
GIS v rámci informačního systému 

pro operační řízení HZS ČR

Konference GIS v plánování měst a regionů 2018



Základní procesy operačního řízení HZS 

ČR
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Proces “‘Řešit mimořádnou událost“
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• Pro proces „Navrhnout nasazení SaP“ je důležité 
zohlednit liniovou a plošnou rajonizaci. 

• Pro proces „Získat informace o MU“ poslouží GIS 
informacemi o rozmístění AED, 
informací o ochranných zónách, informacemi z katastru nemovitostí

• Pro proces „Komunikace s JPO na cestě k MU“ a „Sledovat a koordinovat 
SaP“ poslouží GIS návrhem možné trasy (routování) s ohledem na typ 
techniky a stávající dopravní omezení, informuje operátora o poloze a 
stavu SaP vlastních i ostatních složek (díky integračním službám NIS IZS)

• Pro proces „Společné zákresy situace“ umožňuje zakreslovat a sdílet mezi 
složkami IZS a mezi jednotkami v terénu a operačním řízením verzované 
zákresy situace

• Pro proces “Varovat a informovat” jsou důležité připojené atributy, které 
často obsahují kontakty a je tak možné varovat a informovat o probíhající 
MÚ (průvodčí ve vlaku, dispečery zimní údržby, vedoucí táborů,  
obyvatelstvo)
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Začlenění GIS do dispečerské aplikace 

HZS ČR
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Začlenění GIS do dalších aplikací ISOŘ
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Cíle SW řešení

• Vytvořit spolehlivou vysoce konfigurovatelnou a 

přizpůsobitelnou GIS aplikaci, kterou budou 

uživatelé rádi používat

• Aplikaci úzce integrovanou na jednotlivé části ISOŘ

• Aplikaci postavenou na moderních technologiích

• Aplikaci, kterou lze snadno udržovat a dále 

modulárně rozvíjet
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Realizace GIS klienta

GIS klient (IZS Operátor) byl realizován jako moderní desktop aplikace.

• Úzká integrace s aplikacemi IS OŘ (Spojař…) postavená na vzájemné asynchronní 

komunikaci

• Vysoká úroveň využití služeb poskytovaných systémem NIS IZS (mapové služby ale i 

vyhledávací „helper“ i služby poskytování obrazu společné operační situace)

• Klient webových (mapových) služeb s možností přístupu ke zdrojům v lokální sítí

– Největší důraz je na využití ArcGIS REST API

– Možnost využít WMS/WMTS (externí zdroje)

– (Geo)JSON, XML (integrace na externí zdroje)

– Přímý přístup do databázových tabulek (integrace, speciální případy vyhledávání..)

• Široká konfigurovatelnost

– mapová kompozice, vyhledávání, informace o poloze, statistiky, geoprocessing..

– záložky (konfigurace pro různé lokality/scénáře) 

– kontexty (konfigurace pro různé typy MU) 
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IZS Admin 
nástroj pro správce GIS
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IZS Operátor 
GIS klient integrovaný s aplikacemi ISOŘ
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Ukázka „základní funkčnost“

Ukázka „routování a vyhledávání“

Ukázka „geoprocessing“
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video/Funkce.mp4
video/Routování a vyhledávání.mp4
video/Geoprocessing+katastr.mp4


Garmon

Garážový monitor

15



Ukázka „Garmon“
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video/Garmon.mp4


Testování rozšíření GIS operačního 

řízení o 3D scénu
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V roce 2017 bylo provedeno na několika KOPIS testování 
rozšíření GIS operačního řízení HZS o 3D scénu

• Dynamický obsah  3D scény je řízen pohledem ve 
stávající (2D) mapě

• Texturovaný 3D mesh model

• Použita JS knihovna „vts-browser-js“ která je součást 
open source projektu „VTS 3D Geospatial Software 
Stack“ firmy Melown

• Pro testování využita cloudová služba True3D Czech 
Cities (Seznam.cz) poskytovaná firmou Melown 
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V real-time proudu je do 3D scény z GIS klienta předávána poloha 

objektů, jejich atributy ale i mapové znaky použité ve „2D“ mapě

VTS 3D Geospatial

Software Stack
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Ukázka 1

Ukázka 2

Ukázka 3

video/IzsOperator3D_2/IzsOperator3D_2.mp4
video/IzsOperator3D_3/capture3D-3.mp4
video/captureVelkaAmerika2/captureVelkaAmerika2.mp4


• Zatím se neprokázalo, že by zobrazení situace ve 3D 
scéně výraznějším způsobem pomohlo dispečerovi při 
řešení mimořádné události

• Možná se výhody projeví jen u některých typů událostí 
(u rozsáhlých událostí, událostí ve složitém terénu, 
rozlehlých průmyslových areálech, městské zástavbě). 

• Možná větší použití než celoplošný 3D model budou 
mít ad-hoc modely pořízené s velkou přesností v místě 
události. Další perspektivou 3D modelů pro potřeby 
HZS ČR je zřejmě využití BIM modelů budov
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Závěry z testování rozšíření GIS OŘ o 

3D scénu



Děkuji za pozornost


