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1. Jak vytvořit a následně vykreslit údaje o příslušenství do kresby podélného řezu. 

K vykreslení příslušenství v podélném řezu je nutné mít příslušenství zapsáno v XML souboru 

s rozšířením .V92. K sestavení tohoto souboru se nabízí tento postup.  

K vykreslení příslušenství je nejdříve nutné příslušenství pomocí funkcí soustředěných v menu pod 

položkou <Příslušenství v situaci> (viz následující obrázek) vykreslit v pomocném výkresu DWG a pak 

zapsat do XML souboru s rozšířením .V92. Tento výkres pak může posloužit jako základ k vytvoření 3D 

modelu projektu k následné vizualizaci, což není předmětem tohoto článku. 

 

                       

Jako příklad si zpracujeme vykreslení tvárnic v příkopu trasy. 

Tato funkce je spouštěna z menu takto: 

 



Funkce je ovládána z následujícího formuláře. 

  

Funkce umožňuje kreslit v 3D vybrané příslušenství volně, pomocí parametrů OD-> DO a v kterém 

pásu příčného uspořádání koridoru, nebo čtením rozsahu položky ze souboru SPR pokud je položka 

v SPR zapsána. Obě možnosti mohou být kombinovány. Pomocný výkres DWG lze kdykoliv 

modifikovat. Vždy po úpravě je ovšem nutno zapsat změnu do XML .V92. Zápis do XML se provede 

pomocí funkce <Registrace prvků příslušenství> z otevřeného výkresu DWG 

 

 

Při zápisu do souboru V92 se dopočte staničení od -> do a délka položky dle polohy kresby položky 

v otevřeném výkresu DWG. Uživatel může editovat, před zápisem, podélně i příčně detaily položky i 

graficky přímo v DWG. Pokud ovšem příliš změní polohu položky je nutno položku označit před 

zápisem souřadnicemi (viz menu). Po zápisu lze položky uložené v XML .V92 editovat.  

Doporučuje se ovšem editovat pouze popisový text položky, ostatní části zápisu položky jsou určeny 

výpočtem. Popisový text se pak objeví ve výkresu podélného řezu. 

 



Formulář funkce <Registrace prvků příslušenství> 

 

 

 

 

Formulář funkce <Editace souboru příslušenství> 

 

 



K vykreslení příslušenství v podélném řezu pak stačí jen načíst příslušný finální soubor .V92 do 

vstupních dat programu <Přímé kreslení podélného řezu -> DWG> 

 

Formulář funkce <Přímé kreslení podélného řezu -> DWG> záložka příslušenství.   

 

Kresba položek je umísťována automaticky do pásu ve výkresu k tomu určenému, zóna 4. Kresba 

položky je spojena do bloku v určených hladinách. Umístění zle pak snadno upravovat. 
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