
02 Návod na přenesení měření mobilním telefonem z mapy.cz do LPIS (práce na PC či notebooku)

1. www.mapy.cz

2. přihlásit se e-mail účtem na seznamu

http://www.mapy.cz/


3. Přepnout na „Batůžek“



4. V Batůžku přepnout na „stopy“ 



5. V batůžku vybrat měření které chci exportovat (doporučuji rovnou změnit mapu na „z letadla“)



6. Vybrat „Exportovat“ a ve formátu „GPX“  a uložit si někde v PC (implicitně název každého exportu nese název stopa.gpx – doporučuji 

přejmenovat dle potřeby)



7. Otevřít soubor (měření) uložený v PC s příponou gpx v Excelu. Masku souborů nastavit na *.* všechny soubory. 

8. Vyskočí pár hlášek, naklikat viz níže







9. Zajímají mne dva sloupce souřadnic (jsou ve formátu WGS-84). Ty se pak jednoduše zkopírují a vloží do LPIS



10. V LPIS aktivovat kreslení



11. Otevře se panel kreslení, zde si vyberu vrstvu, do které se měření vloží. Doporučuji vrstvu s pracovními zákresy. 

„PZ - Pracovní zákres“ vytvoří polygon (plochu), tzn. uzavře  první a poslední bod měření. Předpokladem je, že začátek a konec měření je 

blízko u sebe (v řádu metrů) a dále nesmí dojít nikde k „překřížení“. V LPIS se dají překřížené body editovat tj. posunout.

„PZL Pracovní zákres - linie“ neuzavře první a poslední bod. Vhodné např. pro linii, která rozděluje dvě plodiny uvnitř DPB, oddělení 

neobhospodařované části DBP někde v rohu či úseku atd. Podle linie se dá DPB dělit či ořezávat. 

12.Na panelu kreslení vybrat „Nový zákres ze souřadnic“ 



12. Přepnout na WGS-84 a nakopírovat souřadnice z buněk Exelu



13. Po odeslání se vytvoří polygon. Pokud by byl zvolen PZL pracovní zákres linie vytvoří se linie (první a poslední bod se nepropojí, 

nevznikne plocha)



14. Pokud zákres nejde uložit (disketka je neaktivní) je potřeba zákres editovat, odstranit smyčky, případně se dá zvolit PZL – Pracovní zákres 

Linie. Klávesou ESC lze zákres zrušit, tzn. neukládat. Případné mazání uložených zákresů jde standardním způsobem „zrušit zákres“. 

Zákresy polygonů, linií se dají standardně editovat, posouvat, mazat, přidávat body a tím opravovat zjevné chyby.

15. Výsledný uložený polygon, lze určit velikost plochy. Obdobně lze postupovat v případě linie.






