
  

Mapové podklady bez georeference



  

Stahování ortofot z mapy.cz

Program Mapgen v2.5d
http://blog.alpov.net/2012/11/mapgen-v25d-v30d-

nove-definice.html
 vstup: 

 souřadnice leveho dolního a pravého horního rohu 
ve formátu WGS84 dd.dddddd°

 vrstva (ortofoto, turistická, historická, ...)
 zoom 1 - 18

 výstup: spojitý rastr PNG nebo JPG bez 
georeference



  



  

Zjištění souřadnic rohů



  

Adjustování ortofota na ZM pomocí 
identických bodů

Vždy jen na 2 protilehlé body



  

Adjustování ortofota pomocí bodů a 
linií změřených GPS

Splněna alespoň jedna podmínka:
1. Souřadný systém podkladu je kompatibilní s GPS
2. Převedení souřadnic z GPS do S-JTSK
3. Transformace celého podkladu do systému GPS a 
zpět

WGS84/UTM - globální pravoúhlý souřadný systém, 
který lze nastavit v GPS



  

1. Systém kompatibilní s GPS

Situace:
 Máme neznámý podklad
 Máme změřené některé body a 

linie pomocí GPS (kostra mapy)



  

Načtení souboru GPX do 
Ocadu 

(GPS - Import from GPS...)

Ocad sám 
nabídne 

nastavení 
souřadného 

systému



  

Adjustace ortofota dle prošlé trasy

Adjustovat vždy jen na 2 protilehlé body!



  

Rotace k magnetickému severu

1. Georeference     
OCD souboru       
a podkladů

− export rastrů do 
TIFF ...

− ...



  

Rotace k magnetickému severu

2. Nastavení magnetického 
severu

− změříme a zakreslíme směr k 
magnetickému severu

− určíme grivaci = atg(dE/dN)
− soubor orotujeme o zjištěnou 

hodnotu grivace



  

Zobrazení sítě UTM a severníků



  

2. Převod souřadnic mezi systémy

Matkart  

 S-JTSK
 S-42
 WGS84
 UTM

http://www.kartografie.ic.cz/matkart/matkart.ph
p



  

Hromadný převod bodů z GPS do 
S-JTSK

 Vstup WGS84
 soubor .GPX

 Výstup S-JTSK
 soubor .DXF
 soubor .XYZ



  

Import souboru .DXF do OCAD
 File - Import
 pokud není nastaven
systém, OCAD nabídne 

jeho nastvení
 Bodům se přiřadí 

symboly (Extras - 
Change symbols)


	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Snímek 4
	Snímek 5
	Snímek 6
	Snímek 7
	Snímek 8
	Snímek 9
	Snímek 10
	Snímek 11
	Snímek 12
	Snímek 13
	Snímek 14
	Snímek 15

