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Název kurzu 

Bentley PowerCivil SS3 – Geometrie (1 denní) 
Technologie OpenRoads 
 
Popis 
Kurz je zaměřen na část InRoads produktů – práci s geometrií. Účastníci se seznámí se základními postupy tvorby 
směrových a výškových řešení pomocí tečnového polygonu nebo pomocí trasování, naučí se importovat geometrii 
z grafického podkladu nebo textového souboru. Vyzkouší si práci s COGO body, pro rekonstrukce použití regresní analýzy 
pro tvorbu trasy s co nejmenší odchylkou od stávajícího zaměření. Projdou si možné způsoby zobrazení geometrie trasy a 
jejího popisu v situaci a profilech a výpisy geometrie do textových souborů a do formátu vhodného pro předání dat pro jiné 
aplikace. 
 
Zaměřeno na produkt 
Bentley PowerCivil for Country 08.11.09 Informace jsou v plném rozsahu aplikovatelné i na InRoads SS3. 
 
Pro koho je kurz určen? 

 Projektanti, kteří potřebují projektovat trasy pomocí přímých, oblouků a přechodnic, upravovat je a zobrazovat 
(oblast dopravního projektování, pozemního stavitelství, architektury, urbanismu…) 

 Geodeti, specialisté v oblasti geodézie, kteří přebírají data z projektů a potřebují je zapracovat do zaměření nebo 
výpočtů 

 Uživatelé, kteří nemají čas bádat metodou pokus-omyl 
 
Požadované znalosti 
Základní znalosti práce s PC a prostředím MS Windows, základní znalost CAD prostředí MicroStation nebo PowerDraft. 
Není nutná detailní znalost ostatních částí InRoads. 
 
Délka 
1 den 
 
Přínosy 
Pochopení základních pojmů tvorby geometrických v PowerCivil, schopnost využít různá podkladová data. Pochopení 
nastavení pro přehledné zobrazení geometrie do situace a profilů. Uživatel po absolvování kurzu bude schopen 
z podkladových CAD nebo textových dat efektivně a rychle vytvářet stávající trasy, projektovat nové trasy, vykreslovat je a 
popisovat. Bude schopen pokládat fundované dotazy na technickou podporu.   
 
Průběh kurzu 
Školení probíhá formou aktivního školení v počítačové učebně moderního školicího střediska. 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 

 Základní datový model InRoads SS3, pojmy geometrie 

 Popis a nastavení preferencí, Správce stylů a symboliky 

 Použití příkazového řádku 

 Tvorba trasy importem z textových souborů, 2D/3D dat a jejich kombinace 

 Tvorba nové trasy pomocí tečnového polygonu 

 Tvorba nové trasy pomocí volného trasování 

 Zobrazení profilů pro tvorbu výškového řešení 

 Regresní analýza směrového a výškového řešení 

 Popisy geometrie v situaci a profilech 

 Výpisy geometrie 

 Použití LandXML 
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