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Hlavní změny v OCAD 10 

• Menu DEM – zpracování výškopisných dat do 
digitálního modelu reliéfu a snadné 
generování výškopisu 

• bohatá nabídka konverze z / do různých 
datových formátů, lepší práce s podkladem 

• přepracované menu, lokalizace do češtiny 

• editace – drobné změny (virtual gap) 

• rubbersheeting transformace 



Proces zpracování výškopisu v OCAD 10 
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Podklady 

• Adjustace podkladu – možnost aplikovat ZPĚT 
v případě chybné adjustace 

• Možnost změnit cestu k adresáři obsahujícím 
podklady 

 



Editace 

• klávesa TAB - změna kreslícího módu během 
kreslení bez nutnosti kamkoliv klikat na 
nástrojovou lištu 

• Virtuální mezera (virtual gap) – použití například 
při prosekávání vrstevnic, kdy vrstevnice je 
křížena mělkou rýhou. Pokud při prosekávání 
nůžkami podržíte klávesu CTRL, v daném úseku je 
vrstevnice proseknuta, ale vrstevnice se stále 
chová jako jeden objekt - dojde pouze ke změně 
grafické reprezentace objektu vrstevnice v místě 
mezery 



Virtual gap 

 



Nové formáty exportu 

• GPX 

• KML  

• Georeferencované BMP, GIF, JPG 



Rubbersheeting 

• umožňuje eliminaci lokálních chyb (většinou 
ve staré mapě) transformací zvolených bodů 
do správné pozice 

• s nástrojem se musí zacházet opatrně 

• nutnost vkládat do správných oblastí „fixační“ 
body (s nulovým posunem) aby se posun zde 
neprojevoval 

• transformaci lze uložit do txt souboru 



Situace před opravou chyby ve staré mapě 
na georeferencované ortofoto 

 



Výsledek rubbersheetingu 

 



Hlavní změny v OCAD 11 

• rozšířená funkcionalita v menu DEM 

• šikovná editační funkce Reshape tool 

• implementace WMS služeb 

• nové menu Layout pro design mapy 

• transformace mezi souřadnicovými systémy 

 



DEM (OCAD 11) 

• rozšířeny možnosti generování 
výstupů z výškopisných dat o  
– Slope Gradient (rastr sklonitosti svahů) 

– Vegetation height (výška vegetace) 

• DEMy lze nově sčítat a odečítat  
(za předpokladu stejné velikosti buňky ve 
gridu) 



Rastr sklonitosti vs. Stínování 
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Výška vegetace 
• lze také získat vegetaci (oficiálně je u produktu 

DMR 5G pouze reliéf) 
• Výšku vegetace je možno analyzovat na 

základě odečtu dvou DEM 
– Horní DEM zahrnuje dohromady importovaný 

reliéf, budovy a vegetaci 
– Spodní DEM obsahuje pouze reliéf 
– Výsledkem výpočtu je výška objektů (budov, 

stromů), lze vizualizovat  



Přidělení barevného rozsahu výškovým 
třídám 

 



Výška vegetace (objektů) - vizualizace 

 



Zpracování LAS souborů 

 



Reshape tool 

• užitečný především při revizích, snadno mění 
objekty (průběhy linií, tvary ploch) 



Kontrola topologie 

• uzavírání neuzavřených polygonů 

• napojování nedotýkajících se linií 



WMS 

 



ZM10 z WMS + stínování z DMR 5G 

 



Design mapy 

• nově Layout menu, možnost vést grafické 
objekty odděleně od samotné mapy 

• vlastní barvy nezávislé na tabulce barev 

• možnost barevných přechodů 

• celkově zatím základní rozhraní, chybí např.: 
možnost seskupovat objekty, pracovat s 
proporcionalitou místa, ohraničování ploch 



 



Transformace mezi souřadnicovými 
systémy 

• transformace mezi UTM – JTSK funguje v 
OCADu bez problémů 

• lze například použít pro vykreslení UTM sítě 

v mapě kterou vedu v S-JTSK (např. chci vynášet 
souřadnice z GPS), proces: 

transformace JTSKàUTMàvykreslení 
sítěàtransformace zpět do JTSK 
 



Mapa v JTSK s vygenerovanou sítí UTM 

 



Děkuji za pozornost 

Prostor pro vaše dotazy 
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