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1 Výběr a pořízení podkladů
Přesnost výsledné mapy velmi závisí na zvolených podkladech, které pro mapování využijeme.
Proto by se tento krok neměl podceňovat a výběru podkladů by měla být věnována dostatečná
pozornost, protože čas strávený výběrem a posouzením vhodnosti podkladu může v terénu ušetřit
mnoho práce. Vždy by měly být použity nejlepší možné podklady, a to zejména s ohledem na jejich
polohovou a výškovou přesnost. Zamezí se tak zanášení chyb do mapy a tím také nutnost tyto chyby
opravovat.

1.1 Dostupné podklady v ČR
V dnešní době je dostupných mnoho zdrojů dat, které je možné využít jako podklad pro mapování.
Liší se však jejich kvalita a druh a množství informací, které z nich lze získat. Nabízíme zde alespoň
přehled těch nejpoužívanějších podkladů, které lze pro mapování využít.
1.1.1 ČÚZK
Český úřad zeměměřický a katastrální je největším poskytovatelem dat u nás. Je to státní
organizace, která kromě vedení katastru zaštiťuje vznik a správu státních mapových děl, která se
používají jako podklady pro mapování. Poskytuje všechny používané podklady, které jsou blíže
popsány níže. Velikou výhodou těchto dat je to, že jsou všechny dostupné z jednoho místa
(http://geoportal.cuzk.cz) a podklady jsou georeferencované. Není proto nutné s nimi cokoli dělat,
jednoduše se nahrají do softwaru a jsou přesně tam, kde mají být. Nevýhodou pak může být jejich
pořizovací cena, která zejména u nového výškopisu se pohybuje v řádech stokorun. Nákup dat
v geoportálu je popsán níže.
1.1.1.1 Ortofoto
Ortofoto je letecký snímek, který zobrazuje krajinu z ptačí perspektivy. Velikost pixelu ortofota je
0,25 m. Ortofoto slouží jako základní podklad pro aktualizaci databází topografických dat a státních
mapových děl. Od roku 2010 probíhá snímkování digitální kamerou. Data jsou dostupná ve dvou
souřadnicových systémech, a to S-JTSK a WGS 84 a v kladu mapových listů SMO 5 – území o rozloze
2,5 x 2 km. Výdejním formátem je JPG spolu s georeferenčním souborem JGW. Ortofoto pokrývá celé
území České republiky a jeho polohová přesnost je 0,25 m. Ortofoto je aktualizované co 2 roky, což
z něj dělá poměrně aktuální podklad v každém místě v České republice. Jeho cena je 150 Kč
za mapový list, což je relativně výhodné vzhledem k tomu, kolik informací je možné z něj získat.
Nevýhodou ortofota je to, že snímky většinou bývají pořizovány v plném vegetačním období a není
tak vidět zemský povrch přes vegetaci. Z toho důvodu je použití ortofota v zalesněných oblastech
velmi problematické, ne však zcela zbytečné. Ze snímku je možné vyčíst také skladbu vegetace
a například určit nějaký význačný strom v lese. Dalším problémem, který s sebou ortofoto přináší,
vychází přímo z technologie vzniku snímku. Na snímku se nacházejí stíny vyšších objektů
v důsledku ozáření sluncem a tyto vyšší podléhají náklonu směrem od kamery. Zcela zde chybí
výškopis, a proto je nutná kombinace s jiným podkladem. Obecně se ale jedná o výborný podklad
pro všechny druhy OB map.
Ortofoto není poskytováno pouze ČÚZK, je možné jej najít na různých mapových portálech (Mapy.cz,
maps.google.com). Zde je však nutné dávat pozor na licenční podmínky. Na většině portálů není
použití dat povoleno a je nutné si jejich využití domluvit s poskytovatelem serveru. Je také možné si
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objednat nasnímání mapované oblasti nějakou soukromou firmou, to se však většinou cenově
nevyplatí.
1.1.1.2 Laser scan
Laser scan je moderní technologie, která umožňuje pořizovat velmi kvalitní prostorová data. Metoda
je podovná radaru nebo sonaru, které využívají radiové a zvukové vlny. Laser scan využívá laserové
světlo. Systém nesený v letadle vysílá paprsek směrem k zemi, kde se odrazí od povrchu zpět
do zrcátka, kde systém zaznamená čas, který plynul mezi vysláním paprsku a jeho příjmem
po odrazu. Odražené signály se dělí na první a poslední odrazy. První odrazy jsou odrazy od prvního
objektu, který se nachází v cestě paprsku. Většinou se jedná o koruny stromů, střechy domů, apod.
Poslední odrazy jsou pak paprsky, které pronikají až na zemský povrch.
Po skončení skenování přichází na řadu zpracování dat. Časové intervaly jsou převedeny
na vzdálenosti a jsou porovnány s údaji z palubní GPS, údaji z centrální řídící jednotky letadla
a na zemi umístěnou GPS stanicí. Podle těchto údajů je jednoznačně určena poloha letadla a tedy
i vyslaného paprsku, a to zeměpisnou šířkou, zeměpisnou délkou a nadmořskou výškou. Další
zpracování zahrnuje filtrování dat a zpracování do digitálního modelu terénu či vrstevnic. Kvalitu
laserového skenování ovlivňuje zejména výška, rychlost a stabilita letu, meteorologické a klimatické
podmínky a také parametry samotného skeneru.
Laser scan lze využít ke generování různých produktů, které jsou popsány níže. Dále je zde ještě
popis produktů, které poskytuje ČÚZK.
1.1.1.2.1 Digitální model reliéfu 4. generace
Model reliéfu zobrazuje zemský povrch. Nenajdeme zde proto vegetaci ani budovy. Je to zemský
povrch jako takový. Tento model je reprezentován výškami v jednotlivých bodech pravidelné
mřížky 5 x 5 m (GRID). Body jsou určeny souřadnicemi X, Y a H, kde H reprezentuje nadmořskou
výšku v referenčním systému Balt po vyrovnání se střední chybou výšky 0,3 m v odkrytém terénu
a 1 m v zalesněném terénu. Výdejním formátem je soubor TXT v souřadném systému S-JTSK v kladu
mapových listů SMO 5. Cena za jeden mapový list je 500 Kč za mapový list.
1.1.1.2.2 Digitální model reliéfu 5. generace
Tento model zobrazuje stejné skutečnosti jako DMR 4G. Rozdílem je však forma reprezentace. Jedná
se o TIN, tedy nepravidelnou trojúhelníkovou síť bodů (TIN). Tento model je přesnější a nabízí tak
střední chybu výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. S tím je spojena i vyšší
cena za produkt, která je 620 Kč za mapový list. Výdejním formátem je soubor TXT v souřadném
systému S-JTSK v kladu mapových listů SMO 5.
1.1.1.2.3 Digitální model povrchu 1. generace
DMP 1G se od modelů reliéfu liší zejména tím, co zobrazuje. Jedná se o zobrazení všech objektů
na zemském povrchu. V místech, kde není vegetace ani zástavba se shoduje s DMR 5G. Svou
reprezentací odpovídá TINu se střední chybou výšky 0,4 m pro přesně vymezené objekty (budovy)
a 0,7 m pro objekty přesně neohraničené (vegetace). Výdejním formátem je soubor TXT
v souřadném systému S-JTSK v kladu mapových listů SMO 5. Cena produktu je 700 Kč za mapový
list.
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1.1.1.2.4 Vrstevnice
Vrstevnice jsou linie spojující místa se stejnou nadmořskou výškou. Vykreslují terén a mapař je
schopný se podle nich orientovat v terénu. Jedná se o základní produkt, který lze z modelu reliéfu
získat. Podle normy ISOM je interval vrstevnic stanoven a 5 m, případně se dá použít interval 2,5 m.
Pro mapování je však možné využít i jiné, podrobnější intervaly. Tvorba vrstevnic je podrobněji
řešena dále.
Vrstevnice je možné generovat z DMR 4G i z DMR 5G. Rozdíl spočívá v přesnosti. Jelikož DMR 4G je
méně přesný, generuje také méně přesné vrstevnice, které jsou proto více shlazené. Pro mapování
jsou však důležité i drobné detaily a ty jsou generovány z DMR 5G. Tyto vrstevnice pak mohou
vytvářet kostrbaté vrstevnice, které je nutné shladit. Ale zároveň poskytují důležitou informaci
o anomáliích terénu, které jsou pro mapování důležité.
1.1.1.2.5 Stínovaný reliéf
Stínovaný reliéf vzniká osvitem z nějakého úhlu a směru. Nejčastěji se využívá severozápadní směr,
protože je pro lidské vnímání nepřirozený, a proto tak mnohem lépe vnímáme tvary, které osvitem
vznikají. Stínovaný reliéf slouží ke snadné identifikaci objektů pod vegetací. Velmi dobře jsou
viditelné cesty, kamenné zdi, hrázky, terénní zlomy, apod. Nutné je však manuální vyhodnocení,
protože situace nemusí být vždy zcela jasná. Jedná se však o vynikající doplněk pro vyhodnocení
polohopisu.
1.1.1.2.6 Výška vegetace
Při využití DMR 5G i DMP 1G je možné klasifikovat výšku vegetace. Prostým odečtením DMR 5G
od DMP 1G získáme objekty, které se nacházejí nad zemským povrchem – vegetace, zástavba, apod.
Jejich klasifikací pak můžeme získat budovy, nízkou vegetaci či vysokou vegetaci a usnadnit tak
orientaci v terénu.
1.1.1.3 Základní mapa 1 : 10 000
Základní mapa je odvozována z vektorových výstupů, které vznikaly v průběhu tvorby ZABAGED
(Základní báze geografických dat). Oproti ostatním produktům je ZM 10 dodávána v kladu listů ZM,
který odpovídá území o rozloze 2 x 2 km. Mapa je dostupná v souřadných systémech S-JTSK a WGS
84 ve formátu TIFF. Základní mapa má mnoho nedostatků, které spočívají zejména v její polohové
přesnosti, která je závislá na typu objektu. Průměrně se však pohybuje okolo 10 m, což je pro přesné
mapování nepřijatelné. Cenově se však jedná o velmi dostupný podklad, cena jednoho listu je 81 Kč.
Dnes se však již nepoužívá, protože jsou dostupnější mnohem přesnější podklady.
1.1.1.4 Státní mapa odvození 1 : 5 000
Polohopis na těchto mapách je odvozen z katastrálních map, a proto je zaměřen zejména
na zástavbu. V zastavených oblastech je tento polohopis velmi přesný. Problematické je však použití
v oblastech mimo zástavbu. Mapa je k dostání v souřadných systémech S-JTSK a WGS 84 ve formátu
TIFF a kladu listů SMO 5. Oproti základní mapě má přesnější polohopis v zastavěných oblastech.
Výškopis je stejně nepřesný. Jako podklad je vhodná pro parkové mapy. Pro klasický OB se však
nehodí a nepoužívá se.
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1.1.1.5 Katastrální mapa
Na katastrální mapě zcela chybí výškopis. Nabízí však přesný polohopis v zastavěných oblastech.
Velmi dobře se může využít pro eliminaci ukloněných budov z orotofota. Stejně jako SMO 5 se
pro běžné OB nehodí, její využití může být v pro sprintové mapy.
1.1.2 WMS služby
WMS služba, nebo též webová mapová služba, je služba poskytovaná mapovými portály
pro zobrazení jejich dat. Mapu je možné zobrazit buď přímo v prohlížeči, nebo pomocí software,
který toto umožňuje. Mapa je většinou zobrazena jako PNG obrázek. Portálů, které poskytují svá
data k náhledu, je mnoho. K dostání jsou obecně zeměpisné mapy, ale i velmi speciální obsah, jako
jsou záplavová nebo chráněná území.
Mezi základní poskytovatele WMS služeb patří ČÚZK, který všechny zmiňované produkty (kromě
laser scanu) poskytuje také jako WMS službu. Dalším poskytovatelem je CENIA, kde jsou k dostání
topografické mapy, stínovaný reliéf, ortofoto a další tematické vrstvy. Mezi další poskytovatele patří
také například TopoČR, LPIS a další. Kompletní seznam poskytovatelů je k dostání například
na stránkách gepro.cz (http://www.gepro.cz/support/wms-sluzby-v-cr-2013/).
Je nutné zmínit, že WMS služby neslouží k poskytování dat. Jedná se o náhled na data, která si
chceme zakoupit. Často obsahují nějaké nepřesnosti a nejsou poskytovány v plné kvalitě. Připojení
WMS služby v OCADu je řešeno dále.
1.1.3 Starší OB mapy
Starší OB mapy jsou zejména vhodné při revizích map. Jsou dostupné na mapovém portálu ČSOS
(http://csos.tmapserver.cz). Je však nutné ověřit, na jakých podkladech mapa vznikala, aby
nedocházelo k přenosu již vzniklých chyb do mapy nové. Vhodné je také sledovat, kdo a kdy mapu
vytvořil. Pokud je mapa kvalitně vytvořená, může ušetřit mnoho času v terénu. Pokud je však mapa
nekvalitní, je lepší začít od čistého papíru, než mapu opravovat. Starší OB mapy často bývají bez
georeference, a proto je nutné je zasadit do souřadného systému pomocí georeferenčních nástrojů,
které jsou popsány níže.
1.1.4 Open Street Map
Open Street Map je projekt, jehož cílem je tvorba volně dostupných geografických dat. Tato data jsou
zdarma ke stažení jako SHP nebo v nativním formátu pro Open Street Map - OSM. Oba tyto formáty
je možné importovat do OCADu. Je však nutné dávat pozor na kvalitu těchto dat, protože data jsou
vytvářena nadšenci a ne odborníky. K dostání je velké množství různých vrstev, od lesů a vodstva
po obrysy budov.
1.1.5 Street View / Panorama
Dalším zdrojem dat je také Street View, nebo nové Panorama. Umožňuje pohled do ulice. To je
vhodné zejména pro sptrintové mapy, protože Street view, ani panorama není dostupný v lesích.
Slouží jako doplněk mapování, když je potřeba si osvěžit paměť, jak to na daném místě vlastně
vypadalo.
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1.1.6 Kombinace podkladů
Žádný z podkladů neposkytuje všechny informace, které jsou pro mapování potřebné. Proto je
vhodná jejich kombinace. Jako ideální kombinace podkladů se jeví ortofoto a výškopis z laser scanu.
Orotofoto nabízí velmi přesný polohopis a laser scan, resp. DMR 5G velmi přesný výškopis. Dá se
využít i jako doplněk polohopisu v podobě stínovaného reliéfu. Vhodná je pak také kombinace
ortofoto s katastrální mapou, nebo SMO 5, která umožňuje eliminaci ukloněných budov z ortofota.
Příklady kombinace podkladů jsou zobrazeny na Obr. 1.

Obr. 1 Možnosti kombinace podkladů: a) Ortofoto a katastrální mapa; b) Ortofoto a DMR 5G; c) Stínovaný povrch a DMR 5G

1.2 Pořízení dat
1.2.1 ČÚZK
Pro nákup dat z ČÚZK je nutné se registrovat na http://geportal.cuzk.cz. Nejprve zvolíme přihlášení
k e-shopu, geoprohlížeči nebo ke službě WFS (Obr. 2). Dále zvolíme registraci nového uživatele
(Obr. 3). Registrace je jednoduchá a velmi rychlá. Je nutné vyplnit typ uživatele, uživatelské jméno
a heslo (Obr. 4). Po registraci se také doplňuje jméno a adresa uživatele. Podle zvoleného typu
uživatele se také odvíjí cena produktů. Například studenti pro účely závěrečných prací mají určitý
rozsah dat zpoplatněný jednotnou cenou 500 Kč. Postup registrace nového uživatele je
dokumentován obrázky.
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Obr. 2 Přihlášení do e-shopu na Geoportálu ČÚZK
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Obr. 3 Registrace nového uživatele na Geoportálu ČÚZK
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Obr. 4 Vyplnění registračních údajů a odeslání registrace na Geoportálu ČÚZK

Po registraci a přihlášení je možné vstoupit do e-shopu, kde si již vybíráme produkt, který chceme
koupit a jeho rozsah (Obr. 5). Je možné si zvolit výdejní jednotku (Obr. 6). Po výběru všech
mapových listů, které chceme zakoupit, vstoupíme do košíku a necháme si sestavit objednávku (Obr.
7). V košíku si také volíme výdejní formát dat a souřadnicový systém (Obr. 8). Zde je nutné vyplnit
způsob předání a úhrady dat a také zatrhnout souhlas s obchodními podmínkami (Obr. 9 a 10).
Následuje shrnutí objednávky a její odeslání. Po nákupu obdržíme e-mail se shrnutím objednávky a
později nám také dojde faktura, kterou je nutné uhradit. Až po zaplacení je možné si zakoupená data
vyzvednout. Postup nákupu je dokumentován obrázky.

- 11 -

Obr. 5 Vstup do e-shopu a výběr datové sady k zakoupení
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Obr. 6 Zvolení výdajní jednotky pro zvolený produkt

- 13 -

Obr. 7 Výběr mapových listů k zakoupení a vstup do košíku
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Obr. 8 Zvolení výdajního formátu a souřadnicového systémy a sestavení objednávky
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Obr. 9 Nastavení způsobu předání a souhlas s Obchodními podmínkami

- 16 -

Obr. 10 Nastavení způsobu platby za nakoupená data

1.2.1.1 Hromadné objednávky z ČÚZK
Data z ČÚZK není nutné objednávat jednotlivě. Organizují se hromadné objednávky, kdy data
vycházejí o mnoho levněji. Hromadné objednávky je však potřeba hlásit dopředu, vždy je stanoven
určitý termín, do kterého je nutné data objednat. Zpravidla se objednává 2x ročně. Tyto objednávky
zařizuje Bob Háj a vztahují se na výškopisná data (DMR 4G, DMR 5G a DMP 1G) a ortofoto.
Pro objednávku je nutné vyplnit objednávkový formulář a zaslat jej e-mailem. Formulář je
k dispozici
ke
stažení
na
stránce
Mapové
rady
ČSOS
ve
formátu
PDF
(http://www.orientacnibeh.cz/volny/maprada/dokumenty/Objednavka_dat_ZU.pdf). Součástí PDF
je i návod pro sestavení objednávky.
1.2.2 WMS služby
WMS službu je možné prohlížet přímo ve webovém prohlížeči, nebo ji připojit pomocí odkazu
do OCADu. Zde si ukážeme pouze připojení do OCADu, protože prohlížení v prohlížeči nemá
pro přípravu podkladů pro mapování velký význam. Obrázky dokumentují přidání WMS služby
do OCADu a také způsob získání lokalizace služby na geoportálu ČÚZK a CENIA.
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Pro přidání WMS služby je nutné nejprve nastavit nový projekt v OCADu. Tento postup je řešen dále.
Přidání WMS služby je možné v nabídce Podklad – WMS – Web Map Service (Obr. 11). Po zvolení
této možnosti se otevře dialogové okno (Obr. 12), kde v jeho horní části najdeme seznam
připojených WMS služeb. Pokud tuto možnost volíme poprvé, nejsou zde žádné služby. Prostřední
část okna pak zobrazuje WMS služby připojené přímo v projektu. Spodní část pak slouží k nastavení
samotné WMS služby a možností jejího zobrazení v projektu. Je možné zde nastavit formát obrázku
a zda chceme WMS službu načítat online, či offline.

Obr. 11 Umístění možnosti přidání WMS služby do projektu v OCADu 11

Pro přidání WMS služby zvolíme možnost Přidat. Znovu se otevře dialogové okno (Obr. 13), kde
zvolíme název služby a URL adresu služby. Tu najdeme na mapovém portálu, který WMS službu
poskytuje. To je ukázáno dále.

Obr. 12 Dialogové okno WMS služby a přidání nového připojení
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Obr. 13 Nastavení nového připojení WMS služby

Lokalizaci služby zjistíme na příslušném portálu, který službu poskytuje. Protože chceme přidat
ortofoto ČÚZK, lokalizaci služby zjistíme na Geoportálu ČÚZK (Obr. 14). Informace o všech
poskytovaných WMS službách jsou v nabídce Síťové služby – Prohlížecí služby – WMS. Zvolíme
možnost WMS – Ortofoto.

Obr. 14 Umístění informací o WMS službách poskytovaných ČÚZK

- 19 -

Zobrazí se informace o WMS službě poskytující ortofoto (Obr. 15). Jsou zde informace o poplatcích,
popis služby a také kontakt na poskytovatele. Nás zajímá lokalizace služby, kterou potřebujeme
zadat pro přidání WMS služby do OCADu. Tuto adresu zkopírujeme a vložíme do OCADu (Obr. 16).

Obr. 15 Informace o službě a lokalizaci služby
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Obr. 16 Zkopírování lokalizace služby do OCADu

Po kliknutí na OK se přidaná služba zobrazí v seznamu WMS serverů v horní části okna. Klikneme
na ni a zvolíme Připojit. Poté se služba zobrazí v prostřední části okna a je možné nastavit
parametry služby, jako je formát obrázku. Po kliknutí na Přidat vrstvy ať už online, nebo offline, se
WMS služba zobrazí v mapovém okně programu.

Obr. 17 Přidání WMS služby do mapového okna OCADu

Nyní si ukážeme zjištění lokalizace služby na dalším velkém poskytovali WMS služby – CENIA. WMS
služby najdeme v nabídce Mapy – Prohlížecí služby (Obr. 18). Zde je přímo uveden návod, jak
lokalizaci služby získat. Nabízené WMS služby jsou zobrazeny v pravé části stránky a je k nim
přiřazena část adresy, kterou je nutné zkopírovat do uvedeného vzoru (Obr. 19).
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Obr. 18 Umístění WMS služeb na Geoportálu CENIA

Obr. 19 Nabídka WMS služeb a získání lokalizace služby

1.2.3 Open Street Map
Data z Open Street Map jsou buď dostupná jako celek pro celou Českou republiku ve formátu SHP.
Tento balíček dat obsahuje mnoho informací a zahrnuje vrstvy jako lesy, vodstvo, budovy, ale také
restaurace a další tematické prvky. Tato data jsou ke stažení jako zazipovaný soubor na adrese
http://download.geofabrik.de/. Takto je možné stáhnout data nejen pro Českou republiku, ale také
pro celý svět.
Druhou možností je export dat podle zvoleného rozsahu. Tato data jsou pak ve formátu OSM, což je
nativní formát pro data z Open Street Map. V OCADu 11 je možné tato data importovat. Export dat je
pak dostupný na adrese http://www.openstreetmap.org/export. Nejprve zvolíme rozsah zájmové
oblasti pomocí obdélníku v mapě a poté klikneme na Export. Začne stahování OSM souboru, který
potom importujeme do OCADu (Obr. 20).
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Obr. 20 Export dat z Open Street Map
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2 Založení a nastavení projektu v OCADu 11 Professional
Pro vytvoření mapy v OCADu je nutné nejprve založit nový soubor (Obr. 21). OCAD nabízí několik
přednastavených možností nejen z oblasti OB. Podle měřítka výsledné mapy zvolíme Orienteering
Map s příslušným měřítkem, kde již bude importována paleta symbolů vycházející z normy ISOM
pro zvolené měřítko. Pro ilustraci zvolíme 1 : 10 000.

Obr. 21 Nastavení nového souboru v OCAD 11

Než začneme samotnou kresbu mapy a zpracování podkladů, je také nutné nastavit souřadnicový
systém a otočení mapy k magnetickému severu. To se nastavuje v nabídce Mapa – Měřítko
a souřadnicový systém (Obr. 22). Po zvolení této možnosti se otevře dialogové okno. OCAD je
implicitně nastaven na papírové souřadnice. Vždy je však výhodnější pracovat v souřadnicích
reálných. Zatrhneme tedy tuto možnost a zvolíme nabídku Vybrat (Obr. 23). Otevře se další
dialogové okno, kde vybereme souřadnicový systém pro Českou republiky – S-JTSK (Křovák).
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Obr. 22 Umístění nastavení souřadnicového systému mapy

Obr. 23 Nastavení reálných souřadnic a výběr souřadnicového systému

Kromě souřadnicového systému je také nutné nastavit tzv. posunutí. Jedná se o přibližný střed
mapované oblasti, vůči kterému je následně prováděna rotace mapy. Nastavení posunutí je možné
dvěma způsoby. První a zároveň jednodušší spočívá v nahrání podkladového snímku, který je
georeferencovaný. Program sám z něj vypočítá souřadnice posunutí a my pouze při importu
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zatrhneme možnost Nové posunutí (Obr. 24). Je nutné, aby podkladový snímek pocházel ze středu
mapované oblasti.

Obr. 24 Nastavení posunutí pomocí importu podkladové mapy

Druhou možností je pak zjištění souřadnice středu mapované oblasti na Geoportálu ČÚZK (Obr. 25).
Zvolíme prohlížení dat a v mapované oblasti najdeme kříž zobrazující klad mapových listů ZM 10.
Jeho souřadnice si opíšeme a zadáme v nastavení reálných souřadnic (Obr. 26).

- 26 -

Obr. 25 Zjištění souřadnic středu mapované oblasti

Obr. 26 Nastavení posunutí v OCADu 11

Nastavení souřadnicového systému je téměř kompletní, zbývá pouze natočení k magnetickému
severu. To je řešeno dále.
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3 Zjištění a nastavení magnetického severu
Určení magnetického severu je pro mapování velmi zásadní úkol, protože všechny mapy pro OB jsou
orientované na magnetický sever, což vyhází z principu OB a využití buzoly pro orientaci v terénu
při závodech. Magnetický sever se dá jednoduše určit v terénu pomocí buzoly. Nicméně
pro přípravu podkladů v počítačovém prostředí je nutný jiný postup.
Pro určení magnetického severu je nutné získat hodnoty magnetické deklinace. Magnetická
deklinace je úhel místního zeměpisného a magnetického poledníku. Také je nutné získat hodnoty
poledníkové konvergence sítě S-JTSK, což je úhel, který svírají svislice souřadnicového systému SJTSK a místní zeměpisný poledník. Tato nutnost vyplývá z Křovákova zobrazení, které není
orientováno na zeměpisný sever. Součet těchto dvou veličin se nazývá grivace, což je úhel, který
svírají svislice souřadnicového systému S-JTSK a místní magnetický poledník. Celou situaci ilustruje
Obr. 27.

Obr. 27 Znázornění vztahu magnetické deklinace, konvergence a grivace (LANGR, 2012)

Poledníková konvergence se dá pro jednotlivá místa v České republice získat na mapovém portálu
ČSOS http://csos.tmapserver.cz/.
Po zatržení možnosti konvergence (Obr. 28) v panelu
zobrazovaných vrstev se v mapě zobrazí síť a pro každou jeho buňku je zde uvedena zeměpisná
šířka a délka a poledníková konvergence vůči S-JTSK a UTM (Obr. 29). Informační okno také
obsahuje odkaz na výpočet magnetické deklinace. Sečtení poledníkové konvergence a magnetické
deklinace je vypočtena grivace, jejíž hodnota se používá v softwarovém prostředí pro natočení
mapy.
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Obr. 28 Zjištění poledníkové konvergence na mapovém portálu ČSOS
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Obr. 29 Zjištění poledníková konvergence na mapovém portálu ČSOS

Do kalkulačky magnetické deklinace je nutné vyplnit datum, jelikož magnetická deklinace se mění
v prostoru i čase. Jedná se o alespoň přibližné datum mapování. Pokud se mapuje více dní, udává se
prostřední datum z daného období. Dalšími položkami v kalkulačce jsou zeměpisná délka a šířka,
která byla zjištěna na mapovém portálu ČSOS, nebo z jiných zdrojů. Zeměpisná délka se udává
s přesností na minuty a je také nutné zaškrtnout, o jakou hemisféru se jedná. Nastavení kalkulačky
pro konkrétní případ je zobrazeno na Obr. 30. Výsledná tabulka s výpočtem zobrazuje shrnutí
zadaných údajů (zeměpisná délka a šířka, datum), vypočítanou magnetickou deklinaci a také roční
posun magnetického poledníku vůči poledníku zeměpisnému. Výsledek je zobrazen na Obr. 31.
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Obr. 30 Nastavení kalkulačky magnetické deklinace

Obr. 31 Vypošítaná magnetická deklinace

Pomocí kalkulačky a mapy byla zjištěna poledníková konvergence (6°13‘) a magnetická deklinace
(3°54,9‘). Sečtením těchto dvou hodnot byla získána hodnota odchylky zeměpisné sítě S-JTSK
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od magnetického poledníku a tedy úhel, o který je nutné otočit připravovaný podklad. Jeho hodnota
je 10°7‘, což v desetinném zápisu odpovídá 10,13 stupňů. Desetinný zápis je nutný pro zápis
v softwarovém prostředí (Obr. 32).

Obr. 32 Nastavení otočení mapy vůči magnetickému severu v OCADu 11
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4 Georeference podkladu
Tento krok odpadá, používáme-li georeferencované podklady. Někdy jsou ale zdroje dat bez
georeferenčních údajů a musíme je proto umístit do souřadného systému. Mezi takové zdroje se
typicky řadí starší OB mapy. V OCADu existuje několik nástrojů pro transformaci a georeferencování
map a najdeme je v záložce Mapa – Transformovat (Obr. 33). Dále si tyto nástroje ukážeme
a popíšeme jejich funkcionalitu.

Obr. 33 Umístění nástrojů pro transformaci a georeferenci mapy

Pro názorné ukázky nástrojů byla vytvořena tato jednoduchá kresba, na které budou prováděny
úpravy (Obr. 34).

- 33 -

Obr. 34 Jednoduchá kresba pro demonstraci nástrojů

4.1 Posunout
Při zvolení tohoto nástroje záleží, jaké souřadnice jsou nastaveny v nastavení měřítka
a souřadnicového systému. Jelikož je vždy lepší pracovat v reálných souřadnicích, budeme i zde
uvažovat souřadnice reálné. Pokud jsou nastaveny papírové souřadnice, používají se v nástroji jako
jednotky mm. Pokud jsou to reálné souřadnice, potom se používají m. Zadáme hodnoty, o které
chceme mapu posunout a klikneme na OK (Obr. 35). Je možné zde nastavit, aby se zároveň s mapou
posunuly o podkladové mapy, prvky layoutu a záložky.

Obr. 35 Nastavení nástroje Posunout mapu

4.2 Roztáhnout / smrštit
Tento nástroj umožňuje zmenšit, či zvětšit mapu o zadanou procentuální hodnotu. Je možné nastavit
odlišné horizontální a vertikální zvětšení / zmenšení. Pokud jsou hodnoty stejné, budou zachovány
proporcionální vztahy. Také je možné nastavit horizontální a vertikální převrácení mapy. Příklad
nástroje je zobrazen na Obr. 36.
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Obr. 36 Roztáhnutí a smrštění mapy

4.3 Zrcadlit
Při zvolení tohoto nástroje se otevře okno, které je úplně stejné jako u zmenšení / zvětšení. Opět je
možné nastavit vertikální a horizontální zvětšení / zmenšení o procentuální hodnotu a také
převrácení mapy. Příklad horizontálního a vertikálního převrácení zobrazují Obr. 37 a 38.
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Obr. 37 Vertikální převrácení mapy

Obr. 38 Horizontální převrácení mapy
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4.4 Otočit mapu
Pomocí tohoto nástroje je možné mapu rotovat o zadaný úhel. Je možné zvolit také rotaci objektů se
symboly orientovanými na sever. Obr. 39 ukazuje rotaci mapy o 45°.

Obr. 39 Rotace mapy o 45°

4.5 Změnit souřadnicový systém
Tento nástroj je aktivní pouze, pokud jsou nastaveny reálné souřadnice. Zobrazuje se zde aktuální
vybraný souřadnicový systém. Nový souřadnicový systém, který chceme nastavit, je možné vybrat
z nabídky, která je stejná jako při nastavení měřítka a souřadnicového systému. Pro změnu
souřadnicového systému mapy však nestačí jej změnit v tomto nastavení, je potřeba použít právě
tento nástroj. Obr. 40 ukazuje nastavení změny souřadnicového systému z S-JTSK na UTM 33 N.
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Obr. 40 Změna souřadnicového systému mapy

4.6 Afinní transformace
Nástroj slouží k přizpůsobení celé mapy podle podkladové mapy – georeferencovat. Po zvolení
tohoto nástroje se neotevře žádná nabídka. Vedle kurzoru myši se objeví šikmá mřížka, to znamená,
že označíme bod na mapě, kterou chceme georeferencovat. Po kliknutí se šikmá mřížka změní
na rovnou, to znamená, že nyní máme označit referenční bod (Obr. 41). Tedy bod, který odpovídá
zvolenému bodu na podkladové mapě. Takto můžeme umístit až 12 bodů. Když máme umístěné
všechny body, stiskneme Enter a mapa se přetransformuje – mapa se orotuje a roztáhne, aby
v zadaných bodech vznikly co nejmenší polohové rozdíly. Je vhodné body umisťovat rovnoměrně
po celé ploše georeferencované mapy.

Obr. 41 Mřížky vedle kurzoru při afinní transformaci: a) pro označení bodu na mapě; b) pro označení referenčního bodu

4.7 Spasování (Rubbersheeting)
Tento nástroj slouží k přizpůsobení celé mapy, nebo části mapy podle podkladové mapy. Po zvolení
tohoto nástroje se objeví dialogové okno (Obr. 42). Jako první je zde Obvod spasování, což znamená
oblast, kterou chceme opravit. Klikneme na Definovat a kliknutím do mapy vyznačíme oblast, která
se bude měnit. Tuto oblast je možné uložit a později nahrát při úpravách jiné mapy.
Dále je možné zvolit několik variant, které ovlivňují to, jak se bude mapa měnit (Obr. 42).
Transformovat prvky v chráněných symbolech souvisí s nastavením viditelnosti symbolů, pokud
toto zatrhneme, budou se transformovat všechny prvky v mapě. Obdobně je tomu v případě prvků
layoutu (rozvržení). Poslední požnost – Snížit spasování směrem k okraji obvodu – slouží k tomu,
aby u hranic definované oblasti nedocházelo k velkým skokům mezi původní a změnenou mapou.
Tato možnost slouží ke zjemnění přechodu a je vhodné ji zatrhnout.
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Obr. 42 Nástroj Rubbersheeting a definice oblasti

Po tomto nastavení je možné přidávat body (Obr. 43). Klikneme na Přidat a obdobně jako u afinní
transformace se vedle kurzoru objeví šikmá mřížka. Klikneme na bod, který chceme přesunout
a následně na místo, kam jej chceme přesunout. Přidaný bod se zobrazí v tabulce. Body je možné
editovat a mazat a tím docílit lepšího výsledku. Pokud máme přidány všechny body, klikneme
na Transformovat.

Obr. 43 Přidávání bodů do nástroje a transformace mapy
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5 Zpracování podkladu a vyhodnocení situace
Nyní máme nastavený souřadnicový systém i otočení k magnetickému severu. Všechny podklady
jsou georeferencované a připravené k nahrání do projektu a k vyhodnocení situace. Ukážeme si
nahrání podkladů do OCADu a možnosti jejich nastavení a také si zde ukážeme zpracování dat
z laser scanu.

5.1 Nahrání podkladu
Nahrát podklad je možné v záložce Podklad – Otevřít (Obr. 44). Podporovány jsou různé rastrové
formáty – TIFF, JPG, PNG, BMP, GIF a je možné jako podklad otevřít i soubor OCD. Podklad nemusí
být vždy georeferencován a pokud není, zobrazí se ve své plné velikosti doprostřed mapového pole.
I tento podklad je možné georeferencovat podobným způsobem jako při georeferenci mapy. Lepší je
však používat georeferencované podklady, které jsou umístěny v souřadnicovém systému a proto se
přesně umístí tam, kde mají být. Při nahrání více souborů pak na sebe přiléhají a vytvářejí jednotný
podklad bez přechodů. Po zvolení možnosti Otevřít se zobrazí dialogové okno, kde vybereme
umístění rastrových souborů (Obr. 45).

Obr. 44 Umístění nabídky pro nahrání podkladů
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Obr. 45 Umístění rastrových souborů pro nahrání do projektu

Když máme nahrané nějaké podklady je možné je také spravovat (Obr. 46). Ve správě je možné
nastavit viditelnost podkladu, jeho průhlednost, přidání do oblíbených podkladů a v případě více
nahraných podkladů také měnit jejich pořadí vykreslování (Obr. 47).

Obr. 46 Správa podkladů

Obr. 47 Možnosti nastavení podkladů

5.2 Zpracování laser scanu
Pro nahrání laser scanu do OCADu se používá záložka DEM – Importovat (Obr. 48). Je možné nahrát
las i xyz soubory a je možné jich zpracovávat více najednou.
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Obr. 48 Umístění importu laser scanových dat

Po zvolení možnosti Importovat se otevře dialogové okno (Obr. 49). Pomocí tlačítka Přidat najdeme
umístění požadovaného souboru. Na ukázku je zde použit DMR 5G. Poté zvolíme tlačítko Analyzovat
a po jeho proběhnutí se v okně objeví informace o souboru – rozsah oblasti, počet bodů, jejich
maximální a minimální výška a také typ importovaných dat. Je možné nastavit buď síť, nebo grid.
Po kliknutí na Uložit zvolíme umístění výsledného povrchu ve formátu ocdDem a v mapovém poli se
objeví modrý rámeček, znázorňující rozsah oblasti (Obr. 50).
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Obr. 49 Import laser scanu
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Obr. 50 Zobrazení rozsahu povrchu

Na pozadí programu je nyní uložen digitální model reliéfu, ze kterého je možné generovat
výškopisné produkty, jako jsou vrstevnice nebo stínovaný reliéf.
5.2.1 Vrstevnice
Mezi základní produkty výškopisu patří vrstevnice. V OCADu najdeme jejich vytvoření v nabídce
DEM – Vytvořit vrstevnice (izolinie) (Obr. 51). Po zvolení této možnosti se otevře dialogové okno,
kde je možné nastavit až 3 různé intervaly vrstevnic a přiřadit k nim liniový symbol (Obr. 52).

- 44 -

Obr. 51 Umístění nástroje pro tvorbu vrstevnic

Obr. 52 Nastavení vrstevnic a přiřazení symbolu

5.2.2 Stínovaný reliéf
Dalším základním produktem výškopisu je stínovaný reliéf, jehož vytvoření je možné v nabídce DEM
– Vytvořit stínovaný reliéf (Obr. 53). Po zvolení této možnosti se otevře dialogové okno, kde je
možné zvolit stínovací metodu, přičemž stínování svahů dává tmavší výsledky. Dále je možné
nastavit směr a úhel nasvícení reliéfu. Další možností k nastavení je zveličení, což by se dalo
přirovnat ke kontrastu. Čím vyšší hodnota je zadána, tím výraznější budou rozdíly v reliéfu.
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Obr. 53 Umístění nástroje pro tvorbu stínovaného reliéfu

Obr. 54 Nastavení stínovaného reliéfu

5.2.3 Výška vegetace
V OCADu je také možné klasifikovat vegetaci podle výšky. Pro tuto možnost je však nutné mít
k dispozici nejen DMR 4G nebo 5G, ale také DMP 1G, který kromě povrchu obsahuje také objekty
na něm. Import DMP je stejný jako import DMR prezentovaný výše. Poté je nutné od sebe odečít
DMR a DMP a tím tedy získat výšku vegetace a dalších objektů na zemském povrchu. To je možné
v nabídce DEM – Vypočítat DEM rozdíl (Obr. 55). Po zvolení možnosti se otevře dialogové okno
(Obr. 56), kde jako vrchní DEM zvolíme DMP a jako spodní DEM zvolíme DMR. Po kliknutí na OK
zvolíme umístění rozdílu ve formátu ocdDem. Tento DEM je poté nahraný na pozadí programu a je
možné z něj tvořit výškopisné produkty.
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Obr. 55 Umístění nástroje pro výpočet rozdílu digitálních modelů

Obr. 56 Nastavení výpočtu rozdílu digitálních modelů

Pro klasifikaci výšky vegetace zvolíme nabídku DEM – Klasifikovat výšku vegetace (Obr. 57). Otevře
se dialogové okno (Obr. 58), kde je možné nastavit si vlastní rozsahy jednotlivých výšek a způsob
jejich vizualizace. Kromě barevné škály je možné zvolit klasifikaci v odstínech šedi. Toto nastavení
je možné uložit a znovu použít v dalších případech.
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Obr. 57 Umístění nástroje pro klasifikaci výšky vegetace

Obr. 58 Nastavení klasifikace výšky vegetace
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5.3 Vyhodnocení
Po nahrání všech dostupných podkladových dat přichází na řadu vyhodnocení situace. Tento krok je
velmi důležitý a je nutné, aby jej dělal člověk, který již má nějaké zkušenosti s mapováním. Díky
správnému vyhodnocení co nejvíce informací z podkladových map je možné ušetřit spoustu času
a úsilí v terénu, protože odpadají četná měření vzdáleností a úhlů, krokování a podobně. Zpravidla
se vyhodnocují jevy, které je možné v terénu dobře identifikovat a upevnit na ně kresbu. Mezi
takové prvky patří budovy, jednotlivé stromy, komunikace, vodní plochy a toky, skály a terénní
zlomy. Příklad vyhodnocené situace je zobrazen na Obr. 59. Plnými čárami se označují situace, které
jsou jisté, a není potřeba je v terénu kontrolovat. Přerušované čáry pak značí situace, které jisté
nejsou, ale jsou pravděpodobné. Takové případy je v terénu nutné překontrolovat. Do této etapy se
také řadí zpracování laser scanových dat, generování vrstevnic a tvorba ostatních produktů z laser
scanu.
Každý mapař má zpravidla své vlastní symboly a způsoby pro vyhodnocení situaci z podkladových
dat. Není proto možné zde uvést jednoznačný návod pro vyhodnocení, vždy záleží na individuálních
vlastnostech mapaře a jeho způsobu práce.

Obr. 59 Ukázka vyhodnocení situace
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