravděpodobností infekce klíštěte 

některým z patogenů). Předpokládá se, že klíště je aktivnější v hodnotách blíží se 

+1, což představuje hustou vegetaci. 

V případech, kdy byla vstupní data v rastrovém formátu, bylo nutné, z tohoto rastru 

získat hodnotu vztahující se ke konkrétní lokalitě sběru. Každá lokalita byla zaměřena pomocí 

GPS v okamžiku sběru a byla tedy dostupná bodová vrstva ve formátu shp s přesnou 

lokalizací. Po zpracování dat do požadované podoby (je popsána u každé vstupní vrstvy, která 

byla zpracovávána), lze kromě pracné metody ručního zpracování, využít nástroje v program 

ESRI ArcGIS 10.0. „Extract Values to Points“, který do zadané bodové vrstvy (v tomto 
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případě vrstvy s lokalitami sběru), zapíše hodnota z podkladové rastrové vrstvy. Takto získané 

hodnoty, pak stačilo pohodlně zkopírovat do Excelu pro následné statistické zpracování. 

4.2. Metodika tvorby kartografického modelu založeného na 

klasifikačních a regresních stromech 

V této první verzi modelu založené na klasifikačních a regresních stromech (CART), 

jež byla rozvíjena do ledna 2012, kdy od ní bylo upuštěno, se pracovalo pouze se sběry klíšťat 

z území Jihočeského kraje. Proto byl model aplikován pouze na území JČK. Důvody, které 

zapříčinily opuštění práce na první verzi modelu, jsou popsány na konci této kapitoly. 

Vytváření tohoto modelu probíhalo ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých 

Budějovicích, konkrétně s Mgr. Václavem Hönigem, který je autorem níže uvedených verzí 

modelu. 

Jako podklad ke vzniku modelu slouží data ze sběrů z jednotlivých lokalit v kombinaci 

s databází environmentálních proměnných.  

Pro vytváření modelu bylo použito metodiky klasifikačních a regresních stromů. 

Model byl konstruován a validován pomocí software Statistica 9.0. CART jsou metody 

neparametrické, tedy nezávislé na podmínce normality rozdělení dat, která v našem případě 

nebyla splněna prakticky u žádného souboru dat. Dalšími výhodami CART je možnost 

testování mnoha vysvětlujících proměnných v rámci jednoho stromu a snadná, intuitivní 

implementace výsledků do GIS. 

V případě spojité proměnné se používají regresní stromy. Výsledkem je rozdělení do 

skupin definovaných určitým rozpětím závisle proměnné. Klasifikační stromy se pak využívají 

pro kategoriální závisle proměnné a výsledkem je rozdělení různých kategorií dat do skupin. 

Metodika obecného postupu vytváření klasifikačních a regresních stromů je 

následující: V programu Statistica 9.0. vybereme General Classification/Regression Tree 

Models. Pokud dále zvolíme CART, objeví se před námi nabídka pro volbu parametru 

konstrukce klasifikačního stromu. Zde volíme prediktory a také skupiny, do kterých jednotlivá 

pozorování patří (Dependent variable). V záložce Classification určíme chyby špatných 
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klasifikací, zadáme Equal (tedy že chyby jsou stejné pro každé pozorování), dále tvar míry 

nečistoty uzlu - Gini measure. Na tomto místě ještě zbývá zadat apriorní pravděpodobnosti, 

vybereme Estimated, tedy odhadnuté z dat. V záložce Stopping zvolíme Prune on 

misclassification error (pro klasifikační strom) nebo Prune on variance (pro regresní strom) - 

pro stanovení velikosti stromu. V další záložce, Validation, zadáme, že si přejeme provést 

validaci stromu a jeho „prořezání“ pomocí křížového ověřování V-fold cross-validation. 

Výsledky obdržíme v tabulce. Klasifikační a regresní strom si můžeme prohlédnout pomocí 

volby Tree graph. Čistotu jednotlivých listu můžeme blíže posoudit pomocí volby Terminal 

nodes, v záložce Nodes si můžeme nechat vypsat pozorování, která padla do jednotlivých 

uzlů.[1] 

V tomto postupu se hledají vztahy mezi závisle proměnnou a potenciálními 

vysvětlujícími proměnnými (kontinuálními, kategoriálními). V každém uzlu je vybrána jedna 

proměnná, která stávající skupinu rozděluje na dvě s největší efektivitou. U kontinuálních 

vysvětlujících proměnných je definována číselná hranice u kategoriálních pak kategorie, které 

spadají do 1. a do 2. skupiny. Parametry dělení se nastavují: definuje se, jak velké mají být 

skupiny, které se ještě budou dělit; výchozí předpoklady; vybírá se metoda pro hodnocení 

stromu. 

Model byl následně opět validován pomocí metody V-fold cross-validation - celý 

dataset je rozdělen na V skupin, jedna se použije na nastavení modelu a zbylé se používají pro 

jeho validaci a následně je vybrán strom s nejlepšími parametry. Porovnává se, u kolika 

validačních skupin odpovídá klasifikace modelu a u kolika ne, následně je označen takový 

zkrácený strom, který má nejnižší hodnotu parametru “cross-validation costs” (tedy nejlépe 

prošel validací). 

Pomocí metody CART jsme se pokoušeli modelovat aktivitu klíšťat. Žádná z 

testovaných variant (s různě zastoupenými vysvětlujícími proměnnými) regresních stromů 

neprošla validačním krokem (respektive strom byl zkrácen na jednu základní skupinu). 

Pokusili jsme se tedy kategorizovat závisle proměnnou na různé počty tříd aktivity klíšťat (2-

6) a použít klasifikačních stromů. Kromě výsledků validace jsme hodnotili model vzhledem k 
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“čistotě terminálních uzlů” - každá z koncových skupin, by v ideálním případě měla obsahovat 

pouze jednu kategorii aktivity klíšťat. 

Tyto základní podmínky splnily tři verze modelu, jenž predikuje aktivitu klíšťat (počet 

přepočtený na 100 m2) v JČK. Všechny tři varianty mají podobu binárního stromu, tj. 

takového rozhodovacího stromu, kde kořen (popř. uzel) má nanejvýš dva následovníky. 

Listem stromu je pak takový prvek, který nemá žádného následovníka. 

Všechna vstupní data do modelu, musejí být převzorkována na jednotnou velikost 

pixelu 50 metrů, a tyto pixely se musejí přesně překrýt. Důvodem je to, že v případě kdyby 

tomu tak nebylo, mohlo by docházet k situacím, kdy ve výsledné mapě vznikají „hluchá“ 

místa s hodnotou pixelu ve výsledné mapě „NoData“, i když to podle logiky modelu není 

možné. Všechna do modelu vstupující data byla převedena na rastrový formátu TIF a 

souřadnicový systém JTSK. Výpočty i zpracování dat byly prováděny v softwaru ESRI 

ArcGIS 10.0. a zde v nástroji Raster Calculator. Výpočet probíhá po jednotlivých uzlech 

stromu. Na každý uzel stromu (je označen svým unikátním ID v rámci jedné verze modelu 

v levém horním rohu) tedy připadá vlastní rovnice, která se zadává do Raster Calculatoru. Je 

zde využívána funkce „Con“, která vyhodnocuje zadanou podmínku. V případě, že je 

podmínka splněna, přiřadí do nově vzniklé rastrové vrstvy zadanou hodnotu. V případě, že 

podmínka splněna není, též přiřadí do nově vzniklé rastrové vrstvy zadanou hodnotu. 

V posledním kroku se opět pomocí nástroje Map Algebra, sečtou konečné listy binárního 

stromu, které vytvoří výslednou rastrovou vrstvu. 

Příkazy do Raster Calculatoru zadávané pro výpočet aktivity klíštěte - verze 1: 

ID_2  Con("NDVI_srpen.tif" <= 0.77045,10,0) 

ID_3  Con("NDVI_srpen.tif " > 0.77045,1,0) 

ID_4  Con(("ID_2.tif" == 10) & ("LST_červen.tif" <= 28.74),2,0) 

ID_5  Con(("ID_2.tif" == 10) & ("LST_červen.tif" > 28.74),1,0) 

Klasifikace aktivity ve výsledné rastrové vrstvě: 

1 = Běžná aktivita 

2 = Zvýšená aktivita 
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Obrázek 3 - Binární strom pro určení aktivity klíšťat v JČK - verze 1 [autor Mgr. Václav Hönig] 

 

Obrázek 4 - Mapa aktivity klíšťat v JČK - verze 1  
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Příkazy do Raster Calculatoru zadávané pro výpočet aktivity klíštěte - verze 2: 

ID_2  Con("NDVI_srpen.tif" <= 0.77045,10,0) 

ID_3  Con("NDVI_srpen.tif " > 0.77045,1,0) 

ID_4  Con(("ID_2.tif" == 10) & ("NDVI_srpen.tif" <= 0.6073),3,0) 

ID_5  Con(("ID_2.tif" == 10) & ("NDVI_srpen.tif" > 0.6073),20,0) 

ID_6  Con(("ID_5.tif" == 20) & ("úhrn srážek.tif" <= 433.75),1,0) 

ID_7  Con(("ID_5.tif" == 20) & ("úhrn srážek.tif" > 433.75),2,0) 

Klasifikace rizika ve výsledné rastrové vrstvě: 

1 = Nízká aktivita 

2 = Střední aktivita 

3 = Vysoká aktivita 

 

Obrázek 5 - Binární strom pro určení aktivity klíšťat v JČK - verze 2 [autor Mgr. Václav Hönig] 
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Obrázek 6 - Mapa aktivity klíšťat v JČK - verze 2 

 

Příkazy do Raster Calculatoru zadávané pro výpočet aktivity klíštěte - verze 3: 

ID_2  Con("NDVI_srpen.tif" <= 0.77045,10,0) 

ID_3  Con("NDVI_srpen.tif" > 0.77045,1,0) 

ID_4  Con(("ID_2.tif" == 10) & ("NDVI_srpen.tif" <= 0.6073),3,0) 

ID_5  Con(("ID_2.tif" == 10) & ("NDVI_srpen.tif" > 0.6073),2,0) 

Klasifikace rizika ve výsledné rastrové vrstvě: 

1 = Nízká aktivita 

2 = Střední aktivita 

3 = Vysoká aktivita 
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Obrázek 7 - Binární strom pro určení aktivity klíšťat v JČK - verze 3 [autor Mgr. Václav Hönig] 

 

Obrázek 8 - Mapa aktivity klíšťat v JČK - verze 3 

Od využití modelu založeného na lineárních a regresních stromech však bylo po 

vyhodnocení výše uvedených výstupů upuštěno a to z následujících důvodů: 
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a) Nevýhodou tohoto typu modelu je, že výsledek je vyjádřen pouze kategorií a slovním 

popisem a není možné představit konkrétní výši aktivity klíštěte vyjádřenou 

kvantitativně. 

b) Tento model pracoval s celým územím JČK, tj. i s typy vegetačního pokryvu ve 

kterých neprobíhal sběr. Jedná se tedy o určitou extrapolaci mimo oblast měření dat. 

Z tohoto důvodu dochází v těchto oblastech k nepřesnostem, kdy aktivita neodpovídá 

realitě. Ukázkovým příkladem tohoto jevu je možné uvést vodní plochy, konkrétně 

vodní nádrž Lipno. Ve všech třech verzích modelu je jasně viditelný tvar vodní plochy 

nádrže, který je zařazen do vysokého rizika aktivity, což se vylučuje s biotopem 

vhodným pro existenci klíštěte. 

c) Model aktivity klíšťat ukazuje pouze aktivitu klíšťat a nebere v potaz infekci klíšťat 

KE, či spirochétami LB. 

d) CART neumožňují porovnání jednotlivých verzí modelu mezi sebou. 

Tyto tři popsané zásadní nedostatky jsou odstraněny v nově vytvořených 

kartografických modelů, které jsou popsány v následující kapitole. 

4.3. Metodika tvorby kartografických modelů založených na 

metodě zobecněných nejmenších čtverců 

V těchto modelech, zpracovávaných od ledna 2012, došlo k odstranění nedostatků, 

které se objevily v průběhu tvorby a vyhodnocení výsledků modelu založeného na lineárních a 

regresních modelech. Oproti předešlé verzi byly nově modely tvořeny i ze sběrů, které 

proběhly v bavorském zájmovém území v regionech Niederbayern a Oberpfalz, a proto 

bylo možné aplikovat tuto metodu i na tomto území. K rozšíření o dvacet bavorských 

lokalit bylo přistoupeno z důvodu, aby do modelů vstupovalo více referenčních ploch, na 

jejichž základě jsou modely vytvářeny. Celkem bylo tedy v těchto modelech založených na 

metodě zobecněných nejmenších čtverců pracováno s daty z padesáti lokalit. 
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Vytváření modelů probíhalo ve spolupráci s doc. RNDr. Tomášem Mrkvičkou, PhD. 

(Ekonomická fakulta, Jihočeské univerzity, České Budějovice) a Mgr. Václavem Hönigem, 

kteří jsou autory níže uvedených rovnic. 

Protože, metodika výběru testovacích lokalit byla omezena pouze na takové typy 

vegetačního krytu, které umožňují vytvoření stabilních populací klíšťat, byly i modely 

uplatněny pouze na typy území, ze kterého byly vybírány testovací plochy - nedocházelo tedy 

k extrapolaci výsledků modelů mimo oblast měření. Oblast výběru byla omezena následujícím 

způsobem: nadmořská výška nepřesahující 700 m n. m. (vybráno z DEM) a pak dále pak 

následující oblasti krajinného pokryvu (vybrány z CORINE Land Cover 2006): 

• 311 - listnaté lesy 

• 312 - jehličnaté lesy 

• 313 - smíšené lesy 

• 243 - zemědělské oblasti s přirozenou vegetací 

• 324 - nízký podrost v lese 

Oblasti splňující tyto podmínky tvoří 34,76% území v případě JČK a 33,56% území 

v případě bavorského zájmového území. Z výpočtu jsou vyloučeny veškeré vodní plochy 

(vodní plochy byly přebrány z ArcČR500), kde k výskytu klíštěte logicky nedochází. Proto 

byla vodním plochám přiřazena nulová pravděpodobnost i aktivita. Na zbylém území se 

předpokládá minimální aktivita (pravděpodobnost infekce) klíštěte. 

Oblasti nesplňující tuto podmínku a pro které neprobíhal výpočet, z důvodu nesplnění 

výše popsaných podmínek, byly z kartografických modelů odstraněny jednoduchou metodou, 

která spočívala v reklasifikaci vstupních vrstev v softwaru ESRI ArcGIS 10.0. Vrstva 

nadmořské výšky byla reklasifikována následovně: pokud byla nadmořská výška do 700 m n. 

m., byla přiřazena hodnota 1, pokud byla vyšší, byla přiřazena hodnota 0. Obdobně byla 

provedena reklasifikace u vrstvy CLC 2006, kde pokud se jednalo o některou z pěti výše 

uvedených kategorií pokryvu, byla nová hodnota 1, pokud ne byla přiřazena hodnota 0. 

Sloučením těchto dvou reklasifikovaných vrstev nadmořské výšky a krajinného pokryvu, byla 
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vytvořena konečná rastrová vrstva ve formátu TIF, o hodnotě buď 1 (splněna podmínku pro 

výpočet kartografických modelů) nebo 0 (pro tuto oblast nebyly kartografické modely 

počítány). Po vypočtení kartografických modelů, podle rovnic uvedených později v této 

kapitole, byl výsledek výpočtu vynásoben tímto rastrem. Oblasti výpočtu byly zachovány a 

oblasti, pro které neměly být modely počítány, se v konečném výsledku projevily hodnotou 0. 

Podle Hendla [8] metoda nejmenších čtverců vychází ze součtu čtverců rozdílů 

zaměřených hodnot yi a hodnot ŷi vypočítaných pomocí regresní funkce, do níž dosadíme 

hodnoty nezávisle proměnných z matice pozorování X:  

∑ − ŷ = ∑ − , , … , ; , , … , , 

kde vi jsou váhy, které přisuzujeme jednotlivým odchylkám. Běžně volím vi=1. Hledáme 

taková {bj}, jež minimalizují součet čtverců odchylek. Říkáme, že {bj} jsme zjistili metodou 

nejmenších čtverců.  

Postup vzniku rovnic pro výpočet modelů byl následující: nejprve bylo nutné prověřit 

vstupní data pomocí neparametrického Pearsonova testu na korelace závisle proměnných s 

potenciálními prediktory a vybrat průkazně korelované. Poté prověřit zda nekorelují jednotlivé 

kovariáty i mezi sebou (např. teplota s nadmořskou výškou) a vytvořit skupiny vzájemně 

korelovaných kovariát, a z každé skupiny pak vybrat vždy jen jednu s nejsilnější korelací, 

která pak vstupuje do modelů. 

V dalším kroku se použily zobecněné lineární modely (zobecněný lineární model s 

poissonovskou distribucí a logaritmickou spojovací funkcí pro modelování aktivity klíšťat a 

probitové pro modelování pravděpodobnosti nákazy klíštěte), kde se otestují, jaké proměnné 

mají pro modely smysl. Postupovali jsme metodikou “backward stepwise”, tedy postupným 

vylučováním jednotlivých faktorů z nejkomplexnějších modelů podle míry jejich statistické 

průkaznosti.  Výsledné modely byly porovnány na základě Akaikeho kritéria a Bayesovského 

informačního kritéria. Tento typ modelů umožňuje zahrnutí i kategoriálních proměnných - v 

tomto případě sezónu = etapu sběru. Kombinací modelů aktivity klíšťat a pravděpodobnosti 

nákazy jsme se dostali k predikci aktivity infikovaných klíšťat (pravděpodobnost nákazy * 

aktivita). 
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Výsledkem je kolekce pěti různých typů modelů, kdy jeden typ modelu může 

dosahovat až čtyři verzí v závislosti na ročním období: 

1) Aktivita klíšťat na 100 m2 - modelovaná aktivita klíšťat vyjadřuje počet klíšťat na 

ploše 100 m2 - zpracováno pro období bez sezónního vlivu, jaro, léto a podzim. 

2) Pravděpodobnost infekce klíštěte virem KE - modelovaná pravděpodobnost, že je 

klíště infikováno virem klíšťové encefalitidy. 0 značí nulovou pravděpodobnost, 1 

značí 100% pravděpodobnost. 

3) Pravděpodobnost infekce klíštěte spirochétami LB - modelovaná pravděpodobnost, 

že je klíště infikováno spirochétami lymeské boreliózy. 0 značí nulovou 

pravděpodobnost, 1 značí 100% pravděpodobnost. 

4) Aktivita klíšťat infikovaných virem KE na 100 m2 - modelovaná aktivita 

infikovaných klíšťat virem klíšťové encefalitidy, vyjadřuje predikovaný počet klíšťat, 

na ploše 100 m2 - zpracováno pro období bez sezónního vlivu, jaro, léto a podzim. 

5) Aktivita klíšťat infikovaných spirochétami LB na 100 m2 - modelovaná aktivita 

infikovaných klíšťat spirochétami lymeské boreliózy, vyjadřuje predikovaný počet 

klíšťat, na ploše 100 m2 - zpracováno pro období bez sezónního vlivu, jaro, léto a 

podzim. 

Celkem je tedy zpracováno 14 map pro Jihočeský kraj a dalších 14 map pro bavorské 

zájmové oblasti. 

V následujícím přehledu jsou uvedeny rovnice, podle kterých byly vypočteny mapy 

aktivity a pravděpodobnosti infekce klíštěte. Uvedené rovnice pro výpočet aktivity určují 

aktivitu přepočtenou na 600 m2 (pracovali jsme s absolutními čísly celkových počtů klíšťat 

nasbíraných na jednotlivých lokalitách), proto je nutné výsledek rovnice ještě podělit číslem 6, 

pro přepočet na 100 m2. Vytvoření rovnic proběhlo v softwaru Statistica 9.0. Všechna data 

popsaná v kapitole 4.1. byla statisticky testována zda ovlivňují aktivitu klíštěte, avšak jen data 

u nichž byl vliv prokázán vstupují do výsledných modelů. 
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Rovnice pro výpočet aktivity klíšťat - bez sezony: 

Střední aktivita klíšťat = ln (6.254929 

+ 0.012040 * LST MODIS sezónní průměr (květen-září) 

- 0.000856 * Nadmořská výška 

- 0.056953 * Pixely na jih (podíl plochy z 9 pixelů) 

- 0.914121 * NDVI MODIS (srpen) 

) 

Rovnice pro výpočet aktivity klíšťat - se sezónním vlivem: 

Střední aktivita klíšťat = ln (6.229090 

+ sezónní vliv (jaro = + 0.250621 

 léto = - 0.046031 

 podzim = 0) 

+ 0.11742 * LST MODIS sezónní průměr (květen-září) 

- 0.000855 * Nadmořská výška 

- 0.056768 * Pixely na jih (podíl plochy z 9 pixelů) 

- 0.898846 * NDVI MODIS (srpen) 

) 

Rovnice pro výpočet pravděpodobnosti infekce klíštěte virem KE: 

Pravděpodobnost infekce KE = distribuční funkce normálního rozdělení (-2.27526 

- 0.03859 * LST MODIS sezónní minimum 

+ 0.02432 * smíšený les - pokryv 313 z CLC 2006 (podíl plochy z 9 pixelů) 

- 2.52616 * NDVI MODIS (květen) 

+ 2.32331 * NDVI MODIS sezónní maximum 

) 

Rovnice pro výpočet pravděpodobnosti infekce klíštěte spirochétami LB: 

Pravděpodobnost infekce LB = distribuční funkce normálního rozdělení ( 

-1.04107 * NDVI MODIS (květen) 

- 0.01771 * Pixelů na sever (podíl plochy z 9 pixelů) 

+ 0.00046 * Nadmořská výška 

- 0.04771 * LST MODIS sezónní průměr (květen-září) 

) 
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Rovnice pro výpočet aktivity klíšťat infikovaných virem KE: 

Aktivita klíšťat * Pravděpodobnost infekce klíštěte virem KE 

Rovnice pro výpočet aktivity klíšťat infikovaných spirochétami LB: 

Aktivita klíšťat * Pravděpodobnost infekce klíštěte spirochétami LB 

Aplikaci rovnic předcházela příprava vstupních dat, která byla shodná jako v případě 

modelu založeného na lineárních a regresních stromech. Data vstupující do modelů jsou opět 

v rastrovém formátu TIF, rozlišení 50 metrů, souřadnicovém systému JTSK a jednotlivé 

pixely se musí přesně krýt. 

Samotný výpočet probíhá v programu ESRI ArcGIS 10.0. v nástroji Raster Calculator. 

Jednotlivé rovnice, které se zadávají do programu, jsou následujícím tvaru: 

• Pro výpočet aktivity klíšťat bez sezónního vlivu 

(Exp(6.254929 + (0.012040 * "LST_ průměr.tif") - (0.000856 * "NadmVýška.tif") - (0.056953 

* "Aspect_SUM_jih.tif") - (0.914121 * "NDVI _241.tif"))) * ("Oblast_FINAL.tif") / 6 

• Pro výpočet aktivity klíšťat s vlivem sezóny 

(Exp(6.229090 + sezónní vliv + (0.011742 * "LST_průměr.tif") - (0.000855 * 

"NadmVýška.tif") - (0.056768 * "Aspect_SUM_jih.tif") - (0.898846 * "NDVI_241.tif"))) * 

("Oblast_FINAL.tif") / 6 

• Pro výpočet pravděpodobnosti infekce klíštěte virem KE 

(-2.27526 - (0.03859 * "LST_sezMIN.tif") + (0.02432 *"Corine_313_SUM.tif") - (2.52616 * 

"NDVI_145.tif") + (2.32331 * "NDVI_sezMAX.tif")) * ("Oblast_FINAL.tif") 

• Pro výpočet pravděpodobnosti infekce klíštěte spirochétami LB 

((-1.04107 * "NDVI_145.tif") - (0.01771 * "Aspect_SUM_sever.tif") + (0.00046 * 

"NadmVýška.tif") - (0.04771 * "LST_průměr.tif")) * ("Oblast_FINAL.tif") 

Z hlediska aplikace v ArcGISu je výpočet aktivity klíšťat bezproblémová záležitost a 

výsledky výše uvedených rovnic není již nutné nijak dále zpracovávat. Komplikace přichází 

v okamžiku nutnosti výpočtu rovnic pravděpodobnost infekce (KE i LB). V rovnicích je nutné 
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vypočíst distribuční funkci normálního rozdělení s parametry střední hodnoty 0 a standartní 

odchylky 1. Pro výpočet distribuční funkce nemá ArcGIS implementovaný vhodný 

nástroj. Naopak v tabulkovém procesoru Microsoft Excel je výpočet této funkce 

bezproblémový. Proto bylo přistoupeno k řešení, kdy v ArcGISu bylo vypočteno pouze 

základní číslo za pomoci sčítání a odčítání. Výsledek výpočtu byl přes atributovou tabulku 

exportován do databáze dbf a z ní za pomoci programu Microsoft Access do tabulkového 

procesoru Microsoft Excel, v kterém již není problém vypočíst distribuční funkci normálního 

rozdělení. Posléze následuje zpětný import do atributové tabulky v ArcGISu a je možné 

s těmito vypočtenými hodnotami dále pracovat. 

Tyto popsané kartografické modely je možné v současné podobě aplikovat pouze 

na oblasti Jihočeského kraje a bavorských regionů Niederbayern a Oberpfalz. Tato 

skutečnost vychází z faktu, že sběry byly provedeny pouze na zmíněném území. Pokud by 

v budoucnu mělo dojít k rozšíření na jiné území v rámci České republiky nebo Bavorska, bylo 

by nutné provést na takovém území sběry klíšťat a opakovat také statistické testování, aby se 

prokázalo, že výše popsaná podoba kartografických modelů je aplikovatelná i na nové území. 
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5. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

5.1. Jihočeský kraj 

 Jihočeský kraj má rozlohou 10 057 km2, což představuje 12,8 % ČR. Z tohoto území 

zaujímají asi třetinu lesy, 4 % pokrývají vodní plochy. Převážná část území leží v nadmořské 

výšce 400–600 m. Nejvyšším bodem na území JČK je šumavský vrchol Plechý (1 378 m n. 

m.), naopak nejnižším místem (330 m n. m.) hladina Orlické přehrady.[21] 

 JČK sousedí se čtyřmi kraji v ČR. Jsou to Plzeňský na západě kraje, Středočeský na 

severu a Vysočina na východě. Jen krátkou, několikakilometrovou společnou krajskou hranici 

má také s Jihomoravským krajem. Na jihu dále sousedí státní hranicí se spolkovými 

zeměmi Horními Rakousy (Oberösterreich) v Rakousku a Bavorskem (Bayern) v Německu. 

 Kraj je vnímán především jako zemědělská oblast s rozvinutým rybníkářstvím a 

lesnictvím. Kraj představuje geograficky poměrně uzavřený celek, jehož jádro tvoří jihočeská 

kotlina. Na jihozápadě je obklopena Šumavou, na severozápadě výběžky Brd, na severu 

Středočeskou žulovou vrchovinou, na východě Českomoravskou vrchovinou a na jihovýchodě 

Novohradskými horami. V jihočeské kotlině se rozkládají 2 pánve, a to Českobudějovická a 

Třeboňská.[21] 

 Území kraje náleží do povodí horní a střední Vltavy s přítoky Malší, Lužnicí, Otavou a 

mnohými dalšími. V minulosti zde bylo vybudováno přes 7 000 rybníků, jejichž celková 

výměra dnes představuje více než 30 tis. hektarů. Největšími nejen v kraji, ale i v České 

republice jsou rybníky Rožmberk s rozlohou 490 ha, Bezdrev se 450 ha a Horusický rybník se 

415 ha. Kromě toho byla na území kraje vybudována velká vodní díla: Lipno (se 4 870 ha 

největší vodní plocha v České republice), Orlík s rozsáhlými rekreačními oblastmi a Římov, 

který zásobuje pitnou vodou značnou část kraje. V souvislosti s výstavbou jaderné elektrárny 

Temelín byla vybudována vodní nádrž Hněvkovice.[21] 

 Území kraje mělo vždy spíše charakter rekreační než průmyslově vyspělé oblasti. 

Snaha o zachování přírodního prostředí se odrazila ve zřízení Národního parku Šumava 

(rozloha 685 km2, z toho 340 km2 náleží do Jihočeského kraje), chráněných krajinných oblastí 
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Šumava (rozloha 945 km2, z toho 728 km2 se rozkládá na území Jihočeského kraje), 

Třeboňsko (700 km2) a Blanský les (212 km2). V kraji se nachází asi 300 maloplošných 

chráněných území a řada chráněných přírodních výtvorů. Celkem je chráněno asi 20 % území 

kraje.[21] 

 

Obrázek 9 - Geografická mapa Jihočeského kraje (Český statistický úřad Jihočeský kraj[21])  

Jihočeský kraj je krajem s nejmenší hustotou zalidnění z celé České republiky. K 1.1 

2009 v kraji žilo více než 636 tis. obyvatel, tedy 63,2 obyvatel na 1 km2. Z jeho 7 okresů má 

největší hustotu obyvatelstva okres České Budějovice, kde žije zhruba čtvrtina obyvatel kraje. 

Je to dáno především soustředěním do samotného města České Budějovice, v němž bydlí 94,9 

tis. osob. Dalšími velkými městy jsou Tábor (35,6 tis. obyvatel), Písek (30 tis. obyvatel), 

Strakonice (23,3 tis. obyvatel) a Jindřichův Hradec (22,5 tis. obyvatel). V těchto 5 městech 

žije třetina Jihočechů. Naproti tomu nejmenší obce do 200 obyvatel představují 38,4 % z 

celkového počtu obcí, ale žije v nich pouze 4,2 % celkového počtu obyvatel kraje. Nejmenší 

obcí v kraji (i v celé České republice) je obec Vlkov v okrese České Budějovice s 19 trvale 

žijícími obyvateli. Celkem je v kraji v současné době 623 samosprávných obcí (52 z nich má 

statut města) s téměř 2 tisíci částmi obcí.[21] 
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JČK jako přírodního prostředí s vysokou lesnatostí, vodními plochami a velkým 

počtem kulturních památek (téměř 6 tis. objektů) je využíváno k návštěvám a rekreaci občany 

z celé ČR a v hojné míře i zahraničními turisty. V letním období láká zejména oblast Lipna, 

Orlíku, jihočeských rybníků, ale také Šumavy. Hojně navštěvována turisty jsou také města 

Český Krumlov (zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO) a České Budějovice.  V 

zimě pak lyžařské areály Zadov - Churáňov a Lipno – Kramolín.[21] 

5.2. Niederbayern 

Niederbayern (česky Dolní Bavorsko) je jedním ze sedmi vládních obvodů spolkového 

země Bavorsko (Bayern) ve Spolkové republice Německo (Bundesrepublik Deutschland). 

Nachází se na východě spolkové země a hraničí na severu s Oberpfalzem (Horní Falc) na 

severovýchodě s Jihočeským a Plzeňským krajem v České republice, na jihu s Oberösterreich 

(Horním Rakousko) v Rakousku (Österreich) a na západě s Oberbayern (Horními Bavory). 

Rozloha celého vládního obvodu je 10 330 km2 (14,6 % rozlohy Bavorska) [27]. 

Nachází se zde celkem 256 obcí, ve kterých žije 1,1 mil. obyvatel (k 31. 12. 2010) [27]. 

Hustota zalidnění je tedy 115 obyvatel / km2. Obvod se dělí na 3 městské okresy, kterými jsou 

Landshut, Passau, Straubing a 9 zemských okresů: Deggendorf, Dingolfing-Landau, Freyung-

Grafenau, Kelheim, Landshut, Passau, Regen, Rottal-Inn, Straubing-Bogen [27]. 

 Ve východní části území okolo hranice s ČR se nachází nejhornatější partie obvodu - 

Böhmerwald (Šumava), která je zároveň nejzalesněnější oblastí obvodu. Nejvýznamnější 

řekou, která protéká tímto územím je Dunaj (Donau) a pak jeho pravý přítok, řeka Isar. Okolo 

těchto dvou vodních toků se nacházejí nejrovinatější části obvodu, s převahou zemědělských 

ploch. 

5.3. Oberpfalz 

Oberpfalz (česky Horní Falz) je jedním ze sedmi vládních obvodů spolkového země 

Bavorsko (Bayern) ve Spolkové republice Německo (Bundesrepublik Deutschland). Nachází 

se na východě spolkové země a hraničí na severu s Oberfranken (Horní Franky) na východě 
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s Karlovarským a Plzeňským krajem v České republice, na jihu s Niederbayern (Dolní 

Bavorsko) a na západě s Oberbayern (Horními Bavory) a Mittelfranken (Střední Franky). 

Rozloha celého vládního obvodu je 9691 km2 (13,7 % rozlohy Bavorska) [26]. Žije zde 

1,08 mil. obyvatel (k 31. 12. 2010) [26]. Hustota zalidnění je tedy 112 obyvatel / km2. Obvod 

se dělí na 3 městské okresy, kterými jsou Amberg, Regensburg, Weiden i.d.OPf. a 9 zemských 

okresů: Tirschenreuth, Neustadt a.d. Waldnaab, Amberg-Sulzbach, Schwandorf,  Regensburg, 

Cham, Neumarkt i.d.OPf [26]. Celé území obvodu je geograficky poměrně členité a ve velké 

míře se zde nacházejí jak lesní tak i zemědělské plochy. Nejvýznamnější vodní toky jsou 

Dunaj a jeho levé přítoky Regen a Naab. 

 
 

Obrázek 10 - Geografická mapa regionů Niederbayern a Oberpfalz 
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6. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ KARTOGRAFICKÝCH 

MODELŮ 

V této kapitole jsou popsány výsledky kartografických modelů založených na metodě 

zobecněných nejmenších čtverců. Pro každý typ modelů, kterých je celkem pět, je 

v následujícím textu představena jedna ukázková mapa znázorňující Jihočeský kraj a jedna 

mapa znázorňující bavorské regiony Niederbayern a Oberpfalz. Výjimkou je aktivita klíšťat, 

kde jsou představeny mapy bez sezónního vlivu a mapa aktivit v jarním období. Mapových 

výstupů je pro každé území celkem 14, dohromady tedy 28 výstupů. Nejsou zde představeny 

všechny vyhotovené mapy, nýbrž jen mapy stěžejní a to z důvodu, že mnohé jsou rozdílné 

pouze při detailním rozlišení, kterého není při umístění map do textu dosáhnout. Všechny 

mapy JČK a vybrané mapy regionů Niederbayern a Oberpfalz jsou proto umístěny ve větším 

rozlišení v mapové příloze této diplomové práce. Veškeré mapové výstupy jsou pak dostupné 

na mapovém portálu Klíšťata a jimi přenášená onemocnění v Jihočeském kraji a regionech 

Bavorska (Kap. 6.6.), na kterém jsou výstupy zpřístupněny široké veřejnosti. 

Velká pozornost byla věnována klasifikaci výstupů kartografických modelů. Pro každý 

z pěti typů modelů, bylo nutno provést klasifikaci výsledků z modelů zvlášť. Modely byly 

rozděleny na sedm intervalů: nulový - oblasti vodních ploch (1,71% rozlohy JČK a 0,47% 

rozlohy regionů Niederbayern a Oberpfalz), minimální - oblasti pro které nebyly počítány 

modely (63,85% rozlohy JČK a 66,10% rozlohy regionů Niederbayern a Oberpfalz). Zbylé 

území bylo klasifikováno do pěti intervalů: nízká, zvýšená, vysoká, velmi vysoká a 

maximální. Každý z pěti typů výstupů byl posuzován samostatně. Klasifikace byla pro každý 

typ modelu stejná jak pro Jihočeský kraj, tak i pro bavorské zájmové území. Zachováním 

stejných intervalů pro JČK i Bavorsko pro jeden typ modelu je z důvodu, aby bylo možné 

výstupy mezi sebou porovnávat. Barevnost výsledných map byla stanovena s výjimkou 

nulového rizika (vodní plochy - odstín modré barvy) v spektru zelená (nízká 

aktivita/pravděpodobnost) - žlutá (střední aktivita/pravděpodobnost) - červená (vysoká 

aktivita/pravděpodobnost). Jelikož jsou mapové výstupy zpřístupněny široké veřejnosti, byla 

barevnost map zvolena tak, aby i běžný uživatel, jednoznačně na první pohled intuitivně 

identifikoval oblasti zvýšené aktivity/pravděpodobnosti. 
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Obecně lze říci, že oblasti aktivity klíštěte a rizika infekce klíštěte některým z 

patogenů na územích JČK, regionů Niederbayern a Oberpfalz nejsou příliš celistvé, ale spíše 

heterogenní. 

6.1. Vyhodnocení modelu aktivity klíšťat 

První typ kartografických modelů, vizualizuje modelovanou aktivitu klíšťat, tj. počet 

klíšťat na ploše 100 m2. Mapy jsou zpracovány ve čtyřech variantách pro období jara, léta 

podzimu a bez sezónního vlivu. 

Na obr. 11 je ukázka mapy bez sezónního vlivu v JČK. Z mapy je jasně patrné (stejně 

jako ze všech následujících map JČK), že v celé oblasti Šumavy není predikována jiná, než 

minimální aktivita klíšťat. Je to způsobeno nadmořskou výškou, která se zde pohybuje nad 

700 m n. m., a proto ani model jinou aktivitu nepočítal. Stejná situace jako na Šumavě se 

vyskytuje také v Novohradských horách. 

Výše aktivity klíšťat bez zahrnutí sezónního vlivu se pohybuje v rozmezí od 15 klíšťat 

do 77 klíšťat. Oblasti kde dochází k největší aktivitě, nejsou plošně příliš veliké a jedná se 

spíše o ostrůvkovitý výskyt. Nejvíce těchto oblastí s velmi vysokou a maximální aktivitou se 

v Jihočeském kraji nachází v zhruba 10 kilometrů širokém a 50 kilometrů dlouhém pásu 

táhnoucím se směrem na severo-západ od Českých Budějovic na Strakonice a Písek. Dále se 

pak takové oblasti vyskytují v oblastech Bechyně, Veselí nad Lužnicí či Soběslavi. 

Poměrně veliké oblasti vysoké aktivity se pak nachází například jižně od Českých 

Budějovic, a dále ve východním výběžku kraje na Dačicku a Slavonicku, v okolí Tábora a 

Písku a především v příhraniční oblasti mezi městy České Velenice, Třeboň a Veselí nad 

Lužnicí. Tato velká oblast poměrně přesně vystihuje hranice CHKO Třeboňsko. 

V JČK se nacházejí dvě významné oblasti s nízkou a zvýšenou aktivitou klíštěte. První 

je pás v podhůří Šumavy v okresech Vimperk a Prachatice. Druhou oblastí je Javořická 

vrchovina ve východní části kraje. Tyto dvě oblasti mají strukturu krajinného pokryvu stejnou 

jako oblast, kde je aktivita vyšší, ale rozdíl je v nadmořské výšce, která je zde vyšší, a proto 

klíšťata nedosahují tak velké aktivity jako v nižších partiích. 
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Obrázek 11 - Aktivita klíšťat bez sezónního vlivu v Jihočeském kraji 

Struktura zastoupení jednotlivých kategorií aktivity je viditelná na histogramu, který je 

součástí popisované mapy. Z něj je patrné, že největší zastoupené, téměř 65%, má minimální 

aktivita. To je ale logické, vzhledem k tomu, že se jedná o oblasti, ve kterých neprobíhal 

výpočet modelu, buď díky vysoké nadmořské výšce, nebo nevhodnému krajinnému pokryvu. 

Podíl minimálního rizika je u všech následujících map JČK neměnné. Také zastoupení 

vodních ploch je v tomto směru stále stejné. 

Aktivita klíšťat během jarního období v JČK je ukázána na obr. 12. Dochází zde 

oproti aktivitě bez sezónního vlivu k významnému nárůstu. Maximální hodnota aktivity je 

na úrovni, téměř 97 jedinců na 100 m2, což je o dvacet více než bez zahrnutí sezónního vlivu. 

Oblasti aktivity zůstaly zachovány, došlo však k jevu, kdy kategorie aktivity je řádově o jedno 

vyšší než v předchozím případě. To je jasně viditelné na histogramu, kde došlo k úbytku 

v kategoriích nízké a zvýšené aktivity, vysoká aktivita byla zachována a nárůst se projevil u 

velmi vysoké a maximální aktivity. 
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V případě aktivity během letního a podzimního období (viz. příloha diplomové práce) 

již nejsou rozdíly oproti mapě bez sezónního vlivu tak výrazné jako v případě jarního období. 

Letní období je z hlediska aktivity nejslabším v průběhu vegetačního období. K mírnému 

nárůstu pak dochází s nástupem podzimu. 

 

Obrázek 12 - Aktivita klíšťat během jarního období v Jihočeském kraji 

Při vyhodnocení aktivity v bavorských regionech Niederbayern a Oberpfalz (Obr. 13). 

Díky nadmořské výšce nedocházelo k výpočtu aktivity ani na německé straně Šumavy. Velká 

kompaktní ploch, kde také nedocházelo k výpočtu je i v povodí Dunaje mezi městy 

Regensburg, Staubing a Deggendorf. V této rovinaté oblasti převládají zemědělské plochy. 

 Obecně lze říci, že nižší aktivita klíštěte je v regionu Niederbayern. Plochy nejsou 

příliš celistvé a jde spíše o ostrůvkovitý výskyt aktivity. V podhůří Šumavy nedosahuje 

aktivita vysokých hodnot. Aktivita je tak vyšší především v západní části regionu a 

nejvýznamnější oblasti aktivity jsou okolí města Passau na soutoku Dunaje s Innem a Kelheim 

na západě. 

 V regionu Oberpfalz jsou pak místa aktivity plošně větší než v regionu Niederbayern. 

Je to zapříčiněno členitějším reliéfem a větším podílem zalesněných oblastí. Ve východní části 



Bc. Ondřej Masař: Model predikce rizika klíšťaty přenášených patogenů na příkladu JČK 

2012 45

regionu poblíž hranice s ČR je aktivita na nižších hodnotách, než ve střední části. Vysoká 

aktivita je především v okolí měst Schwandorf, Amberg nebo Weiden i.d.Obf. 

 

Obrázek 13 - Aktivita klíšťat bez sezónního vlivu v regionech Niederbayern a Oberpfalz 

Při pohledu na mapu aktivity během jarního období (Obr. 14) se projevuje stejný trend 

jako v případě JČK, kdy je aktivita řádově o jednu kategorii vyšší než bez sezónního vlivu. 

Zatímco v případě bez sezónního vlivu se pohybuje maximální aktivita na hodnotě 90 klíšťat 

na 100 m2, tak v případě jarního období je to již 112 klíšťat na 100 m2. 
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Obrázek 14 - Aktivita klíšťat během jarního období v regionech Niederbayern a Oberpfalz 

6.2. Vyhodnocení modelu pravděpodobnosti infekce klíštěte virem 

KE 

Pravděpodobnost infekce klíštěte virem klíšťové encefalitidy vyjadřuje modelovanou 

pravděpodobnost, že je klíště infikováno virem klíšťové encefalitidy. 0 značí nulovou 

pravděpodobnost, 1 značí 100% pravděpodobnost. 
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Nejvyšší hodnota v JČK (Obr. 15) je se pohybuje na úrovni 0,0277, což představuje 

2,77% z počtu klíšťat. Reálně se však pohybují hodnoty okolo 0,02 %. Nejrizikovějších 

z pohledu infekce klíštěte virem KE je několik oblastí. Je to území České Kanady mezi Novou 

Bystřicí a Slavonicemi, oblast CHKO Třeboňsko mezi Českými Velenicemi a Veselím nad 

Lužnicí, severně od Českých Budějovic, malá oblast východně od Tábora, oblast na sever a 

východ od Protivína a v podhůří Šumavy především v okrese Český Krumlov (v okolí toku 

Vltavy). Společným jmenovatelem pro oblasti s vysokou pravděpodobností infekce virem KE 

je, že se nachází v místech s vysokým vegetačním indexem (NDVI). 

 

Obrázek 15 - Pravděpodobnost infekce klíštěte virem KE v Jihočeském kraji 

V bavorském regionu Niederbayern (Obr. 16) pravděpodobnost infekce klíštěte virem 

KE není tak vysoká jako v případě Jihočeského kraje. Niederbayern se dá rozdělit na dvě 

odlišné části, které jsou odděleny tokem Dunaje. Ve východní části směrem k ČR jsou plochy 

s maximálními hodnotami vyššími než v západní části směrem do vnitrozemí Bavorska. 

Výjimkou v západní části Niederbayernu je okolí města Kelheim. 
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Obrázek 16 - Pravděpodobnost infekce klíštěte virem KE v regionech Niederbayern a Oberpfalz 

V regionu Oberpfalz, je výrazně vyšší pravděpodobnost infekce, než v případě jižního 

souseda. Oblasti s velmi vysokou pravděpodobností se nacházejí na severo-západě a severo-

východě od města Regensburg, ve střední části regionu okolo města Weiden i.d.Obf a 

Grafenwöhr. Rozsáhlé oblasti s maximální pravděpodobností jsou v severo-východním 

výběžku regionu v okolí měst Mittertiech, Tirschenreuth a Pleystein. V tomto případě se jedná 

o největší souvislé plochy s maximální pravděpodobností jak v rámci Bavorska tak i JČK. 
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 Nejvyšší hodnotou infekce klíštěte virem KE v rámci obou bavorských regionů 

Niederbayern a Oberpfalz je pravděpodobnost 8,3%. 

6.3. Vyhodnocení modelu pravděpodobnosti infekce klíštěte 

spirochétami lymeské boreliózy 

Pravděpodobnost infekce klíštěte spirochétami lymeské boreliózy vyjadřuje 

modelovanou pravděpodobnost, že je klíště infikováno spirochétami lymeské boreliózy. 0 

značí nulovou pravděpodobnost, 1 značí 100% pravděpodobnost. 

V případě JČK (Obr. 17) se jedná o téměř identické oblasti jako v případě 

pravděpodobnosti infekce klíštěte virem KE. Oblastí s největší pravděpodobností je Česká 

Kanada, CHKO Třeboňsko a podhůří Šumavy. Naopak lokality severně od Českých 

Budějovic a v okolí Písku, již nejsou při slovním vyjádření výše pravděpodobnosti LB tak 

rizikové, jako tomu bylo v případě KE. Je však nutné si uvědomit, že v případě 

pravděpodobnosti infekce klíštěte virem KE, se pohybovaly v desetinách procenta, 

v případě infekce spirochétami LB je tomu již v průměru okolo pěti procent. Maximální 

hodnota se v případě JČK pohybuje na hodnotě 15%. 
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Obrázek 17 - Pravděpodobnost infekce klíštěte spirochétami LB v Jihočeském kraji 

 V regionech Niederbayern a Oberpfalz (Obr. 18) je maximální pravděpodobnost na 

úrovni 17,6%. Opět platí, že v regionu Niederbayern je pravděpodobnost celkově nižší než u 

severního souseda. Nejpravděpodobnější oblasti jsou v regionu Niederbayern v okolí měst 

Zwiesel, Regen, Bodemais a na západě pak v okolí města Kelheim. 

  V regionu Oberpfalz je na téměř celém území zvýšená a velmi vysoká 

pravděpodobnost. Maximálních hodnot dosahují stejně jako u pravděpodobnosti infekce 

klíštěte KE v severo-východním výběžku regionu v okolí měst Mittertiech, Tirschenreuth a 

Pleystein i když již plocha maximálního rizika nejsou tak rozsáhlé. 

 Při porovnáním histogramů Jihočeského kraje a bavorských regionů, je patrné, že 

úroveň pravděpodobnosti je vyšší v případě bavorských regionů. V těch je vyšší podíl velmi 

vysokého a maximálního rizika. 
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Obrázek 18 - Pravděpodobnost infekce klíštěte spirochétami LB v regionech Niederbayern a Oberpfalz 

6.4. Vyhodnocení modelu aktivity infikovaných klíšťat virem 

klíšťové encefalitidy 

Aktivita klíšťat infikovaných virem klíšťové encefalitidy vyjadřuje modelovanou 

aktivitu infikovaných klíšťat virem klíšťové encefalitidy (modelovaný počet klíšťat), na ploše 

100 m2. Zpracováno pro období bez sezónního vlivu, a dále pro jarní, letní a podzimní období. 
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Tento typ výstupu již není výsledkem samostatného výpočtu, ale kombinací výstupů již 

popsaných v předešlých kapitolách. Je zde zkombinována aktivita klíšťat a pravděpodobnost 

nákazy klíštěte virem KE. V JČK (Obr. 19) jsou tak nejrizikovější z pohledu výskytu klíšťat 

infikovaných KE, oblasti České Kanady, CHKO Třeboňsko, severně od Českých Budějovic, 

severně a východně od Protivína a několik menších oblastí okolo Tábora. Nejvyšší hodnotu na 

území JČK  je 0,93 klíštěte na 100 m2. 

V jarním období je aktivita klíšťat zvýšená, v letním období je naopak nejmenší a na 

podzim mírně stoupá, ale nedosahuje již takových hodnot jako na jaře. Mapy s vlivem sezony 

již nejsou uvedeny v tomto textu, ale jsou součástí přílohy této práce. 

 

Obrázek 19 - Aktivita klíšťat infikovaných virem KE bez sezónního vlivu v Jihočeském kraji 

 Maximální hodnota se v regionech Niederbayern a Oberpfalz (Obr. 20) pohybuje na 

úrovni 2,55 klíšťat na 100 m2. I když je ho hodnota výrazně vyšší než v JČK, histogram je 

v obou mapách podobného tvaru, a tak se lze předpokládat, že rozložení aktivity je obdobné. 

Oblasti zvýšené aktivity jsou v okolí Passau, severně od Deggendorfu, okolí Keihelmu, 

severo-východně od Regensburgu, okolí Grafenwöhr, okolí Tirtschenreuth a okolí Pleysteinu. 
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  Také v regionech Niederbayern a Oberpfalz je stejný sezónní vývoj, kdy na jeře je 

aktivita vysoká, v létě nejnižší s mírným nárůstem na podzim. 

 

Obrázek 20 - Aktivita klíšťat infikovaných virem KE bez sezónního vlivu v regionech Niederbayern a Oberpfalz 
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6.5. Vyhodnocení modelu aktivity infikovaných klíšťat spirochétami 

lymeské boreliózy 

Aktivita klíšťat infikovaných spirochétami lymeské boreliózy vyjadřuje modelovanou 

aktivitu infikovaných klíšťat spirochétami lymeské boreliózy (modelovaný počet klíšťat), na 

ploše 100 m2. Zpracováno pro období bez sezónního vlivu, a dále pro jarní, letní a podzimní 

období. 

Posledním typem výstupu je aktivita klíšťat infikovaných spirochétami LB. Bez 

sezónního vlivu dosahuje maximální aktivita v JČK (Obr. 21) hodnoty 9,83 klíšťat na 100 m2. 

Běžněji je to však okolo 1,5 klíšťat na 100 m2. Oblasti zvýšeného rizika jsou obdobné jako 

v předchozím případě aktivita klíšťat infikovaných KE. 

 

Obrázek 21 - Aktivita klíšťat infikovaných spirochétami LB bez sezónního vlivu v Jihočeském kraji 

Také v Bavorsku (Obr. 22) jsou oblasti s vysokou aktivitou klíšťat infikovaných 

spirochétami LB obdobné jako v předchozí kapitole. Také sezónní vývoj je stále neměnný. 
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Obrázek 22 - Aktivita klíšťat infikovaných spirochétami LB bez sezónního vlivu v regionech Niederbayern a 

Oberpfalz 
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6.6. Zpřístupnění výsledků modelování veřejnosti 

Protože výsledky této diplomové práce poskytují jasnou představu o oblastech, kde 

hrozí nějaké nebezpečí (a jeho výše) ze strany klíštěte, je proto vhodné, aby bylo všech 28 

mapových výstupů dostupné široké veřejnosti.  

Zveřejnění výsledků mnou vytvořených map měl na starosti student Jan Poláček 

v rámci jeho bakalářské práce. Cílem mapového portálu Klíšťata a jimi přenášená onemocnění 

v Jihočeském kraji a regionech Bavorska je zpřístupnění výsledků výzkumu a dalších 

informací o výskytu klíšťat a jimi přenášených onemocnění v prostoru Jihočeského kraje (a 

regionech Niederbayern a Oberpfalz) pro širokou veřejnost, s možností zobrazení na 

podrobných mapových podkladech včetně možnosti tisku. 

Mapy uložené na mapovém portálu jsou rozděleny do čtyř kategorií: 

1. Data o administrativním uspořádání a členění území 

2. Data o fyzicko-geografických podmínkách území (vodní toky, vodní plochy, lesní 

porosty, nadmořská výška znázorněná barevnou hypsometrií z datové sady ArcČR 500 a také 

data o vegetačním pokryvu z CLC 2006) 

3. Epidemiologická data, která jsou rozčleněna do 3 tematických skupin: 

a) Aktivita (výskyt) klíšťat - mapy predikce aktivity klíšťat v jednotlivých obdobích 

sezóny 

b) Výskyt klíšťové encefalitidy - tato kategorie výstupů zahrnuje zpracování dat o 

výskytu klinických případů klíšťové encefalitidy: Výskyt případů KE na 1 000 obyv., 

Absolutní počet případů KE na obec, Interpolovaná mapa výskytu případů KE. Data o 

počtech klinických případů byla poskytnuta Státním zdravotním ústavem Praha [30]. 

Data jsou založena na hlášení lékařů - jedná se o geografickou specifikaci 

pravděpodobného místa přisátí infikovaného klíštěte. Součástí je i mapa 

pravděpodobnosti infekce klíštěte virem KE a mapy predikce aktivity klíšťat 

infikovaných virem KE (bez sezóny, jaro, léto, podzim). 
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c) Výskyt lymeské boreliózy - tato kategorie výstupů zahrnuje zpracování dat o 

výskytu klinických případů lymeské boreliózy (LB): Výskyt případů LB na 1 000 

obyv., Výskyt absolutního počtu případů LB na obec, Interpolovaná mapa výskytu 

případů LB. Data o počtech klinických případů byla poskytnuta Státním zdravotním 

ústavem Praha [30]. Data jsou založena na hlášení lékařů, jedná se o geografickou 

specifikaci pravděpodobného místa přisátí infikovaného klíštěte. Součástí je i mapa 

pravděpodobnosti infekce klíštěte spirochétami LB a mapy predikce aktivity klíšťat 

infikovaných spirochétami LB (bez sezóny, jaro, léto, podzim). 

4. Externí podkladové mapy - podkladové mapy připojené z geoportálu ČÚZK 

Mapový portál integruje výsledky několikaletého výzkumu probíhajícího na 

Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, Parazitologickém ústavu Biologického centrum 

AV ČR, v.v.i., České Budějovice a Institutu srovnávací tropické medicíny a parazitologie, 

Univerzity Ludvíka Maxmiliána v Mnichově, ve spolupráci s Institutem geoinformatiky, 

Hornicko-geologické fakulty, VŠB-TU Ostrava. 

Mapový portál je dočasně umístěn online na adrese: http://www.klistata.ic.cz/ a 

v nejbližší době je plánována migrace na jinou doménu. 
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7. ZÁVĚR 

 Výsledkem této práce bylo vytvoření modelů aktivity klíštěte s vlivem sezónních 

faktorů, mapy pravděpodobnosti nákazy klíštěte virem KE nebo spirochétami LB a aktivity 

infikovaných klíšťat virem KE nebo spirochétami LB v Jihočeském kraji a bavorských 

regionech Niederbayern a Oberpfalz. Celkem bylo vyhotoveno z kartografických modelů 

založených na metodě zobecněných nejmenších čtverců 14 mapových výstupů pro Jihočeský 

kraj a 14 mapových výstupů pro bavorské regiony Niederbayern a Oberpfalz. Výsledné mapy 

však nemají za úkol ukázat místa aktivity, a říci uživateli, že v případě jeho cesty do oblasti 

s maximální aktivitou určitě bude napaden klíštětem a naopak, že v lokalitě minimální aktivity 

je nemožné nalézt klíště. Záměrem je spíše upozornit na obecné rizikové oblasti, kde se 

vyskytuje dlouhodobě ve zvýšené míře a kde hrozí větší aktivita a pravděpodobnost nákazy 

některým z patogenů. Výsledné kartografické modely jsou založeny na testování vstupních dat 

a porovnávání, zda odpovídají hodnotám, jež byly získány ze sběru klíšťat v terénu. 

Parametry, které nejvíce ovlivňují výskyt klíštěte, jsou vegetační index (NDVI), teplota 

povrchu (LST) a nadmořská výška. Na základě toho jsme modelovali aktivitu klíšťat a 

pravděpodobnost. Je důležité si uvědomit, že se stále jedná o modely založené na 

matematických vztazích s jistou nepřesností. 

 V této práci není brána v potaz a není ani možné zachytit aktivitu klíštěte pro konkrétní 

den. Ta se totiž velice rychle mění v závislosti na aktuálním stavu počasí. V případě deštivého 

a chladného počasí je aktivita jiná než během slunečného dne. Výskyt klíštěte ovlivňuje i 

datum nástupu jara, což je každý rok v jiném termínu, a zatímco jeden rok může být aktivita 

klíšťat patrná již v březnu, následující rok to může být až v dubnu. Problematikou aktivity pro 

konkrétní den se zabývá ČHMU v rámci předpovědi aktivity klíštěte na území ČR. Výsledné 

mapy také díky svému rozlišení, které je 50 metrů, nejsou schopny zachytit, jednotlivá malá 

bodová ohniska aktivity klíštěte, jako mohou být malé skupiny stromů či křovin v krajině. 

Všechny výstupy jsou omezeny pouze na lokality do 700 m n. m. a vybraných pět vrstev 

krajinného pokryvu, tj. na oblasti, které umožňují vytvoření dostatečně stabilní populace 

klíšťat. 
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Celá práce je výsledkem několikaleté práce odborníků v různých oborech 

(epidemiologie, prostorová statistika, GIS specialisté) z Přírodovědecké fakulty Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích, Parazitologického ústavu Biologického centrum AV ČR, 

v.v.i., České Budějovice, Institutu srovnávací tropické medicíny a parazitologie, Univerzity 

Ludvíka Maxmiliána v Mnichově a Institutu geoinformatiky, Hornicko-geologické fakulty, 

VŠB-TU Ostrava. Bez spolupráce týmu těchto odborníku, jehož jsem byl součástí, by tato 

práce nemohla vzniknout. 

Protože výsledky této práce mohou být zajímavé i pro širokou veřejnost, bylo 

přistoupeno k zveřejnění ve formě mapového portálu Klíšťata a jimi přenášená onemocnění v 

Jihočeském kraji a regionech Bavorska. 

 Z mého pohledu kompletace vhodných vstupních dat, jejich zpracování, implementace 

kartografických modelů do GIS a vizualizace map se jako největší komplikace ukázala 

aplikace distribuční funkce normálního rozdělení. Takovou funkci totiž standardně používaný 

software ESRI ArcGIS 10.0 pro výpočet kartografických modelů nemá implementovaný a 

bylo tedy nutné nalézt vhodnou metodu tak, aby byla zachována prostorová informace 

obsažená v rastrové vrstvě. To se nakonec podařilo provést exportem do tabulkového 

procesoru Microsoft Excel a zpětným importem do ArcGISu. 

 Součástí práce je také popis klíštěte obecného a charakteristika nemocí, jenž může 

přenášet. Dále byly v textu popsány zájmové oblasti této práce a to především pro pochopení 

fyzicko-geografického členění území, které není z výsledných map patrné. 

 Při pohledu na výsledné výstupy je možné konstatovat, že všechny body zadání 

diplomové práce byly splněny a výsledné kartografické modely byl implementován pro 

Jihočeský kraj a díky zapojení dat z části spolkové země Bavorsko ho bylo možné aplikovat i 

na tyto oblasti. V případě, že by byly modely rozšiřovány i mimo území na které byl prozatím 

aplikován, muselo by dojít k opětovným sběrům klíšťat v terénu (především v nově 

rozšiřovaných oblastech) a i opakováním statistického testování zda jsou kartografické modely 

popsané v této diplomové práci aplikovatelný i na nově rozšiřované oblasti. Tímto se však již, 

ale tato práce nezabývala.  
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