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1) Založte si na PC nový výkres prijmeni_3.dgn. Jako zakládací výkres použijte výkres 

Microstationu PowerDraft seedDKM.dgn (nastavení vrstev, textového stylu 

v zakládacím výkrese). 

2) Zkontrolujete nastavení výkresu. Vytvořte nebo importujte potřebné vrstvy 

s atributy, textové styly a připojte knihovnu buněk KATASTR.cel. 

3) Propojte Gromu s Microstationem. 

4) Body ze seznamu souřadnic přeneste do prostředí Microstationu do samostatných 

vrstev. 

5) Podle přiloženého náčrtu vytvořte vektorovou kresbu polohopisu a popis dle zásad 

tvorby DKM (obsah, struktura, topologie kresby). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zdroj: Ing. Jan Staněk (program Microstation PowerDraft V8i) 

 

6) Připojte klad mapového listu jako referenční výkres (klad_Kralupy.dgn). 

  

 

Zdroj: vlastní 1 

droj: vlastní 2 

 

Zdroj: vlastní 3 

 

 

 



 

3 

Návod pro komunikaci Gromy s Microstationem: 

 

Program GROMA v. 11 umožňuje komunikaci se systémem MicroStation resp. PowerDraft. 

 

INSTALACE 

Při instalaci programu GROMA je automaticky instalována i podpora této komunikace, je 

však instalována do systému GROMA a před použitím musí být zkopírována do systému 

MicroStation resp. PowerDraft. 

 

Podporu komunikace tvoří tyto soubory: 

GROMA.MA, případně i .DLL 

DISP.MA,  případně i .DLL 

LIST.MA,  případně i .DLL 

LINK.MA,  případně i .DLL 

Tyto soubory zajišťují komunikaci obou systémů. Musí být zkopírovány do adresáře mdlapps 

systému Microstation nebo PowerDraft. 

 

Konfigurační soubor pro komunikaci (GROMA.CFG), musí být zkopírován do adresáře 

CONFIG\APPL systému MicroStation-PowerDraft. V tomto textovém konfiguračním souboru 

musíte navíc změnit položku GROMA tak, aby v ní byl název adresáře, v němž je systém 

GROMA instalován. Implicitně je nastaven název C:/Groma11/ 

Pozor: Název musí být uveden i s koncovým lomítkem. 

 

SPUŠTĚNÍ 

V systému MicroStation spustíte aplikaci GROMA zadáním příkazu MDL LOAD GROMA. Tento 

příkaz můžete samozřejmě přiřadit libovolné funkční klávese nebo přidat do menu. 
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V systému PowerDraft spustíte modul GROMA.MA stejně, ale vzhledem k tomu, že 

PowerDraft některé potřebné funkce nepodporuje, musíte nejprve změnit hodnotu 

proměnné GROMA_EXECUTE v souboru GROMA.CFG na hodnotu 0. 

Potom spustíte aplikaci GROMA ručně s parametrem PARENT=PowerDraft na příkazové 

řádce, tedy např. 

C:\Groma11\GROMA.EXE -PARENT=PowerDraft 

Tím bude spuštěna aplikace GROMA v režimu komunikace se systémem PowerDraft. 

 

Chcete-li z prostředí MicroStation spustit program Groma s parametry na příkazovém řádku, 

musíte je přidat do proměnné GROMA_CMDLINE (oddělené mezerou), nikoli přímo za název 

programu (groma.exe). 

 

OVLÁDÁNÍ 

Chcete-li přenést body z GROMY do MicroStation, postup je obdobný, jako při přetahování 

bodů v rámci programu GROMA: ukážete na bod nebo okno s označenými body, stisknete 

levé tlačítko myši, (případně i klávesu CONTROL, chcete-li přenést celou skupinu bodů), 

přemístěte kurzor na plochu výkresu a uvloněte levé tlačítko. 

 

Chcete-li ukazovat body pro výpočty ve výkresu, zapněte ve výpočetním dialogovém okně 

tlačítko se symbolem terče a šipky u příslušné položky, a můžete tento bod ukázat ve 

výkresu. 


