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Import a export dat

• OCAD: 
• OCAD map files (*.ocd) 

• Adobe Illustrator files (*.ai) (only vector data) 

• CSV files (*.csv) 

• DXF files (*.dxf) 

• Enhanced Meta files (*.emf) (only vector data) 

• GPX files (*.gpx) 

• OpenStreetMap files (*.osm) 

• NMEA files (*.nmea) 

• PDF files (*.pdf) (only vector data) 

• Freehand XML files (*.rcw) 

• Shape files (*.shp) 

• SVG files (*.svg) 

• Windows Meta files (*.wmf) (only vector data) 

• xyz files (*.xyz) 

• georeferencovaná i grafická data (např. 
loga sponzorů)

• při importu volíme způsob umístění 
importovaných dat:
• umístit myší – data se importují jako 

vybraná, myší je přesunujeme

• umístit s posunutím papírových souřadnic –
výchozí 0,0 mm, lze nastavit posun

• použít souřadnice souřadnicového systému 
– nejvhodnější způsob pro 
georeferencovaná data, data jsou 
zarovnána vzhledem k reálným souřadnicím



Import OCD

• je vhodné se předem seznámit s 
parametry importovaného souboru

• Jsou symboly, barvy stejné?

• Při importu symbol se stejným kódem 
ale i nepatrně rozdílným vzhledem je 
importován jako nový symbol!!! 
při práci na společném projektu dbát 
na neměnnost legendy v masterfile, 
případné změny v definici symbolů 
předem konzultovat.



Import shapefile
• výměnný formát, použití především 

v GIS

• ČÚZK používá pro distribuci 
některých datových vrstev, např. 
ZABAGED

• při importu nastavte souřadnicový 
systém pokud není definován a typ 
databáze (OCAD si atributová data 
interně přeukládá

• po importu je nutné přiřadit 
importovaným objektům přiřadit 
symbol - menu Databáze / Přiřadit 
nové symboly  



Import DXF

• Po importu DXF je potřeba vybrané vrstvy 
DXF změnit na symboly volbou Změnit 
symbol (všechny prvky příslušného 
symbolu)



Import DXF - Mapper

• Mapper automaticky vytváří u importy DXF symboly



Import OSM

• Z dat OSM mají největší využitelnost 
budovy (key=amenity)

• CRT pro OSM v současnosti 
nefunguje příliš dobře

• Nejjednodušší způsob – kliknout na 
budovu a zvolit Změnit symbol 
(všechny prvky příslušného symbolu)

• Ostatní objekty je možno smazat 
(budovy zamknu, ostatní 
nedefinované objekty vyberu myší a 
smažu)



Import OSM - Mapper

• V Mapperu lze objekty překlápět pomocí nástroje Pohled/Výběru tagů

• Jaký má objekt klíč zjistíme aktivací nástroje Pohled/Editor tagů a 
kliknutím na příslušný objekt



Vyřezávání části mapy

• pokud chci distribuovat pouze část mapového podkladu nebo se chci 
zbavit přebytečných částí dat

• v OCADu v menu Mapa / Exportovat část mapy

• lze vyřezávat dle obdélníku nebo dle vybraného objektu

• v případě exportu dle vybraného objektu:
1. vymezíme zájmovou oblast jakýmkoliv liniovým symbolem

2. linii vybereme aby byl objekt označený (prázdná šipka „Vybrat prvek“)

3. v menu Mapa zvolíme Exportovat část mapy

4. zapneme Použít vybraný prvek

5. klikneme na OK a uložíme soubor







Oříznutí - Mapper

• Je nutné použít plochu

• Následně je možné oblast:
• oříznout – zůstane zachována mapa uvnitř

• vystřihnout – zůstane zachována mapa 
okolo plochy

• Výsledek ukládáme do kopie tak 
abychom si nechtěně nepřepsali 
původní mapu nebo tuto operaci již 
děláme na kopii původní mapy!!!



Export pouze určitých symbolů

• Označit symbol(y) v legendě

• Mapa / Exportovat prvky dle vybraných symbolů


