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Název kurzu 

MicroStation – základní kurz rozšířený (3 denní) 
 
Popis 
Tento kurz je zaměřen na seznámení s produktem v rozsahu základního kreslení ve 2D. Vysvětluje způsoby práce v CAD 
programu, účastníci se zorientují v základních pojmech používaných v této oblasti. Detailně se seznámí se základní datovou 
strukturou výkresu a hlavními postupy pro práci s výkresem. Školení pokrývá kompletní škálu kreslících nástrojů a funkcí, 
manipulaci s prvky a úpravu prvků, práci s texty a kótami. Silnou stránkou MicroStationu je práce s referenčními výkresy a 
interoperabilita, proto se školení podrobně zabývá i prací s vektorovými a rastrovými referencemi, importem, exportem dat. 
Po absolvování kurzu bude uživatel schopen produktivně kreslit a dokončit výkres včetně tisku a vystavení výkresu na 
internetu.  
V tomto rozšířeném kurzu je proti základnímu kurzu prostor pro podrobnější procvičení probírané látky a účastník se 
seznámí s dalšími tématy, vyzkouší si např. hromadný tisk a aktualizaci tiskových sestav, publikaci dat na Google Earth, 
využití datového skladu Google Warehouse, tvorbu uživatelských čar, práci s multičárou, ...V rozšířeném kurzu mají také 
účastníci větší prostor pro zkoušení a dotazy k probírané tématice. 
Lektor dává větší prostor i pro vlastní data, která si mohou účastnící přinést s sebou a procvičovat na nich probíranou látku. 
 
Zaměřeno na produkt 
MicroStation V8i, informace jsou v plném rozsahu aplikovatelné i na odvozené produkty MicroStation PowerDraft, Bentley 
PowerCivil a Bentley PowerMap. 
 
Pro koho je kurz určen? 
Začínající uživatelé  

 Úředníci městských a krajských úřadů, úředníci magistrátů – odbor životního prostředí, odbor městské informatiky, 
odbor technických sítí, ministerstvo životního prostředí,…. 

 Projektanti pracující s CAD (oblast pozemního stavitelství, architektury,  dopravního projektování, urbanismu, 
elektro, strojírenství, chemického průmyslu, inženýrské sítě, …), specialisté v oblasti geodézie 

 Uživatelé, kteří nemají čas bádat metodou pokus-omyl 
 
Požadované znalosti 
Základní znalosti práce s PC a prostředím MS Windows 
 
Délka 
3 dny 
 
Přínosy 
Pochopení základních pojmů kreslení v MicroStationu, schopnost založit výkres, používat kreslící nástroje, včetně připojení 
jiných podkladových výkresů a dotažení výkresu až do finální tiskové podoby. Uživatel po absolvování kurzu bude schopen 
efektivně pracovat s podkladovými CAD daty a pokládat fundované dotazy na technickou podporu.   
 
Certifikát 
Kurz je akreditovaný Ministerstvem vnitra pro úředníky státní správy v rámci vzdělávacího programu průběžného vzdělávání 
pro úředníky. Účastník má možnost získat tento certifikát. 
 
Průběh kurzu 
Školení probíhá formou aktivního školení v počítačové učebně. Každý účastník kurzu sedí u jednoho počítače a na cvičných 
datech prochází látku vysvětlovanou lektorem. Kurz je vedený lektorem předvádějícím postupy a data centrálně pomocí 
promítacího zařízení. 
Kurz je určen pro max. počet 8 účastníků.  
Kurz je možné absolvovat i na pracovišti zákazníka. Je ale požadována samostatná místnost s potřebným vybavením – 
projektor pro lektora a potřebný počet pc (každý účastník sedí u jednoho pc). 
 
Rámcový obsah kurzu 

 
1. Den 

 Historie vývoje MicroStationu, licencování a popis ovládání  

 Popis základního prostředí, založení výkresu a základní nastavení  

 Popis základních vlastností prvků 

 Ovládání oken pohledů 
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 Základy a nástroje přesného kreslení 

 Popis a tvorba základních jednoduchých lineárních prvků 

 Opakování 

2. den:   

 Opakování z předchozího dne 

 Popis a tvorba složitějších prvků 

 Manipulace a editace prvků včetně používání ohrady 

 Používání textů 

 Popisování dat, měření a kótování  

 Komplexní prvky a opakované použití části výkresu (buňky)  

 Multičáry, jejich tvorba a úprava 

 Souřadné systémy 

 Používání pojmenovaných skupin 

 Mračna bodů 

 Opakování 

3. den:   

 Opakování z předchozího dne 

 Šrafování a uživatelské čáry 

 Knihovny dgnlib a jejich využití pro centrální datový model 

 Připojení negrafických údajů k prvkům 

 Referenční výkresy a interoperabilita dat 

 Historie výkresu a její použití 

 Data z veřejných internetových portálů a publikace na www, Propojení výkresu s Google Earth a používání 

Google Warehouse 

 Tisk a výstupy projektu, export/import, interoperabilita MicroStationu 

 Úprava menu a prostředí aplikace 

 Shrnutí a zopakování kurzu 


