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Vybavení
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Mobilní 
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Finální úpravy

Vlastní mapování



• ISOM 2000 (les) a ISSOM 2007 (sprint) sady symbolů

• Import a export ocd map a sad symbolů 

(import: ver 6 – 11, export: ver 8) 

• Umí pracovat s celou řadou podkladových dat: 
• Rastry (bmp, jpg, tif, png, gif) 

• GPS trasy (gpx) 

• Vektorová data (dxf, osm) 

• Mapy (ocd, omap, xmap) 

• Pracuje se všemi typy symbolů: body, linie, plochy, text, 

složené symboly

• Umí pracovat s celou řadou souřadnicových systémů

• Multiplatformní: Windows, Linux, OS X, Android

• Zdarma na http://oorienteering.sourceforge.net

http://oorienteering.sourceforge.net/


Příprava podkladů – Měřítko, symboly

• Volba měřítka je 
provedena při založení 
nové mapy

• Lze převzít symboly z OCD 
nebo jiného OMAP 
souboru



Nastavení souřadnicového 
systému

Souřadnicový systém

Referenční bod

Volba typu souřadnic

Natočení na magnetický 
sever



Nastavení souřadnicového systému
• V základu je zabudováno nastavení pro UTM

• S-JTSK (nebo jakýkoliv další souř. systém) je možné 
definovat pomocí knihovny PROJ4

• Definice S-JTSK/Krovak East North včetně transformačního 
klíče:

+proj=krovak +lat_0=49.5 +lon_0=24.83333333333333 +alpha=30.28813972222222 
+k=0.9999 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=bessel +pm=greenwich +units=m +no_defs
+towgs84=570.8,85.7,462.8,4.998,1.587,5.261,3.56 

• Není nutno přepisovat, stačí zkopírovat, dostupné na 
webu, v CRS definicích QGISu, v souboru který vám byl 
zaslán

• Transformační klíč umožňuje konverzi mezi různými 
souřadnicovými systémy. Bez něj by správně např. 
nefungovalo GPS měření nebo přidávání podkladů, které 
jsou v jiném souřadnicovém systému.



Přidávání 
podkladů



Správa podkladů v Mapperu



Před nakopírováním na mobilní 
zařízení

• Nastavit si vzhled podkladů, 
včetně jejich průhlednosti (v 
mobilní verzi nelze zatím měnit)

• Nastavit si mřížku „nahusto“, 
pomáhá v terénu odhadovat 
vzdálenosti

• Seznámit se s nápovědou verze 
Mapperu pro Android 

• http://sourceforge.net/p/ooriente
ering/wiki/Android%20Manual/

http://sourceforge.net/p/oorienteering/wiki/Android Manual/


Kopírování do mobilního zařízení
• Připojit zařízení k počítači jako velkokapacitní 

paměťové zařízení

• Na disku (vnitřní úložiště) najít složku OOMapper

• Nakopírovat soubory / složku s projektem a 
podklady



V lese

Následuje ukázka mapování formou obrázků a 
ústního komentáře
























