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Segmentace GIS HZS ČR

GIS HZS ČR

GIS operačního 
řízení „ostatní“ GIS GIS TCTV 112

IT oddělení

Krizové řízení

Stavební 
prevence

Ostatní…

„IS Výjezd“„112 GIS klinet“ Veřejnost
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Tenký mapový klient - obecný úvod

• První verze byla spuštěna v roce 2009.

• Proč jsme se rozhodli pro webové řešení?

 snížení nákladů na licence koncových uživatelů

 možnost přizpůsobit uživateli řešení na míru

 centralizovaná správa dat 

 možnost sdílet data s dalšími složkami IZS, veřejné správy, 
samosprávami a dalšími..

 možnost vizualizace dynamických dat o mimořádných událostech, 
polohách sil a prostředků, počasí a dalších..
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Tenký mapový klient – obecný úvod
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• HZS ČR disponuje rozsáhlým datovým skladem

• Podkladová mapa je rovněž dílo HZS ČR

• Výše uvedená data je možno dobře využít i v jiných 
oblastech než je operační řízení



Technické řešení
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Tenký mapový klient - „rozdělení“
Tenký mapový klient - Intranet
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Tenký mapový klient - „rozdělení“
Tenký mapový klient - Intranet

• Tenký mapový klient– Internet (http://gis.izscr.cz/map2)
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Tenký mapový klient - „rozdělení“
Tenký mapový klient - Intranet

• Tenký mapový klient– Internet (http://gis.izscr.cz/map2)

• Mobilní mapový klient – Internet (http://gis.izscr.cz/mmk)
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Tenký mapový klient – tech. specifikace

• Jako výchozí bod byl použit zdrojový kód ESRI FlexViewer
3.6. Aplikace se skládá s pohlížeče a rozšířeních tzv.
widgetů.

• Veškeré modifikace aplikace a widgetů byly prováděny
v Adobe Flash Builder 4.6.

• Aplikace používá služby ArcGIS Serveru 10.2.1.

• Systémové požadavky:

 OS WINDOWS, Linux, MAC OS X

 Internetový prohlížeč

 Adobe Flash plugin

 Intranet / Internet připojení
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Tenký mapový klient – už. rozhraní
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Funkcionality 
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Funkcionality 
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Funkcionality 
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Funkcionality
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Funkcionality
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Funkcionality
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Funkcionality
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Funkcionality
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Mobilní mapový klinet - specifikace

• Aplikace byla vyvinuta pomocí JAVA Script a HTML 5.

• Aplikace používá služby ArcGIS Serveru 10.2.1.

• Systémové požadavky:
 smartphone / tablet s OS Android, iOS, Windows Mobile

 Internetový prohlížeč (doporučujeme Google Chrome) 
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Uživatelské rozhraní po 
načtení na mobilním telefonu 
(Samsung SIII)

Funkcionality
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Help popup Basemap popup menu



Výběr vrstev popup menu
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Funkcionality

Full-textové vyhledávání 
(včetně jeho výsledků)

Výsledek Full-textové
vyhledávání (včetně jeho 
atributů)



Informace o současné 
poloze popup menu
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Funkcionality

Informace o současné 
poloze nad podkladovou 
mapou



Přehled mimořádných událostí

• Aplikace byla vyvinuta pomocí JAVA Script a HTML 5.

• Aplikace používá služby ArcGIS Serveru 10.2.1.

• Primární nasazení je pro operační středisko GŘ HZS ČR,
aplikace je určená pro velká zobrazovací zařízení, jako je
zpětná projekce, zobrazovací panely, atd..

• Systémové požadavky:
 Internetový prohlížeč 
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Přehled mimořádných událostí – rozhraní
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Závěr

• Úspěšně jsme zpřístupnili geografické informace širokému
spektru uživatelů.

• Dále je potřeba se zabývat vývojem JAVA skriptového
klienta, který by měl být jednotný pro všechny platformy a
postupně nahradit technologii Adobe Flex.
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Děkuji za pozornost..

www.gis.izscr.cz

plk. Ing. Jan Brothánek
jan.brothanek@grh.izscr.cz

kpt. Ing. Pavel Špulák
pavel.spulak@grh.izscr.cz

kpt. Mgr. David Parkman
david.parkman@sck.izscr.cz

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, 
pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414
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