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Abstrakt 

 

Tématem bakalářské práce je atributová a topologická kontrola digitální mapy. V práci 

jsou popsány geodetické programy k provádění atributových a topologických kontrol nad 

digitálními daty, včetně podrobného popisu jednotlivých kontrolních funkcí v těchto 

programech. Za účelem otestování a porovnání jednotlivých programů, byl vytvořen vzorový 

výkres topologických chyb, na nějž byly aplikovány kontrolní funkce zkoumaných programů. 

Práce obsahuje přehled a zhodnocení dosažených výsledků.    

  

Klíčová slova 

 

Atribut, topologie, atributová kontrola, topologická kontrola, geodetické programy, digitální 

data, digitální mapa  

  

  

Abstract 

 

The topic of this bachelor’s work is the attribute and topological revision of a digital 

map. In the work it have described geodetic software’s for attribute and topological revision 

of a digital information’s, with detailed described each function in each geodetic software. 

It’ll be created sample drawing of topological errors for testing each software. In the work are 

summary and evaluation results of the all tests. 
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1 ÚVOD 

Základním materiálem pro vznik a tvorbu mapy jsou informace o území. V dnešní 

době je již téměř nutností pracovat s těmi to informacemi v digitální podobě. Nejedná se 

zde pouze o potřebu zjednodušení tvorby samotných map nebo jejich aktualizací, ale také o 

zpřístupnění obsahu map širší veřejnosti. Musíme si uvědomit, že kvalita digitálních dat 

přímo ovlivňuje výslednou kvalitu digitální mapy. Proto se musí při tvoření těchto map 

dbát na to, aby mapa byla jednotná a srozumitelná. 

Jednotnost a srozumitelnost mapy spočívá v atributové a topologické čistotě dat. 

Topologická a atributová čistota dat nám zaručí, že interpretace reality bude správná a 

pochopitelná pro všechny uživatele, pro které je mapa určena. Čistotu digitálních dat nám 

mohou zajistit počítačové softwary s vloženými funkcemi pro atributové a topologické 

kontroly. 

Cílem této bakalářské práce je provést průzkum počítačových softwarů, které mimo 

přímou tvorbu digitálních dat, nabízí taktéž jejich kontrolu. V mé práci jsem se zaměřil na 

šestici programů, jsou to programy Microstation, Kokeš, VKM, ProGeo, MGEO a 

GeoStore. V práci je obsažen obecný popis jednotlivých programů, včetně popisu jejich 

funkcí pro atributovou a topologickou kontrolu. V příloze této práce jsou ke každému 

programu zpracované manuály k provedení jednotlivých kontrol.  

Všechny zkoumané programy nabízejí topologickou kontrolu dat, atributová 

kontrola se nachází pouze v několika z nich. Proto jsem ve svoji práci, i s přihlédnutím 

k tomu, že umělé vytvoření dat pro atributovou kontrolu by bylo značně obtížné, přistoupil 

k vytvoření vzorového výkresu, obsahujícího pouze topologické chyby k otestování 

jednotlivých programů. Výsledky testů se nachází v poslední kapitole této práce a jsou taky 

přehledně zpracovány do přiložené tabulky. 
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2 ATRIBUTY 

Při tvorbě digitálních map v grafickém prostředí určitého softwaru, která se skládá 

z mnoha prvků neboli entit, které mají rozdílné vlastnosti, je třeba dbát na zachování dobré 

přehlednosti a čitelnosti mapy. K tomuto účelu nám slouží právě atributy, nebo jinak 

řečeno vlastnosti prvků mapy. 

Atribut je popis vybrané vlastností sledovaného objektu nebo jevu. Hodnota 

atributu je pak konkrétní vyjádřeni vlastnosti pro vybraný objekt, nebo jev [1]. Atributy se 

skládají ze dvou složek, z názvu (např. barva) a ze složky významové, která atributu přidělí 

určitou vlastnost (např. zelená). Z toho vyplývá, že atributy nepopisují geometrické 

vlastnosti prvku. 

Každý software má prvky a atributy odlišné, lišící se však v malých tendencích. 

Prakticky lze prvky rozdělit do tří základních skupin s vybranými atributy: 

Linie:  

 vrstva (číslo nebo název vrstvy výkresu), jednotlivé vrstvy můžeme vypínat a 

zapínat, čímž se nám zobrazí nebo skryjí jednotlivé prvky obsažené ve vrstvách, 

 barva (barva prvku přiřazená dle tabulky barev),  

 styl (typ čáry např. plná, přerušovaná, tečkovaná, atd.),  

 tloušťka (síla čáry, obvykle zadaná číselnou hodnotou).  

Buňky (Značky):  

  vrstva,  

  barva,  

 stočení (úhel stočení buňky (značky) vůči orientaci výkresu),  

 meřítko (meřítko vkládané buňky (značky) vůči měřítku výkresu).  
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Text:  

 vrstva,  

 barva,  

 výška (udávaná číslem v zadaných jednotkách),  

 šířka (udávaná číslem v zadaných jednotkách),  

 font (styl písma),  

 zarovnání (umístnění textu vůči vztažnému bodu textu),  

 sklon (úhel náklonu textu),  

 stočení (úhel natočení textu vůči orientaci výkresu).  

Atributová kontrola digitální mapy spočívá právě v kontrole atributů (vlastností) 

prvků mapy, odstranění nalezených chyb, a tudíž zajišťuje atributovou čistotu vektorové 

kresby výsledné mapy. Tuto kontrolu zajišťují speciální programy opatřené zabudovanou 

funkcí pro kontrolu atributů. Ne všechny programy tyto funkce obsahují, minimalizovat 

atributovou chybovost lze však pomocí různých vkládacích funkcí, kde jsou hodnoty 

atributů již přednastaveny (datové modely). 
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3 TOPOLOGIE 

Topologie analyzuje vzájemné prostorové vztahy mezi objekty v mapě, popisuje 

jejich sousednost a způsob uspořádání. Ve své podstatě je to matematická procedura na 

popis vztahů mezi prostorovými objekty. Prvky jako prostorové objekty databáze 

reprezentují v grafickém prostředí systému tři základní typy grafických prvků – body, linie 

a polygony [2]. 

Topologie (z řeckého topos - místo a logos - studie) je obor matematiky, opírající se 

o velmi obecný výklad pojmu prostor (topologický prostor). Studuje takové vlastnosti 

útvarů, které se nemění při oboustranně spojitých transformacích („blízké“ body se 

transformují opět v „blízké“ body). V topologii nezáleží na geometrických vlastnostech, 

závislých na vzdálenosti, křivosti a podobně [3]. 

Vzájemné vztahy mezi prvky bývají velmi objemné a jejich rozpoznání a následné 

opravení bývá jak časově tak technicky náročné. Topologické chyby se totiž mohou 

projevit také jako nedotažení nebo přetažení čáry, které je tak malé, že jsou takové přetahy 

a nedotahy na monitoru počítače těžko k nalezení, zvláštní případ tvoří také duplicity, jejíž 

nalezení, v důsledku úplného nebo pouze částečného překrytu je rovněž velmi 

problematické.  Proto existuje mnoho počítačových softwarů na nalezení a opravu těchto 

topologických chyb. 

Základní topologické chyby:  

 Nedotah -  koncové body dvou úseček nejsou spojené v uzlovém bodě, neboli 

konec jednoho koncového bodu úsečky nenavazuje na druhý (obr. 3.1). 

 

Obr. 3.1. Nedotah 

 Nedotah typu T -  je zvláštní případ nedotahu, kdy v blízkosti koncového bodu 

prvku se nachází jiný prvek (linie), (obr. 3.2). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dtina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Matematika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Topologick%C3%BD_prostor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Geometrick%C3%BD_%C3%BAtvar
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojit%C3%A1_transformace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzd%C3%A1lenost
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99ivost
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Obr. 3.2. Nedotah typu T 

 Přetah - špatné vzájemné spojení dvojice úseček, neboli přetažení úsečky přes 

uzlový bod (obr. 3.3). 

 

Obr. 3.3. Přetah 

 Křížení - protnutí dvou linii bez vytvoření uzlového bodu (obr. 3.4). 

 

Obr. 3.4. Křížení 

 Krátký segment - úsečka velmi malé délky, která do výsledného výkresu 

nepatří (obr. 3.5). 

 

Obr. 3.5. Krátký segment 

 Úsečka nulové délky - speciální případ, kdy oba dva konce úsečky mají stejné 

souřadnice 

 Volné linie - rizikové situace, kdy za volnou linii považujeme linii, ze které 

vychází pouze jedna linie, na tuto topologickou chybu je zvláště důležité dbát 

při tvorbě ploch (obr. 3.6). 
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Obr. 3.6. Volná linie 

 Duplicity – jsou prvky, které jsou totožné úplně nebo jen částečně. Úplné 

duplicity mají všechny lomové body nebo vztažné body stejné (mají stejné 

souřadnice). Částečné duplicity se překrývají jen v nějaké části prvku (obr. 3.7). 

 

Obr. 3.7. Duplicity  
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4 GEODETICKÉ PROGRAMY A JEJICH STRUČNÁ 

CHARAKTERISTIKA 

4.1 MicroStation PowerDraft V8i 

Program MicroStation PowerDraft V8i, dále již jen Microstation, je CAD software 

vyvíjen firmou Bentley systems, který je určen především pro práci ve 2D. Program však 

také zvládá práci s jednoduchými 3D výkresy. Hlavním formátem, s nímž program pracuje 

je formát DGN, ale je schopen načíst i jiné formáty, typu DWG nebo DXF. Program umí 

pracovat s UMC (User commands), neboli jednoduchým metajazykem na příkazy 

programu a především prostředky programového jazyka MDL (Microstation Development 

language), jehož pomocí lze uživatelsky upravovat systém Microstationu. Tato funkce je 

hlavně uplatněna při použití geodetických nadstaveb. Program dále pracuje s rastrovými 

formáty, jež podporuje nesčetné množství, chybí zde však služba k transformaci rastru, což 

tento program z hlediska geodetického velmi znevýhodňuje.  

 

Obr. 4.1. Grafické prostředí MicroStation 

V programu Microstation se nachází funkce Vyčistit výkres, která má za úkol 

odstranit nalezené topologické chyby kresby. Atributová kontrola se v programu 

nenachází.  
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4.2 Kokeš verze 11.75.67421 

Program Kokeš, firmy Gepro spol. s.r.o. je český program zaměřený na graficko-

výpočetní geodetické práce. Zahrnuje v sobě výkonný editor rozsáhlých geografických dat 

uložených souborově ve výkresech a nejrůznějších rastrových podkladech, a geodetických 

údajů o bodech uložených v seznamech souřadnic. Dále obsahuje moduly pro zpracování 

měření z terénu, geodetické a konstrukční výpočty, nástroje na kontroly a topologické 

úpravy dat a další.  

Je vhodným nástrojem pro všechny běžné geodetické práce a pro tvorbu a údržbu 

mapových děl. Pro některé speciální úlohy jsou určeny jeho další nadstavby. Systém Kokeš 

je vybaven vlastním programovacím jazykem, což umožňuje doplnění jeho široké nabídky 

funkcí podle vlastních potřeb. Všechny operace a výpočty jsou protokolovány a odpovídají 

požadavkům katastrálních úřadů. [4] 

 

Obr. 4.2. Grafické prostředí Kokeš 

Kromě základních funkcí pro vytváření a opravy prvků výkresu obsahuje modul 

pro podporu práce podle předem definovaných technologií. Uživatel se tak nezabývá např. 

žlutou linií či kreslicím klíčem, ale středotlakým plynovodem. Vazba na technologii může 

být uložena do výkresu. Moduly pro kontrolu dat umožňují zkontrolovat grafickou, 

technologickou a topologickou čistotu dat, případně i vazbu na katastr nemovitostí a 

nalezené chyby lze postupně procházet a opravovat.   
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Systém KOKEŠ je datově zcela otevřený, datový formát je podrobně popsán a 

běžně je používán i textový formát dat. Systém pracuje s daty českého a slovenského 

katastru (VKM, VGI, VFK) a technické mapy (VTM). Navíc lze používat moduly pro 

export a import formátu DGN (MicroStation), DXF (AutoCAD) a SHP (ArcView). Data 

ve formátech DGN, DWG a SHP lze také přímo zobrazit (bez konverze), ale není možné je 

editovat. [4] 

V systému pracujeme se třemi základními typy datových souborů a to se seznamem 

souřadnic, výkresem a rastrem. 

4.3 VKM verze 5.0.0.642 

Program VKM ing. Zdeňka Konečného a ing. Svatopluka Sedláčka je geodetický 

nástroj pro základní geodetické výpočty, tvorbu a úpravu digitálních map, včetně tvorby 

geometrických plánů, pozemkových úprav a tvorby účelových GIS. [5] 

 

Obr. 4.3. Grafické prostředí VKM 

Program dovede pracovat s grafickými daty a formáty vytvořené v systému Mapa2 

(formáty GMP, GRN, OBR), ale také s výkresy systému MicroStation (formát DGN V7) i 

s výměnným formátem vektorové katastrální mapy VFK a VKM, který převádí do svého 

vnitřního formátu VKD. Umožňuje také zobrazovat i velmi rozsáhlé rastrové soubory 

(naskenované katastrální mapy, ortofotomapy, letecké snímky) všech běžných formátů, 

mk:@MSITStore:C:/VKM5/vkm.chm::/mmvykres.htm
mk:@MSITStore:C:/VKM5/vkm.chm::/mmdgn.htm
mk:@MSITStore:C:/VKM5/vkm.chm::/importvfk.htm
mk:@MSITStore:C:/VKM5/vkm.chm::/mmvkm.htm
mk:@MSITStore:C:/VKM5/vkm.chm::/mmrastr.htm
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které konvertuje do svého vnitřního formátu TBM a rastry ve formátu SID. Po připojení k 

internetu lze používat rastrová data dostupná technologii WMS. V programu lze pracovat 

současně s rastrovými a vektorovými daty. [6] 

Program disponuje funkcemi pro zajištění čisté topologické kresby, což spočívá v 

nalezení topologické chyby a v její následné opravě.  Čistota atributové kresby je částečně 

zajištěna přednastavenými elementy (např. hranice parcely, vymezení věcného 

břemene…), jejichž atributy jsou již v programu správně přednastaveny. Dalším 

pomocníkem může být také funkce analýza výkresu, která vypíše všechny elementy 

výkresu, přičemž u některých elementů je zpřístupněna jejich editace. Při přehlednutí 

pomocných funkcích, které částečně vedou k atributové čistotě kresby, tak komplexní 

atributová kontrola v programu VKM chybí. 

4.4 ProGeo v15 

Systém ProGEO v15 (dále jen „nadstavba“) je produkt firmy HSI spol. s.r.o., nabízí 

komfortní grafické uživatelské prostředí a ucelenou sadu nástrojů pro sběr, zpracování, 

správu a využití prostorových dat. Nadstavba je řešena jako modulární systém, který může 

být jednoduše integrován do řešení větších geoinformačních systémů.  

Jeho vlastnosti jsou přizpůsobeny nasazení pro uživatele, kteří pracují s údaji 

o území ve formě grafické i negrafické. Tedy např. úřady státní správy i samosprávy, 

správci objektů inženýrské výstavby, průmyslové podniky apod. Pomocí systému ProGEO 

má uživatel při tvorbě digitální mapy zajištěno, že nevznikne pouze "holý" obrázek. 

Snadné spojení kresby a negrafických informací umožňuje provádět vyhledávání a výběry 

podle nejrůznějších kritérií. [7] 

Nadstavba umí pracovat s většinou vektorových a rastrových formátů. Samotná 

nadstavba pracuje s formátem DGN, množství formátů se však s využitím odlišných 

programů, nad kterými nadstavba pracuje, značně zvyšuje. Například při použití platformy 

Microstation se k podporovaným formátům přidávají také formáty DWG, DXF, SHP i 

MIP.   

mk:@MSITStore:C:/VKM5/vkm.chm::/formattbm.htm
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Obr. 4.4. Grafické prostředí ProGeo v15 

Veškerá práce v nadstavbě probíhá na principu zakázek, ve kterých jsou 

shromážděna všechna data a dokumentace, která se vztahuje k projektu, který je cílem 

zakázky. Zakázka může mít několik lokalit, které jsou spojené použitím stejného datového 

modelu. Datový model si může uživatel sám nastavit dle potřeby a požadavků zákazníka. 

Pomocí datového modelu se požadovaný projekt zpracuje se závislostí na přednastavené 

kontroly, které zajistí atributovou a topologickou čistotu výsledných dat. [7] 

Nadstavba umožňuje dva základní přístupy k definici datové 

struktury: 

 neXFM: definice datové struktury obsahuje pouze grafické atributy prvků a 

případně odkazy do uživatelských db tabulek. Tato definice je vytvořena, 

udržována a využívaná pouze funkcemi nadstavby. Prvky vytvořené podle této 

definice mají pouze grafické atributy a negrafické atributy jsou vedeny v 

databázové tabulce, propojení mezi záznamem v DB a prvkem ve výkresu je 

řešeno pomocí MSLINKu. 

  XFM: datový model XFM obsahuje nejen grafické atributy prvků, ale i 

negrafické atributy a případně i definice vazeb mezi prvky. Tato definice je 

vytvořena, udržována v MicroStation v administrátorském nástroji GeoSpatial 
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Extension Administrátor. Datový model XFM mohou využívat i funkce Bentley 

Map/Bentley PowerMap/Bentley Map PowerView bez použití nadstavby. Prvky 

vytvořené podle této definice obsahují negrafické informace zapsané přímo v 

prvku, přičemž změna negrafických atributů může vést ke změně grafických 

atributů. 

Nadstavba umožňuje oba přístupy kombinovat a v jedné zakázce zpracovávat XFM 

i neXFM prvky. [7] 

4.5 MGEO verze 14.12.01 

MGEO je produkt s mnohostranným využitím v oblasti tvorby geografických dat. 

Je zaměřen na tvorbu a údržbu účelových map velkých měřítek, zpracování technické 

dokumentace inženýrských sítí, zpracování komplexních mapových děl, přípravu dat 

pro GIS, tvorbu územních plánů atd. Programy řady MicroStation nabízí výkonné, 

komfortní a otevřené grafické prostředí a datovou kompatibilitu s naprostou většinou 

odběratelů i zdrojů grafických dat (správci sítí, katastr nemovitostí, základní mapy apod.). 

MGEO doplňuje toto základní grafické prostředí o rozsáhlý soubor nástrojů umožňující 

splnit požadavky odběratelů a zautomatizovat řadu rutinních činností. I při stále měnících 

se a rostoucích požadavcích na kvalitu dat se MGEO dokáže těmto požadavkům 

přizpůsobit a zvládnout jejich zpracování rychle a bez zvýšených nároků na ovladatelnost 

software a znalosti uživatele. [8] 

 

Obr. 4.5. Grafické prostředí MGEO  
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Základními vlastnostmi programu MGEO jsou modulární koncepce, umožňující 

vytvořit sestavu přesně podle povahy zakázek, nebo potřeb konkrétního pracoviště, dále 

jsou to možnosti uživatelského přizpůsobení různým typům zakázek, respektování 

požadavků (směrnic) zadavatele, zajištění standardizace tvorby dat, kreslení podle předpisu 

(datového modelu), efektivní práce s více tematicky odlišnými výkresy, nástroje pro 

hromadnou i interaktivní úpravu dat, specializace kreslících nástrojů a mnoho dalších. 

Výstupy v programu MGEO jsou výkresy v digitální formě (DGN V8, DGN V7, DWG), 

seznamy souřadnic, tisky, projekty pro prohlížeče a projekty ve struktuře Bentley Geo 

produktů [8]. 

4.6 GeoStore V6 verze 6.5.65.17076 

GeoStore V6 je moderní GIS systém vyvinutý v technologii Microsoft .NET. 

Spojuje v sobě nejdůležitější funkce pro tvorbu, aktualizaci a správu geografických dat s 

pokročilými funkcemi GIS. Může sloužit jako výkonný grafický editor s plnou škálou 

editačních funkcí obvyklých u CAD nástrojů nebo jako pokročilý desktopový GIS systém.  

GeoStore V6 pracuje se souborovými daty v běžně používaných formátech DGN, 

SHP, DXF, GML. Geografická data mohou být dále čtena a ukládána do SQL databází 

ORACLE, ORACLE Spatial a MS SQL Server [9]. 

 

Obr. 4.6. Grafické prostředí GeoStore V6  
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Programem lze vytvářet bodové objekty, lomené čáry (bez omezení počtu vrcholů), 

kružnice, kruhové oblouky, polygony, buňky, texty, kóty, kolmice, definice výplní, vzorů a 

průhledností objektů. 

Atributovou a topologickou kontrolu zabezpečuje rozšiřující modul TechLine. 

TechLine je technologická linka aplikací používaných při zpracování digitálních 

geodetických dat v prostředí grafického systému GeoStore, obsahující řadu dílčích 

aplikací. Podle funkčnosti jsou aplikace rozděleny do jednotlivých menu. Jednotlivá menu 

zahrnující aplikace s funkčností od převodu dat z textového tvaru do grafiky až po složité 

operace s grafickými daty [10].  

 

obr. 4. Srovnávací tabulka funkcí jednotlivých programů 
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5 ATRIBUTOVÁ KONTOROLA DIGITÁLNÍ MAPY 

5.1 Kokeš 

V programu Kokeš jsou možné tři typy atributové kontroly, a to pomocí Kontroly 

dat pomocí tabulky funkce expert, Kontrola dat pomocí technologických atribut, 

Kontrola DGN souborů dle předpisu. Nezbytným požadavkem k provedení těchto 

kontrol je existence atributové tabulky ke kontrolovanému výkresu, podle níž se samotná 

kontrola provádí. Atributová tabulka je po většinou sestavena dle požadavků odběratele a 

musí být posléze exportována společně s výkresem.  

Výkres je interní vektorový formát tohoto systému. Výkres se skládá z tzv. objektů. 

Objekty obsahují texty, body, linie a atributy objektů. Objekty jsou zařazeny do vrstev a 

mají jedinečné číslo v rámci výkresu. Atributy mají název a obsah. Každý objekt může mít 

libovolné množství bodů (textů, linií) a libovolné atributy. [11] 

5.1.1 Kontrola dat expertem 

Kontrola vyhledává prvky výkresu, které neodpovídají žádné položce v tabulce 

funkce Expert. Vždy se kontrolují základní prvky výkresu, tj. symboly, texty a linie. 

Tabulka funkce Expert je součástí definice technologie tvorby. Kontrola souladu výkresu 

s tabulkou probíhá jen u výkresů s přiřazenou technologií tvorby. [11] Záložka pro 

kontrolu dat expertem se nachází ve funkci Kontroly dat a jejím obsahem jsou tyto 

přepínače, které umožňují individuální nastavení požadované kontroly: 

 Nesoulad s tabulkou experta 

 Procházet všechny body linií 

 Nenalezené externí reference 

 Jednobodové linie  

 Informace na bodech 

 Neexpertovské typy informací 

 Chybné typy spojení 

 Chybné externí akce 

 Neregistrované externí akce  
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Po provedení nastavené kontroly je možno nalezené chyby prohlížet pomocí funkce 

Manažer chyb. 

5.1.2 Kontrola dat pomocí technologických atribut 

Záložka kontroluje soulad atributů objektů s definicí atributů pro danou technologii 

tvorby. Obsahuje tyto kontroly: 

 Nenalezené povinné atributy - objekt neobsahuje technologické atributy, které 

jsou definovány jako povinné.  

 Chybný formát obsahu technologických atributů - hodnota atributu 

neodpovídá formátu atributu (např. v atributu typu číslo je nějaký text). Lze 

navolit automatické rušení takovýchto atributů.  

 Nedefinované atributy - objekt obsahuje atributy, které nejsou uvedeny 

v definici technologických atributů.  

 Nedefinovaný obsah atributu v seznamu - hodnota atributu, pro který je 

definován seznam hodnot, není v tomto seznamu uvedena. 

Atributy s chybným formátem a atributy neuvedené v definici technologických 

atributů je možné automaticky rušit (zatržením políčka zrušit u příslušné kontroly). [11] 

5.1.3 Kontrola DGN souborů podle předpisu 

Funkce kontroluje DGN soubor podle předpisu koncových uživatelů. Je možno též 

(hlavně v případě, kdy není k dispozici soubor předpisu) vypsat obsah DGN souboru (typy 

elementů, jejich symbologii, názvy buněk (bodových symbolů), číslo, výšku a šířku fontu 

textu). Výsledný protokol, který je výstupem této funkce je textový soubor s příponou 

*.wgt. [11] 

Popis kontroly atributů pro praktické použití je popsán v Manuálu pro atributovou a 

topologickou kontrolu v programu Kokeš (Příloha č. 5). 

5.2 ProGeo v15 

Kontrola kresby se provádí v závislosti na definici struktury grafických atributů 

kontroly a následné opravy atributů kresby. Informace pro kontrolu kresby vycházejí z 

definice prvků. Definice prvku obsahuje kategorii výkresu, jméno a typ prvku, číslo vrstvy 

a číslo barvy. Kombinace těchto atributů musí být pro každý prvek jednoznačná. Pokud 

ms-its:phatr.chm::/phatr_1.html
ms-its:phatr.chm::/phatr_2.html
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definice zakázky nesplňuje podmínku jednoznačnosti těchto základních atributů, nelze pro 

ni kontrolu kresby použít. Na atributovou kontrolu slouží dvě funkce, a to funkce 

Automatic, která pracuje pomocí definičního souboru *.aut, a Kontrola a oprava kresby. 

Následující text oddílů vychází z elektronického manuálu programu ProGeo v15 [7]. 

5.2.1 Kontrola a oprava kresby 

Kontrolou prochází všechny vrstvy výkresu bez ohledu na jejich viditelnost - kromě 

vrstev, které mají v definici zapnut přepínač Nekontrolovat. Prvky, které svými 

vlastnostmi nevyhovují definici skupiny (stačí rozpor v jednom parametru), se zaznamenají 

do chybového protokolu.  

Následuje kontrola dalších atributů podle nastavení přepínačů. Pokud je v definici 

uvedena tabulka barev, kontroluje se, že je připojena správná tabulka. Na závěr zpracování 

každého výkresu probíhá kontrola, zda nejsou obsazeny vrstvy, pro něž neexistuje v dané 

kategorii skupina. Po ukončení kontroly je zobrazena informace, zda kontrola proběhla 

bez závad, či byly nalezeny nějaké chyby. Pokud jsou chyby nalezeny, funkce spustí 

opravu kresby. 

Nutností pro kontrolu jednotlivých prvků je jejich future ID, jenž dostane prvek po 

svém vytvoření, nebo po zatřídění, kdy systém přiřadí ID prvkům z výkresu, který byl do 

zakázky importován.  

Výsledkem kontroly jsou dva chybové protokoly - textové soubory ATRCHYB.prt 

a ATRCHYB_dk.prt.  

Popis kontroly atributů pro praktické použití je popsán v Manuálu pro atributovou a 

topologickou kontrolu v programu ProGEO v15 (Příloha č. 7). 

5.3 MGEO 

Při tvorbě grafických dat většinou zpracovatelé postupují dvěma způsoby. Buď data 

vytvářejí přímo ve struktuře (datovém modelu) odběratele, nebo je vytvářejí ve vlastní 

firemní struktuře a před předáním je převedou do struktury požadované odběratelem. 

V obou výše uvedených způsobech zpracování je struktura vytvářených dat přesně 

definována, takže lze samozřejmě chyby operátora eliminovat použitím programu 

umožňujícího kreslit podle předem definovaného datového modelu MGEO. I takový 

program však nezabrání náhodným zásahům přímo z prostředí MicroStation, které mohou 

mk:@MSITStore:c:/aplhsi/PROGEO~1/Aplikace/A/ASW_jadro/definice.htm::/
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být zdrojem snadno přehlédnutelných chyb. Tyto chyby předávaných dat jsou většinou 

běžnou kontrolou velmi těžko lokalizovatelné a často, bez vynaložení značného úsilí, 

i neodhalitelné. 

Pro kontrolu dat i pro jejich automatický převod z firemní struktury do struktury 

odběratele je určen program Kontrola a změna symbologie, který je výhodný zejména 

díky své flexibilitě a možnosti přizpůsobení pro jakoukoliv strukturu zpracovávaných 

výkresů. [12] 

5.3.1 Kontrola a změna symbologie 

Program pracuje ve dvou režimech – v režimu změn symbologie prvků a v režimu 

kontrol symbologie. V obou režimech je řízen uživatelem definovaným předpisem 

uloženým v textovém souboru. V režimu změn program kromě změny grafických atributů 

prvků umožňuje také rozdělení prvků z jednoho do více výkresů, výměnu značek za jiné 

(z jiné knihovny) a výměnu značek za symboly a naopak, což lze využít především při 

převodech dat z jiných CAD systémů do formátu MicroStation. V režimu kontrol program 

kontroluje všechny prvky ve výkresu a označí ty, které nevyhovují předdefinované 

struktuře uložené v souboru pravidel. Takto označené chybné prvky lze velice jednoduše 

procházet a postupně opravovat. Výsledky zpracování jsou rovněž uloženy do výstupního 

protokolu.  

Pro snadnou analýzu nových (neznámých) výkresů a rychlou tvorbu souborů 

pravidel je určen Průzkumník výkresu umožňující zobrazit statistiku výkresu. Obsah 

výkresu lze zobrazit různými způsoby od seznamů použitých vrstev a použitých typů prvků 

(s uvedením počtu prvků) až po podrobný seznam prvků rozdělený podle jejich typu, 

vrstvy a grafických atributů s uvedením počtu takových prvků. Vybrané prvky můžete 

přidat nebo vyjmout z výběrové množiny nebo je postupně procházet (lokalizovat) ve 

zvolených pohledech. 

Soubor pravidel lze automaticky vygenerovat z existujícího výkresu a ihned ho 

použít pro kontrolu dalších výkresů se stejnou strukturou prvků nebo upravit v textovém 

editoru a použít pro hromadnou změnu symbologie prvků. [12] 

Popis kontroly atributů pro praktické použití je popsán v Manuálu pro atributovou a 

topologickou kontrolu v programu MGEO (Příloha č. 8). 

 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/Bentley/PowerDraft%20V8i%20Academic/Documentation/MGEO_help.chm::/_htmlH/Kazap.html
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5.3.2 Soubor pravidel pro kontrolu (změnu) symbologie 

   Soubor pravidel pro kontrolu čí změnu symbologie je prostý textový soubor 

s příponou CSV, což je soubor s čárkou oddělenými hodnotami, v případě programu 

MGEO středníkem. Následující text vychází z elektronického manuálu programu MGEO 

[12]. 

Soubor pravidel obsahuje: 

 hlavičku a globální nastavení 

 parametr kopírování nebo přesunu objektů 

 dvojice řádků vlastního zpracování, ve kterých první řádek je tzv. zdrojový 

řádek (definuje co změnit) a za ním následuje tzv. cílový řádek (definuje jak 

změnit). 

   Počet dvojic řádků není omezen. Soubor může obsahovat libovolný počet 

prázdných řádků nebo řádků začínajících znakem "#", za kterým následuje popisný text – 

komentář. 

   V souboru pravidel pro kontrolu symbologie má význam vždy pouze ten řádek 

z páru, podle kterého kontrolujete. Druhý řádek zde musí být jen z důvodu jednotnosti 

souborů pravidel pro kontroly i změny. 

   Všechny parametry ve zdrojovém i cílovém řádku (i vynechané) musí být 

odděleny středníkem nebo čárkou. V případě, že je jako oddělovač parametrů použita 

čárka, musí být jako oddělovač desetinných míst použita tečka, v případě, že je jako 

oddělovač parametrů použit středník, musí být jako oddělovač desetinných míst použita 

čárka. Jednotlivé parametry lze navíc oddělit mezerami nebo tabulátory. Za posledním 

významným parametrem nemusí být oddělovací středník (čárka) uveden. 

   Parametry, ze kterých je sloužen soubor pravidel: 

 Soubor (název kontrolovaného výkresu) 

 Typ prvku (linie = LINE, buňka = CELL, text = TEXT, apod.) 

 Vrstva 

 Barva 

 Tloušťka 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/Bentley/PowerDraft%20V8i%20Academic/Documentation/MGEO_help.chm::/_htmlH/Kazap_descrParamsGlobal.html
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 Styl 

 Výška textu 

 Šířka textu 

 Font 

 Zarovnání textu (CT = Center Top (uprostřed nahoře), RB = Right Bottom 

(vpravo dole), apod.) 

 Sklon textu 

 Měřítko značky 

 Formát kótování 

 Koncová značka kótování 

 Primární jednotky kótování 

 Symbol 

 Nájezduschopnost (Snappable = nájezduschopný, Nonsnappable = 

nájezduneschopný) 

  Ukázka souboru pravidel vytvořeného dle směrnice pro účelovou mapu 

polohopisné situace se nachází v Příloze č. 3. 

5.4 GeoStore V6 

Pomocí volby „Atributy geometrických entit“ lze vybírat prvky dle jejich 

geometrických atributů, tj. barvy, barvy výplně, síly čáry a uživatelského stylu. Stejně tak 

lze pomocí tohoto nástroje nastavovat nebo měnit tyto atributy pro danou výběrovou 

množinu. Následující text podkapitoly vychází z elektronického manuálu programu 

GeoStore V6 [9]. 

 Dále lze prvky vybírat i dle příslušnosti ke geometrické databázové tabulce nebo 

podle popisných atributů jednotlivých prvků (pokud jsou z databáze načteny do výkresu). 

Tak jako je možné prvky podle jednotlivých atributů vybírat, lze jim tyto atributy i 

nastavovat, např. výběrové množině prvků lze nastavit popisné údaje, které se posléze 

vloží do DB apod.  
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Hromadné změny grafických elementů, jak geometrických tak popisných, lze 

provádět kombinací podmínek výběru. Pro vytváření, úpravu a nastavování databázových 

atributů pro jednotlivé elementy, či kategorie elementů ve výkrese slouží navíc nástroj 

Správa atributů.  

Modul TechLine v sobě obsahuje funkce Symbologie a Výpis obsahu, které slouží 

pro atributovou kontrolu. Funkce Symbologie pracuje dvěma způsoby, buď za použití 

definičního souboru tj. souboru s příponou *.xml nebo podle předpisu v databázové tabulce 

GS_ETALON v nichž jsou uvedeny přípustné kombinace hodnot symbologie a atributů. 

Popis kontroly atributů pro praktické použití je popsán v Manuálu pro atributovou a 

topologickou kontrolu v programu GeoStore V6 (Příloha č. 9). Ukázka souboru pravidel 

vytvořeného dle směrnice pro účelovou mapu polohopisné situace se nachází v Příloze č. 

3.  
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6 TOPOLOGICKÁ KONTROLA DIGITÁLNÍ MAPY 

6.1 Microstation 

Topologická kontrola digitální mapy se provádí v programu Microstation pomocí 

funkce Vyčistit výkres. Funkcí se kontrolují a odstraňují tři typy topologických chyb, a to 

Duplicity, Přesahy a Nedotahy. V jednotlivých záložkách lze nastavit pro každý ze tří 

druhů topologických chyb doplňující informace a kritéria. 

Duplicity 

Tato funkce vyhledá, a následně vybere do výběrové množiny nebo smaže, dva 

prvky stejného typu a stejné geometrie nacházející se na stejném místě. [13] Nevýhodou 

této funkce je, že za duplicitní prvky považuje pouze prvky, které jsou totožné v celém 

svém rozsahu. 

Přesahy  

Tato funkce vyhledá a následně vybere, označí, nebo pomocí interaktivního 

průvodce nás provede po jednotlivých chybách, kdy jeden prvek přesahuje přes (protíná) 

druhý prvek. [13] V záložce lze nastavit, kromě jiného i toleranci přesahů, které chceme 

ponechat. Zajímavostí je, že lze pomocí této funkce nalézat také částečné duplicity, které 

nevyhledá samotná funkce pro nalezení duplicit. 

Nedotahy 

Tato funkce vyhledá a následně vybere, označí, nebo pomocí interaktivního 

průvodce nás provede po jednotlivých chybách, kdy jeden prvek má koncový body příliš 

daleko od jiného prvku. [13] V záložce lze nastavit nejmenší a největší rozmezí nedotahů. 

Popis topologické kontroly pro praktické využití je popsán v Manuálu pro 

topologickou kontrolu v programu MicroStation PowerDraft V8i (Příloha č. 4). 

6.2 Kokeš 

V programu Kokeš se nachází velké množství kontrol a oprav požadovaných dat. 

Topologická kontrola digitální mapy je zahrnuta do funkce Kontrola, kde má svou 

podsložku. Následné opravy pak mohou být prováděny pomocí funkcí Odstranění 

duplicit nebo Topologické začištění. Jediným kritériem a omezení pro provedení 
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topologických kontrol je ten, že výkres musí být ve vnitřním formátu programu, tudíž 

VYK. Následující text oddílů vychází z elektronického manuálu programu Kokeš [11]. 

6.2.1 Kontrola Topologie 

V této funkci jsou obsaženy základní prvky topologické kontroly, které zkoumají 

chyby spojené se vzájemnou polohou a vzájemnými vztahy jednotlivých prvků, jako je 

křížení linií, blízkost bodů nebo volnost linií atd. Funkce bohužel nedisponuje možností 

automatické opravy nalezených topologických chyb. 

Podsložka Topologie obsahuje: 

 Kontrola linii meze dvěma body, která řeší otázku duplicit, nulové 

vzdálenosti, linií na vrcholu oblouku a linií vedoucí přes uzel 

 Kontrola polohy bodu, která řeší nedotahy a přetahy (funkce příliš blízké 

body) a samostatné body, tudíž bodů, které nejsou součástí viditelné linie a na 

kterých není symbol a nemají nadmořskou výšku.  

 Kontrola poloha linií, která v sobě obsahuje kontrolu volných linií a křížení 

hran 

 Kontrola polohy bodů a linií, která nachází příliš blízké body u linie, čímž řeší 

nedotahy typu T 

Nalezené chyby se po provedení kontroly zapíšou do protokolu s příponou *.kov, 

které si následně může uživatel prohlížet pomocí funkce manažer chyb. 

6.2.2 Odstranění duplicit výkresu 

Jedná se o běžnou funkci k nalezení duplicit ve výkrese, tudíž prvků, jež jsou 

naprosto shodné v celém svém rozsahu (stejné souřadnice koncových bodů), velkou 

nevýhodou této funkce je že nenalezne částečně se překrývající se prvky. Nalezené chybné 

prvky se nemusí samovolně působením funkce smazat, v základním nastavení lze nastavit 

pouze označení chybných prvků nebo jejich zapsání do protokolu. 

6.2.3 Topologické začištění 

Jedná se o automatizovanou funkci, která provede nalezení a následné začištění 

chybných prvků, dle volitelného základního nastavení. Chybné prvky nelze během 



38 

 

kontroly ani po kontrole kontrolovat, automaticky se provede jejich editace, která vede 

k čisté topologické kresbě. Výsledkem je kontrolní protokol s příponou *.chv. 

Popis topologické kontroly pro praktické využití je popsán v Manuálu pro 

atributovou a topologickou kontrolu v programu Kokeš (Příloha č. 5). 

6.3 VKM 

Funkce Topologie je součástí hlavní nabídky VKM. Topologie obsahuje další 

podfunkce v závislosti na typu výkresu [6], jiné funkce jsou zpřístupněny při otevření 

běžného výkresu a jiné funkce jsou zpřístupněny při otevření výkresu s vazbou na NVF 

(Nový Výměnný Formát). Topologická kontrola v programu VKM se skládá ze základních 

funkcí pro kontrolu a následnou opravu digitální mapy. 

6.3.1 Křížení hran 

Dávková kontrolní funkce, jež slouží jednak pro kontrolu importovaných dat 

formátu VKM, jednak pro dodatečné výpočty průsečíků nově vkládaných hran, čímž 

vzniká např. průnik starého a nového stavu v geometrickém plánu. Kde dochází ke křížení, 

spočítají se průsečíky, které se uloží do seznamu souřadnic a vloží se rovněž jako krajní 

body hran, které se rozdělí v místě křížení. Křížení vzniká i pro částečně překrývající se 

úsečky. V tomto případě vzniknou v místě překrytí duplicitní úsečky, které lze následně 

odstranit funkcí Duplicity kresby. [6] 

Doplňující funkce Křížení hran výběrem nám umožní provést změny pouze na 

vybraných typech elementů. Funkce Křížené hran má svou důležitost hlavně při tvorbě 

map v katastru nemovitostí, jelikož nám zajistí, že se v celém rozsahu kresby nevyskytne 

křížení kresby bez průsečíku o známých souřadnicích. 

6.3.2 Spojení hran 

Jde o funkci do jisté míry opačnou k funkci Křížení hran. Hrany stejných 

topologických atributů, které se dotýkají v nepravém topologickém uzlu, se sloučí a 

nepravý topologický uzel se vyloučí. Spojení hran je významné zejména po importu dat 

orientovaných nikoliv hranově, ale úsečkově. Nepravým topologickým uzlem se rozumí 

takový uzel, v němž se sbíhají právě dvě hrany se stejnými atributy. [6] 

mk:@MSITStore:C:/VKM5/vkm.chm::/menu.htm
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6.3.3 Uzavřené objekty 

Jde o další funkci z třídy topologických funkcí zařazených do nabídky VKM - 

Topologie. Jejím účelem je vytvořit z jednočárové kresby zvolené topologie uzavřené 

objekty, vyhledat v nich centroidy a značky kultur a spočítat jejich plochy. Jde o velmi 

účinný prostředek kontrolující průběžně správnost zadání geometrického plánu. [6] 

Tuto funkci uživatel ocení především při tvorbě Geometrického plánu, či při práci 

v oboru katastru nemovitostí. Předně zde jde o kontrolu centoidů (parcelních čísel) a 

značek kultur.  

6.3.4 Kontrola spojnic 

Jde o další funkci z třídy topologických funkcí zařazených do nabídky VKM -

Topologie. Jejím účelem je nalézat dlouhé a krátké spojnice (co je dlouhé a krátké, vyplývá 

ze zadání uživatele), volné konce a duplicitní spojnice. V dialogovém okně Kontrola 

spojnic lze zadat, jaké kontroly se mají provádět (zatržením příslušných políček). Dále lze 

zadat mezní hodnoty pro krátké spojnice, dlouhé spojnice a blízké body. [6]  

Funkce Kontrola spojnic je pravděpodobně nejdůležitější topologickou kontrolou 

v programu VKM. Ve své kontrole zahrnuje velmi důležité prvky zajišťující čistotu 

topologické kresby, jako jsou dlouhé a krátké spojnice, volné konce, nebo duplicitní 

spojnice. Kladným prvkem je zpřístupnění svobodného uživatelského nastavení pro mezní 

kontrolované hodnoty. Další dobrou pomůckou je i přehledný průvodce nalezených chyb, 

pomocí něhož dojde k snadnému nalezení a následnému opravení. 

6.3.5 Duplicity kresby 

Funkce vyloučí duplicity pro zadané druhy objektů kresby mapy. Vybrané linie 

rozdělí na úsečky nebo oblouky dané 3-mi body, seřadí je podle souřadnic a následně 

vyloučí duplicitní prvky podle těchto pravidel: 

 Všechny totožné prvky z kategorie mapa KN jsou sloučeny do jednoho prvku. 

Výsledný prvek dostane vlastnost prvku s nejvyšší váhou (stát .. parcela). 

Případné další vlastnosti se sečtou (budova .. břemeno). 

 Všechny ostatní prvky stejného typu se sloučí do jednoho. 

mk:@MSITStore:C:/VKM5/vkm.chm::/mmvkm.htm
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Text je považován za duplicitní v případě shody v poloze, druhu a obsahu, 

značka  je duplicitní v případě shody v poloze a druhu (jiné vlastnosti nejsou 

porovnávány). 

 Funkce vytvoří v případě nalezení alespoň jedné duplicity záložní výkres, jehož 

jméno vznikne rozšířením původního jméno o podtržítko a pořadové číslo. [6] 

6.3.6 Další funkce 

Pro vyhledání uzlových bodů, což jsou body, ve kterých se stýkají nejméně tři linie 

patřící do aktivní topologie, slouží funkce Uzlové body, která patří taktéž do hlavní 

nabídky Topologie.  

Poslední funkcí topologie v programu VKM je funkce Značka do linie, jejíž pomocí 

můžeme hromadně vkládat do liniové kresby geodetické značky. 

Popis topologické kontroly pro praktické použití je obsažen v Manuálu pro 

topologickou kontrolu v programu VKM (Příloha č. 6). 

6.4 ProGeo v15 

Program ProGeo v15 má v sobě zabudované mnoho různých možností kontroly a 

opravy topologie kresby. Hlavními funkcemi, které se nacházejí v nástroji Kontrola, jsou 

funkce Automatic, Kontrola topologie a Oprava topologie. Mimo tyto hlavní nástroje 

program disponuje také přídavnými moduly pro kontrolu a čištění dle požadavků různých 

směrnic, které zajistí úředně korektní kresbu. Neméně důležitou součástí kontroly 

topologie je modul Čištění. Následující text oddílů vychází z elektronického manuálu 

ProGeo v15 [7]. 

6.4.1 Automatic 

Tato funkce provádí dávkovou kontrolu topologie i atributů na základě předpisu 

v podobě textového souboru.  

6.4.2 Kontrola topologie 

Tato funkce vyhledá ve výkrese obecné topologické chyby. Po provedení kontroly 

záleží na samotném uživateli, zda využije v závislosti na počtu nalezených chyb ruční 

opravu výkresu nebo pro zajištění topologické čistoty, zejména při větším počtu chyb, 

použije modul čištění.  
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Nutnou podmínkou pro provedení kontroly je, aby výkres byl součástí databáze 

zakázky, která pracuje s výkresy vytvořenými správcem systému, nebo jsou importovány 

funkcí načítání externích dat.  

Kontrolu lze spouštět buď s konfiguračním souborem, který definuje kompletní 

nastavení kontroly a uživatel nic nemůže ovlivnit, nebo ji lze spustit ručně - zde uživatel 

ovlivňuje, jaké kontroly proběhnou, a určuje vrstvy, ve kterých budou kontrolované prvky 

hledány (kontrola probíhá pouze ve viditelných vrstvách).  

Kontrola topologie probíhá bez ohledu na grafické atributy prvků - nastavením lze 

pouze ovlivnit, které prvky budou kontrolovány současně. 

 Popis detekovaných chyb:  

  nedotahy (v rámci koncových bodů) – tato chyba nastává, pokud je v okolí 

(zadaném parametrem Limit) lomového bodu nalezen jiný lomový bod (bez 

ohledu na to, zda jsou tyto dva lomové body součástí jednoho nebo dvou 

prvků). Chyba je označena do souřadnic, které vzniknou zprůměrováním obou 

dotčených bodů. 

  křížení – jako křížení jsou označeny situace, kdy se kříží dvě úsečky, aniž by 

byly v místě křížení přerušeny. Chyba je označena ve společném průsečíku. 

  krátké úsečky – jako krátké úsečky jsou označeny všechny úsečky, jejichž 

délka je menší než zadaný Limit. Zvláštní případ představují úsečky nulové 

délky, tj. úsečky, jejichž oba konce mají shodné souřadnice. 

  duplicity – jako duplicitní jsou označeny prvky, které mají všechny lomové 

body shodné. U textů a buněk rozhoduje o duplicitě totožnost vztažného bodu. 

Při detekci duplicity nehrají žádnou roli grafické atributy prvku (vrstva, styl, 

barva,…).  

  blízké buňky – za chybné jsou označeny buňky, umístěné blízko sebe - ve 

vzdálenosti menší než zadaný Limit. 

  nedotahy typu T – je detekován v případě, že je nalezen lomový bod, v jehož 

okolí daném parametrem Limit se nachází jiný prvek (nikoliv však jeho lomové 

body). 
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  podobné úhly – v případě této chyby je pro každý lomový bod testováno, zda 

z něj nevycházejí dvě úsečky, které svírají úhel menší než 5. V krajním 

případě, kdy je úhel 0, se jedná o duplicitní úsečky, které však nemusí být 

odhaleny při zpracovávání duplicitních prvků, pokud nemají totožné oba 

lomové body (tj. jsou různě dlouhé). 

 více než 7 objektů – v případě této chyby je pro každý lomový bod testováno, 

zda z něj nevychází více než 7 liniových prvků. 

  smyčka – lomená čára, jež má totožný počáteční a koncový bod (tj. uzavřený 

prvek je nakreslen lomenou čarou). Za smyčku je považována: linie se shodným 

počátkem a koncem 

  málo vrcholů - jsou vyhledány liniové prvky s nedostatečným počtem vrcholů 

- např. lomená čára s jediným vrcholem. 

Aplikace vytvoří seznam chyb do xml souboru – k prohlížení nalezených chyb je 

určena funkce Prohlížení chyb. Pokud již příslušný soubor existuje, je na to uživatel 

upozorněn a má možnost soubor přepsat nebo přidat do tohoto souboru nové chyby. Dále 

funkce vytvoří chybový protokol, jehož název je složen z názvu výkresu a názvu modelu 

s rozšířením .prt. Soubor se při dalším spuštění nepřepisuje, ale doplňuje! Protokol je 

umístěn na adresáři TMP nebo v adresáři aktivního výkresu (pokud nebyl adresář TMP 

nalezen).  

6.4.3 Oprava topologie 

Tato funkce umožňuje provést dávkově opravu některých topologických chyb - 

duplicit a úseček nulové délky. Oprava se provádí na základě protokolu vytvořeného 

funkcí Kontrola topologie (bez předchozího spuštění této kontroly není možné opravu 

spustit). Rozsah opravy může pokrývat jen zadaný model, nebo celý výkres, tj. všechny 

jeho modely.  

6.4.4 Čištění 

Modul Čištění umožňuje řešit automatizovaným postupem nedostatky v topologii 

kresby. Tento postup však v sobě skrývá jisté nebezpečí – při opravě nalezené chyby může 

dojít ke změně souřadnic lomových bodů, některé prvky mohou být zcela odstraněny nebo 
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může být změněna jejich topologie. Proto by uživatel měl dobře rozumět způsobu práce 

modulu a plně chápat význam jednotlivých nastavení. 

Parametr Limit významně ovlivňuje výsledek čištění výkresu – vzdálenost dvou 

bodů prvku nesmí klesnout pod zadaný limit, v opačném případě je taková situace 

vyhodnocena jako chyba. 

Funkce Čištění porovnává souřadnice všech lomových bodů liniových prvků, které 

vstupují do čištění. Pro každý lomový bod hledá v okolí o poloměru daném parametrem 

Limit jiný lomový bod. Pokud takový bod (body) nalezne, ztotožní je (výsledný bod 

vznikne zprůměrováním souřadnic všech bodů). Parametr Limit proto přímo ovlivňuje 

míru zásahů do výkresu. Pokud bude příliš veliký, může být ve výkresu opraveno příp. i 

smazáno příliš mnoho prvků, pokud bude příliš malý, mohou některé chyby zůstat 

neopraveny. Velikost parametru také ovlivňuje časovou náročnost čištění – čím vyšší 

hodnota parametru, tím delší doba zpracování.  

Modul Čištění nabízí velké množství funkcí, nejhlavnější z nich jsou popsané níže, 

přičemž je důležité brát v potaz, že všechny funkce modulu Čištění zpracovávají jen jeden 

model výkresu. 

Čištění  

Úloha umožňuje provést opravu duplicit, dotahů a křížení grafických prvků podle 

zadání uživatele. Uživatel také svým zadáním rozhoduje, zda se vytvoří nový kresebný 

soubor, do kterého pak lze převést vybrané typy grafických prvků podle uživatelského 

nastavení, a ve kterém se zadané opravy budou provádět, nebo zda opravy budou 

prováděny v aktivním kresebném souboru. Rovněž rozhoduje o specifikaci vrstev, ve 

kterých budou přebírané prvky hledány. 

Kontrola duplicit stringů  

Úloha umožňuje provést opravu duplicit lomených čar a útvarů podle zadání 

uživatele. Tuto úlohu je možné spustit jako první úlohu nad zpracovávaným souborem 

nebo jako návaznou úlohu na funkci Čištění v případě, že nebyl vytvářen soubor *.use (tj. 

čištění bylo prováděno v aktivním výkresu a nebyly tedy rozbíjeny liniové prvky na 

úsečky).  

Funkce vytváří záložní kopie původního kresebného souboru (pro soubor 

priklad.dgn bude vytvořen soubor priklad.zal). 
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Kontrola zbylých chyb  

Úloha umožňuje provést nad aktivním kresebným souborem další kontroly dle 

uživatelského zadání. Tuto úlohu je možné spustit jako první úlohu nad zpracovávaným 

souborem nebo jako návaznou úlohu na funkci Čištění kresby. 

Dostupné funkce u této kontroly jsou: 

 podobné úhly - stisknutí tohoto přepínače je pokynem pro provedení kontrol 

úseček jdoucích z totožného bodu z hlediska svíraných úhlů. 

 více než 7 objektů - pro každý koncový bod všech nalezených prvků (úseček, 

oblouků, křivek) je testováno, zda z něj nevychází více než 7 grafických prvků.  

 nedotahy typu T - stisknutí tohoto přepínače je pokynem pro provedení kontrol 

prvků z hlediska návazností. Je kontrolováno, zda existuje koncový bod prvku, 

z kterého nevychází další prvek, ale ve vzdálenosti zadané pomocí textového 

pole Limit (testovací hodnota se zadává v centimetrech) se vyskytuje jiný 

grafický prvek. Přepínač cm? odlišuje nedotahy typu T menší než 1cm. 

 oprava část. duplicit - přepínač umožňuje opravit podobné úhly, kde úsečky 

svírají nulový úhel 

 odpojit ref. s. - je-li zapnut a ve výkresu jsou nalezeny chyby, funkce odpojí 

připojené referenční soubory. Ve všech ostatních případech (nejsou nalezeny 

chyby nebo je přepínač vypnut) funkce po skončení kontroly připojí opět 

původní referenční výkresy. 

Funkce současně vytváří o své činnosti protokol. Jde o textový soubor stejného 

jména jako zpracovávaný výkres s rozšířením *.pr2. Protokol je umístěn v adresáři TMP. 

K prohlížení nalezených chyb slouží funkce Prohlížení chyb. Tato funkce 

umožňuje vygenerovat chybový výkres obsahující barevné kružnice, které lokalizují 

nalezenou chybu. 

Tvorba ploch 

Úloha umožňuje vytvořit nový kresebný soubor, do kterého pak umisťuje prvky 

vytvořené spojováním jednoduchých prvků (úseček, oblouků a křivek) na základě jejich 

návaznosti. Vytvářené prvky mohou být typu Útvar (Shape) nebo Uzavřený řetězec 

mk:@MSITStore:c:/aplhsi/PROGEO~1/Aplikace/H/Hsi.Asw.ElementMarker.htm::/
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(Complex Shape). K ukončení vytvářeného prvku vede opětovné dosažení výchozího 

bodu, jinými slovy uzavření prvku. 

Funkce musí být spouštěna ve výkresu *.use. Pokud je aktivní jiný výkres, funkce 

vypíše varování a otevře dialog pro výběr výkresu *.use. 

Funkce vyhledá všechny grafické prvky typu Úsečka (Line), Oblouk (Arc), 

Křivka (Curve) v původním kresebném souboru. V rámci tohoto kroku testuje duplicity 

úseček, oblouků a křivek (bez odstraňování duplicitních prvků) a úsečky nulové délky. 

Jsou-li nalezeny chyby, funkce ukončí práci s odkazem na úlohy Prohlížení chyb a 

Čištění. 

Pokud funkce nenajde ve výkresu žádné ze zmíněných chyb, vytvoří výkres, jehož 

jméno odpovídá aktivnímu kresebnému souboru s rozšířením res. Vytvořený výkres je 

aktivován, jako referenční je k němu připojen původní výkres. Pak funkce vyhledá 

vzájemné návaznosti prvků a vytvoří výsledné plochy. Funkce během své činnosti také 

vytváří tzv. vnořené plochy – z ploch, v nichž leží jiné plochy, vytvoří bezejmenné buňky. 

Tvorba linií  

Úloha umožňuje vytvořit nový kresebný soubor, do kterého pak umisťuje prvky 

vytvořené spojováním jednoduchých prvků (úseček, oblouků) na základě jejich návaznosti. 

Vytvářené prvky tedy mohou být typu Úsečka, Lomená čára a Složený řetězec. To 

znamená, že se vytváří grafické prvky od větvení k větvení. Funkce musí být spouštěna ve 

výkresu *.use nebo *.use2. 

Popis topologické kontroly pro praktické použití je obsažen v Manuálu pro 

atributovou a topologickou kontrolu v programu ProGeo v15 (Příloha č. 7). 

6.5 MGEO 

Topologická kontrola v programu MGEO může být provedena pomocí dvou funkcí, 

a to funkcí Kontrola a oprava čárové kresby a Kontrola a oprava duplicitních prvků. 

Následující text oddílů vychází z elektronické dokumentace programu MGEO [12]. 

6.5.1 Kontrola a oprava čárové kresby 

Kontrola a oprava čárové kresby je volitelný modul programu MGEO. Modul 

Kontrola a oprava čárové kresby hledá a případně odstraňuje přímo ve vektorovém 

výkresu všechny typy chyb čárové kresby. Za chyby jsou považovány duplicitní čáry, 
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nedotažené nebo přetažené čáry, průsečíky čar a volné konce. Program může pracovat ve 

dvou základních režimech – zkontrolovat nebo opravit. V režimu kontrol se všechna 

chybná místa ve výkresu pouze označí, v režimu oprav se chyby bezprostředně opravují a 

označují se pouze ty situace, které nelze jednoznačně vyřešit. 

Modul Kontrola a oprava čárové kresby hledá a opravuje následující typy chyb 

(nebo jejich kombinace): 

 nedotažená čára – je-li nejkratší vzdálenost konce jedné čáry od druhé menší 

než zadaná tolerance 

 přetažená čára – kříží-li jedna čára druhou a konec přesahuje o vzdálenost 

menší než je zadaná tolerance 

 křížení – kříží-li jedna čára druhou a vzdálenost konců čar od křížení je větší 

než je zadaná tolerance 

 duplicita – vyskytují-li se ve výkresu čáry nebo segmenty, které se překrývají 

celé (tj. mají stejný počáteční a koncový bod) nebo jejich části zcela přesně 

 bodová čára – není-li ve výkresu čára s nulovou délkou 

 krátký segment – není-li v lomené čáře krátký segment nebo segment nulové 

délky 

 konce oblouků – jsou-li konce oblouků začištěny na požadovanou přesnost 

Další typy chyb program jen kontroluje a označuje, ale sám je neopravuje: 

 volný konec čáry – je-li nejkratší vzdálenost konce jedné čáry od druhé větší 

než zadaná tolerance. Speciálním požadavkem je, aby čára byla ukončena 

značkou nebo aby končila v toleranci značky. 

 samostatně umístěná značka – značka, která neleží svým počátkem na 

lomovém bodu některé čáry 

 čára s kratší než minimální délkou – kontroluje se délka úseček nebo 

jednotlivých segmentů lomených čar 

 nezaokrouhlené souřadnice – jsou-li souřadnice lomových bodů čar 

s přesností např. na centimetry a nikoliv na milimetry 
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6.5.2 Kontrola a oprava duplicitních prvků 

Kontrola a oprava duplicitních prvků je volitelný modul programu MGEO. 

Program odstraňuje/označuje jak prvky duplicitní po celé délce, tak i jejich duplicitní části. 

Při zpracování se nehledají pouze prvky překrývající se přesně, ale i prvky ležící od sebe 

nejvýše v zadané vzdálenosti – toleranci. Při rozhodování, který duplicitní prvek má být 

odstraněn a který zachován, se využívají priority vrstev – zachovány zůstanou prvky 

z vrstev z vyšší prioritou. Nalezené duplicity mohou být buď jen označeny, vymazány 

z výkresu, nebo přesunuty do vyhrazené vrstvy pro pozdější kontrolu. I odstraněné 

duplicity vytvářejí místa pro prohlížení kvůli následné kontrole. Označená místa může 

uživatel po ukončení zpracování snadno a rychle prohlížet a rozhodnout, bylo-li místo 

opraveno správně, případně jej opravit vhodnějším způsobem.  

Funkce umožňuje zkontrolovat/opravit aktivní výkres podle nastavení, které 

uživatel zvolí z výběrového seznamu v hlavním dialogovém okně programu. Stiskem 

tlačítka Opravit resp. Zkontrolovat se spustí zpracování výkresu, tj. hledání 

a odstraňování duplicit v čárové kresbě aktivního výkresu. Rozsah kontroly může být 

stanoven na vnitřek ohrady nebo na celý výkres. Program při zpracování výkresu vytváří 

seznam řešených duplicitních míst, který je zobrazitelný pomocí nástroje pro Prohlížení 

vybraných prvků.  

Při vlastním odstraňování duplicit program zpracovává: 

 čáry (tj. prvky typu úsečka, lomená čára a útvar) 

 kruhové i eliptické oblouky, kružnice a elipsy (tj. prvky typu oblouk a elipsa) 

 body (tj. prvky typu úsečka, které mají nulovou délku) 

 texty (tj. prvky typu text a textový uzel) 

 značky (tj. prvky typu značka a sdílená značka) 

Mimo výše uvedené prvky může program zpracovat i prvky typu: 

 křivka (pomocí převodu na lomené čáry) 

 složený řetězec, uzavřený řetězec a bezejmenná značka představující plochy 

s děrami (tyto komplexní prvky se rozkládají na jednoduché prvky a ty jsou pak 

zpracovány) 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/Bentley/PowerDraft%20V8i%20Academic/Documentation/MGEO_help.chm::/_htmlH/LocView.html
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/Bentley/PowerDraft%20V8i%20Academic/Documentation/MGEO_help.chm::/_htmlH/LocView.html
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Modul Duplicity dále umí kontrolovat a/nebo řešit duplicity liniových a bodových 

prvků v zadaných vrstvách, kontrolovat duplicity vůči prvkům v referenčních výkresech, 

porovnávat vůči sobě pouze prvky se shodnými vybranými vlastnostmi (vrstvou, barvou, 

tloušťkou apod.), čehož lze využít pro odhalení duplicit u významově podobných prvků, 

kontrolovat duplicity se zadanou tolerancí, v režimu oprav duplicit rozhodovat o tom, který 

prvek ponechat a který odstranit (nebo přesunout do zadané vrstvy) na základě zadaných 

priorit, pracovat s 2D i 3D kresbou, spouštět zpracování interaktivně nebo dávkově. 

Popis topologické kontroly pro praktické použití je obsažen v Manuálu pro 

atributovou a topologickou kontrolu v programu MGEO (Příloha č. 8). 

6.6 GeoStore V6 

Pro topologickou kontrolu digitální mapy využívá program GeoStore V6 přídavný 

rozšiřující modul TechLine. Tento modul nabízí funkce jako Volné konce, Křížení, 

Duplicity, Zmetky, Topologie buněk, Blízké objekty a Topologie polygonu. Většina 

funkcí je řízena pomocí definičního souboru, který je možno nastavit v dialogu, pokud ho 

uživatel nemá. Chybné prvky má uživatel možnost po provedení kontrol prohlížet 

v chybovém modulu TechLine. Následující text podkapitoly vychází z manuálu modulu 

TechLine [10]. 

Volné konce  

Funkce slouží k vyhledání volných konců lomených čar, které se vyskytují pouze 

v jednom prvku. Vyhledání chybných prvků může probíhat dvěma způsoby, a to 

definičním souborem s příponou *.vlk nebo nastavením v dialogovém okně. Do kontroly 

můžeme zahrnout pouze prvky, které leží v určité vrstvě, a to pomocí výčtu tabulek. Při 

nastavení kontroly můžeme také určit rozmezí vzdálenosti volného konce od okolních 

prvků. 

Křížení   

Funkce slouží k vyhledání křížení linií a vrcholů linií, v jejichž blízkosti procházejí 

prvky ve vzdálenosti menší než je definovaná tolerance, tzv. blízké vrcholy. Vyhledání se 

opět řídí definičním souborem, který má tentokráte příponu *.krz, nebo nastavením 

v dialogovém okně. Možné je též zadat rozsah kontroly a zahrnout do ní i připojené 

referenční výkresy  
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Duplicity 

Funkce vyhledává, vybírá nebo odmazává duplicitní prvky, které jsou nalezeny dle 

nastavení v dialogovém okně. Duplicitními prvky jsou prvky se shodnými parametry podle 

nastavení. Kontrolu lze provádět pouze na vybrané druhy prvků, a to konkrétně pro linie se 

stejnými vrcholy, buňky ve stejném bodě, texty ve stejném bodě, kružnice se stejným 

středem, oblouky se stejnými konci. 

Zmetky 

Prvky nesplňující podmínky pro minimální hodnoty některých atributů se nazývají 

zmetky. Tyto prvky lze opravit nebo odstranit. Před kontrolou lze v dialogovém okně 

nastavit, jaké typy prvků mají být kontrolovány a jaké minimální hodnoty mají mít určité 

parametry pro daný typ prvků. 

Další funkce  

 Topologie buněk - funkce kontroluje polohu buňky vůči liniovým prvkům 

podle nastavení v definičním souboru s příponou *.tpb. Buňka je chybná, když 

její vztažný bod neleží v některém z načtených vrcholů lomených čar. 

 Blízké objekty - funkce provádí kontrolu vzdálenosti mezi prvky typu buňka 

nebo text. Situace je vyhodnocena jako chybná, když vzdálenost mezi 

vztažnými body buněk nebo textů je menší než zadaná tolerance. 

 Topologie polygonu - funkce je určena pro topologickou kontrolu prvků typu 

polygon. Polygon musí být uzavřený, což znamená, že první a poslední vrchol 

musí být totožný. Dalšími podmínkami jsou, že polygon musí mít v každém 

okruhu alespoň 4 vrcholy a žádné 2 hrany okruhu se nesmí křížit. Při kontrolách 

se kontroluje splnění podmínky křížení a také minimální délka hrany, jež nesmí 

být menší než nastavená hodnota v dialogovém okně pro dva po sobě 

následujících vrcholů okruhu. 

Popis topologické kontroly pro praktické použití je obsažen v Manuálu pro 

atributovou a topologickou kontrolu v programu GeoStore V6 (Příloha č. 9).  
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7 APLIKACE SOFTWARŮ NA DATA 

7.1 Vzorový výkres topologických chyb 

Vzorový výkres topologických chyb pro otestování a porovnání jednotlivých funkcí 

softwarů byl vytvořen v programu MicroStation PowerDraft V8i ve formátu DGN. Výkres 

obsahuje účelně vytvořené topologické chyby, včetně jejich popisu. Celkové spektrum 

topologických chyb jsem rozdělil do pěti skupin, a to na nedotahy a nedotahy typu T, 

přetahy a křížení linií, topologické chyby spojené s oblouky, topologické chyby 

založené na krátké vzdálenosti (čára nulové délky, krátký segment, blízké prvky) a 

duplicity. Všechny tyto typy topologických chyb obsažených ve výkresu jsou popsány 

níže. 

7.1.1 Nedotahy a nedotahy typu T 

Jednotlivé druhy nedotahů jsou znázorněny ve dvou vzdálenostech 0,10 m a 0,05 

m. Na prvním obrázku (Obr. 7.1.1.1) je znázorněný obecný nedotah, na dalších třech 

obrázcích (Obr. 7.1.1.2-7.1.1.4) je znázorněn nedotah typu T ve třech různých situacích, 

jež mohou nastat. 

 

      Obr. 7.1.1.1 Nedotah                             Obr. 7.1.1.2 Nedotah typu T – situace A 

 

 

 

 

Obr. 7.1.1.3 Nedotah typu T – situace B                  Obr. 7.1.1.4 Nedotah typu T – situace C  
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7.1.2 Přetahy a křížení linií 

Obecný přetah (Obr. 7.1.2.1) je znázorněn opět ve dvou vzdálenostech 0,10 m a 

0,05m. Na dalších obrázcích je znázorněno křížení linií, a to obecné křížení (Obr. 7.1.2.2), 

křížení různého typu linií (Obr. 7.1.2.3) a křížení kdy jedna linie je ukončena v místě 

křížení (Obr. 7.1.2.4). 

 

      Obr. 7.1.2.1 Přetah linií                                           Obr. 7.1.2.2 Křížení linií  

   

 

 

 

 

Obr. 7.1.2.3 Kříž. linií  různého typu    Obr. 7.1.2.2 Kříž. linií, jedna linie ukončena 

7.1.3 Topologické chyby spojené s oblouky 

Tato část řeší topologické chyby, které se vyskytují při kreslení oblouků. Konkrétně 

se jedná o nedotahy (Obr. 7.1.3.1) a přetahy (Obr. 7.1.3.2) dvou oblouků, přetah pouze 

jednoho oblouku (Obr. 7.1.3.3), přetah (Obr. 7.1.3.4) a nedotah (Obr. 7.1.3.5) oblouku a 

linie, přetah linie (Obr. 7.1.3.6) a přetah oblouku (Obr. 7.1.3.7). 

 

Obr.7.1.3.1. Nedotah oblouků  Obr. 7.1.3.2. Přetah oblouků  Obr. 7.1.3.3.Přetah 1 oblouku  
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Obr. 7.1.3.4 Nedotah oblouku a linie                   Obr. 7.1.3.5 Přetah oblouku a linie 

 

Obr. 7.1.3.6 Přetah linie                                   Obr. 7.1.3.7 Přetah oblouku                                                 

7.1.4 Topologické chyby založené na krátké vzdálenosti 

 Čára nulové délky  - jedná se o situace, kdy čára nenavazuje na bod, čímž 

vytváří tzv. čáru nulové délky (Obr. 7.1.4.1). Tato topologická chyba je 

vytvořena ve dvou vzdálenostech, 0,10 m a 0,05 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.1.4.1 Čára nul. délky        
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 Krátký segment – situace je znázorněna na obrázku (Obr. 7.1.4.3), 

v testovacím výkresu jsou obsaženy krátké segmenty ve dvou vzdálenostech tj. 

0,10 m a 0,05m. 

 

 

 

 

                                                Obr. 7.1.4.3 Krátký segment 

 Blízké prvky – v této části jsou obsaženy chyby blízkých bodů, buněk a textů, 

které jsou od sebe vzdáleny ve dvou stanovených vzdálenostech, a to 0,10 m a 

0,05 m. 

7.1.5 Duplicity 

V této části jsou za chyby považované duplicity bodů, úseček, lomených čar, 

křivek, útvarů, oblouků, kružnic, elips, textů a buněk, a to buď v úplném překrytu, nebo 

v překrytu pouze částečném. U úseček je výčet testovaných prvků rozšířen o překryt linií 

různého typu. U textů jsou ukázány varianty, kdy texty mají totožný vztažný bod a stejné 

zarovnání a texty, které mají totožný vztažný bod a jiné zarovnání. U buněk jsou 

znázorněny varianty, kdy buňky mají stejný znak, vztažný bod a natočení, a buňky se 

stejnou značkou, vztažným bodem a jiným natočením. 

7.2 Porovnání výsledků topologických kontrol 

Funkce topologických kontrol jednotlivých zkoumaných programu, jež byly 

popsány v předešlých kapitolách, byly otestovány na podkladě vzorového výkresu chyb, 

který obsahoval chyby popsané v této kapitole, a který se nachází v Příloze č. 1. Pro 

přehlednost výsledků byla taktéž vytvořena tabulka výsledků, která se nachází v Příloze č. 

2. 

Před samotnými kontrolami v jednotlivých programech bylo třeba vzorový výkres, 

který byl vytvořen ve formátu DGN V8, převést do vnitřních formátů jednotlivých 

programů. V programu Kokeš do formátu VYK, v případě programu VKM do formátu 
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VKD, u kterého bylo navíc zapotřebí před tímto převodem převést výkres DGN V8 do 

DGN V7. Převod do DGN V7 bylo nutné také u programu GeoStore. 

7.2.1 Nedotahy a Nedotahy typu T 

K vyhledávání toho to druhu chyb přistupují všechny zkoumané programy 

obdobně. Vyhledání chyby spočívá v nalezení takových situací, kdy se kolem jednoho 

bodu nachází jiný bod, a to v uživatelem definované číselné hodnotě, vyjadřující mezní 

vzdálenost. Důležitým faktorem je vhodné stanovení této vzdálenosti. 

V programu Microstation byly odhaleny veškeré nedotahy i nedotahy typu T, a to 

funkcí Nedotahy, ve které se nastavuje rozmezí nedotahů, které budou považovány za 

chybné, přesněji dolní a horní mez. 

V programu Kokeš slouží k odhalení nedotahů funkce Blízkost bodů. Pro kontrolu 

lze nastavit mez totožnosti, která nám stanoví, do jaké vzdálenosti bude program 

vyhodnocovat situace jako nedotah, a mez shodnosti, která nám určí minimální hodnotu, 

do které se budou body považovat za shodné. U nedotahů typu T program k vyhledání 

nedotahů použije funkci blízkosti bodů u linie. 

Program VKM neměl taktéž problém s vyhledáním toho to druhu chyb. K nalezení 

použil funkce Kontrola spojnic, a to ve formě blízkých bodů. Pro kontrolu lze nastavit 

hodnotu, do které bude blízkost dvou bodů brána jako nedotah. 

V programu ProGeo se dokonce nachází dvě oddělené funkce zabývající se 

nedotahy, je to funkce Nedotahy koncových bodů a funkce Nedotahy typu T, která se 

přímo specializuje na nalezení těchto typů nedotahů. 

Program MGEO nalezení nedotahů provedl pomocí hodnoty Tolerance začištění s 

doplňujícím nastavením Meze tolerance začištění, která nám stanoví, do jaké vzdálenosti 

bude program vyhodnocovat situace jako nedotah. Nedotahy dvou přímek program 

vyhledá jako nedotahy. Nedotahy typu T situace A a B program vyhledá jako přetah a 

křížení linií. Nedotah typu T situace C program vyhledá jako rizikové místo, které neumí 

vyřešit. 

Obecné nedotahy a nedotah typu A program GeoStore V6 vyhledá pomocí funkce 

Volné konce, po zadání rozmezí vzdáleností.  Nedotahy typu T typu B a C program najde 

pomocí funkcí Blízký vrchol pro zadanou toleranci. 
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Obr. 7.2.1.  Nedotahy a Nedotahy typu T 

7.2.2 Přetahy a křížení  

Přetahy jsou obdobné chyby jako nedotahy, a řeší se podobným způsobem. Křížení 

linií vzniká při protnutí dvou linií, při němž se nevytvoří v místě protnutí průsečík. Většina 

ze zkoumaných programů neměla s těmito chybami potíže, výjimku tvoří program 

Microstation, který si nedokázal poradit s žádnou modifikací chyby křížení linií, a 

program GeoStore, který ze zkoumaných situací křížení linií nerozpoznal situaci, kdy při 

křížení dvou linií je jedna linie v místě průsečíku ukončena. 

 

Obr. 7.2.2.  Přetahy a křížení 
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7.2.3 Topologické chyby založené na krátké vzdálenosti 

Program Microstation vyhledá čáry nulové délky pomocí funkce nedotah, stejně 

jako chybu krátký segment. Program též najde blízké body a to opět pomocí funkce 

Nedotah. Blízké buňky a texty program nenajde. 

Čáry nulové délky program Kokeš vyhledá pomocí funkcí Samostatný bod a 

Blízkost dvou bodů, krátký segment vyhledá pomocí funkce Blízkost dvou bodů. Blízké 

objekty (body, buňky) program vyhledá pomocí funkce Blízkost bodů, blízké texty 

program nevyhledá. 

Program VKM čáry nulové délky nepovažuje za chybné. Krátké segmenty nalezne 

pomocí funkce Krátké spojnice. Blízké objekty, jež byly zkoumány (body, buňky, texty) 

program nevyhledá. 

V programu ProGeo se nachází speciální funkce k nalezení úseček nulové délky a 

to funkce Úsečka nulové délky. Krátký segment program vyhledá pomocí funkce Krátká 

úsečka. Blízké objekty (body, buňky) program vyhledá, a to pomocí funkce Blízké buňky. 

Blízké texty program nerozpozná. 

Program MGEO čáry nulové délky vyhledá pomocí funkce Segment nebo čára 

s nulovou délkou. Krátký segment program vyhledá pomocí funkce Segment čáry s kratší 

než minimální délkou. Blízké objekty (body, buňky a texty) program vyhledá jako 

duplicity v zadané toleranci. 

Čáry nulové délky program GeoStore vyhledá pomocí funkce Blízkých vrcholů 

v zadané toleranci. Krátký segment vyhledá pomocí funkce Volné konce. Blízké objekty, 

jež byly zkoumány (body, buňky, texty) program vyhledá, body pomocí funkce Blízkých 

vrcholů v zadané toleranci, buňky a texty pomocí funkce Blízké objekty. 

 

Obr. 7.2.3.  Topologické chyby založené na krátké vzdálenosti 
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7.2.4 Topologické chyby spojené s oblouky 

Topologické chyby spojené s oblouky, které se týkají především nedotahů, přetahů 

a křížení oblouků, popřípadě oblouku a linií, se řeší ve většině programů na stejné bázi 

jako nedotahy, přetahy a křížení linií. Dvěma výjimkami jsou již zmíněné programy 

v sekci přetahy a křížení linií, které si své nedostatky ve valné většině přenáší i do sekce 

této. Jedná se o program Microstation a program GeoStore. Microstation nenalezne 

křížení dvou oblouků. Program GeoStore má s prací s oblouky větší problémy. Nalezne 

pouze situace, když mezi zkoumanými prvky dojde ke křížení obou prvků, nedotahy nebo 

přetahy pouze jednoho prvku tudíž nenalezne.   

 

Obr. 7.2.4.  Topologické spojené s oblouky 

7.2.5 Duplicity 

Ze šestice zkoumaným programů, pouze dva programy umí nalézt duplicitní prvky 

v celém rozsahu, to znamená i ty prvky, které se překrývají pouze částečně. Jedná se o 

programy MGEO a VKM. Program MicroStation nalezne částečné duplicity jako přesah 

dvou prvků. Ostatní programy, tudíž programy Kokeš, ProGeo a GeoStore označí za 

duplicitní prvek, pouze tu situaci, kdy jsou dva prvky v plném překrytu. 

Program Microstation najde duplicity všech zkoumaných prvků, kromě křivek, 

textů s odlišným zarovnáním a buněk s jiným natočením, a to pomocí funkce Duplicity. 

V programu Kokeš, se duplicitní prvky nalézají pomocí funkce Singularity prvků, 

nebo pomocí specializované funkce Odstranění duplicit. Úplné duplicity program nalezne 

u všech typů prvků, částečné duplicity program nerozpozná. U textů najde pouze duplicity 

textů se stejným zarovnáním.   
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Program VKM hledá duplicity liniových nebo obloukových prvků mezi dvěma 

body pomocí funkce Kontrola spojnic. Odstranění duplicity linií, textů, centroidů, značek 

probíhá ve funkci Duplicity kresby. Program nenalezne duplicity křivek a elips, protože se 

tyto prvky v programu správně nevykreslí. 

Program ProGeo nalezne úplné duplicity linií, oblouků, útvarů, lomených čar, 

elips, kružnic, textů a buněk. Nalezené byly i duplicitní buňky s rozdílným natočením, 

texty s odlišným zarovnáním nalezeny nebyly. 

Hledání duplicitních prvků v programu MGEO probíhá ve dvou funkcích. K 

nalezení duplicit u jednoduchých, povětšinou liniových prvků, může posloužit funkce 

Kontrola a oprava čárové kresby. Obloukové a eliptické prvky se musí před kontrolou 

duplicit aproximovat. Druhou možností k nalezení duplicitních prvků je funkce Kontrola a 

oprava duplicitních prvků, která najde duplicity u všech typů prvků.  Elipsy a oblouky se 

již nemusí aproximovat, aproximace je provedena automaticky. Prvky jako uzavřený 

řetězec, složený řetězec a bezejmenná značka musí být před kontrolou rozloženy na 

jednoduché liniové prvky. 

Program GeoStore najde úplné duplicity bodů, liniových prvků, obloukových 

prvků, kružnic, lomených čar, útvarů a křivek, nenajde však duplicity částečné. Duplicity 

buněk byly nalezeny jak při stejném natočení, tak při natočení rozdílném. Duplicity textů 

byly nalezeny při stejném zarovnání textů, při odlišném zarovnání musí být použita 

k nalezení chyby funkce Blízké texty. Duplicita elipsy nebyla nalezena. 

 

Obr. 7.2.5.  Duplicity 
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8 VÝSLEDNÉ POROVNÁNÍ PROGRAMŮ 

      Zkoumané softwary se od sebe liší jak použitými funkcemi, tak i rozdílností 

v nastavení či vyhledávání chybových situací. Atributová kontrola je obsažena 

v programech Kokeš, ProGeo a MGEO. Topologickou kontrolu obsahují všechny 

zkoumané programy. 

   Velkou výhodou programu Microstation je jednoduchost a přehlednost funkcí 

pro topologickou kontrolu digitálních dat. I když se jedná pouze o grafický CAD software 

se  základními kontrolami, můžu konstatovat, že program MicroStation v konkurenci 

ostatních specializovaných geodetických softwaru obstál. Jeho téměř jediná zásadní 

neúplnost je nalezení křížení dvou prvků, v ostatních odvětví se vyrovná zbylým 

programům. Navíc na rozdíl od většiny geodetických softwarů je schopen nalézt částečné 

duplicity, a to pomocí funkce Přesah. 

   Program Kokeš je již o dost složitější a pro nezkušeného uživatele méně 

přístupný program. Pro mě osobně se stal Kokeš nejméně sympatickým programem, a 

myslím si, že by mu určitě prospěly menší úpravy, hlavně co se týče přehlednosti.  

Nicméně úroveň provedených kontrol a možnosti jejich nastavení je na vysoké úrovni. 

Program si poradil téměř se všemi testovanými typy chyb, výrazným nedostatkem je pouze 

nalezení částečných duplicit.  

   Program VKM, na rozdíl například od programu Kokeš, nabízí velmi jednoduché 

a srozumitelné nastavení. Řekl bych, že se jedná o takový mezi článek mezi programem 

Microstation a programem Kokeš. Atributová kontrola v programu chybí, topologická 

kontrola funguje vcelku na dobré úrovni. Výrazným nedostatkem je však nerozpoznání 

chyb, které jsou založeny na krátké vzdálenosti, program mimo krátkého segmentu nenašel 

žádnou jinou variantu chyby toho to typu.  

  Program ProGeo je nadstavba, která pracuje v grafickém prostředí Microstationu. 

Její výhodou je schopnost dávkové kontroly výkresů. Přehledně je také vytvořen prohlížeč 

nalezených chyb. Výsledky po provedení kontroly na vzorovém výkrese jsou na 

srovnatelné úrovni s ostatními softwary, stejně jako u programu Kokeš je největší slabinou 

nevyhledání částečných duplicit. Další nevýhodou, která přidělává práci navíc, může být 

fakt, že funkce Čištění rozkládá pouze liniové prvky, tudíž neliniové prvky musí být 

rozloženy ručně. 
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   Program MGEO jako jediný z testovaných programů dokázal rozpoznat všechny 

druhy topologických chyb. Program nepatří zajisté k těm nejjednodušším, ale po bližším 

seznámení uživatele z nabízenými funkcemi si myslím, že je jedním z nejlepších softwaru 

pro atributovou a topologickou kontrolu. Výhodami programu MGEO  je dávková kontrola 

výkresů a způsob opravy nalezených chyb, která záleží čistě na přání uživatele, program 

sám nenávratně nevyčistí výkres. Duplicity se například přesunou do stanovené výběrové 

množiny, se kterou může uživatel nakládat, jak uzná za vhodné. Propracovaná je zde i 

kontrola atributová, s možností vytvoření vlastního souboru pravidel, který je pak možno 

používat ke kontrole ostatních výkresů. 

   Program GeoStore je program hodně se podobající programu Microstation. 

Nejedná se, ale o pouhý CAD software, programová nabídka je zde doplněna o 

geodeticko-výpočetní funkce spolu s rozšířenou možností kontroly digitálních dat. 

Atributová a topologická kontrola se nenachází v přímo grafickém prostředí programu a 

musí být vyvolána pomocí přídavného modulu TechLine. Nastavení kontrol je jednoduché 

a přehledné, stejně jako následná vizualizace nalezených chyb. Program si nedokáže 

poradit s chybami oblouků, kdy rozpozná pouze křížení dvou oblouků. Taktéž nerozpozná 

částečné duplicity. 

 

Obr. 8. Výsledné Porovnání programů  



61 

 

9 ZÁVĚR 

Předmětem této práce bylo popsat jednotlivé počítačové softwary pro tvorbu 

digitálních dat, včetně popisu jejích vestavěných funkcí pro atributovou a topologickou 

kontrolu. V obsahu této práce je také obsaženo otestování zkoumaných funkcí pomocí 

vzorového výkresu a zhodnocení jeho výsledků.  

Programy MicroStation, Kokeš, VKM, ProGeo, MGEO a GeoStore byly na začátku 

práce stručně popsány, aby v následujících kapitolách byl proveden důkladnější rozbor 

jejích kontrolních funkcí. Pro praktické použití programů ke kontrolám, byly pro každý 

program vyhotoveny jednoduché manuály. 

Pro porovnání jednotlivých programů, hlavně jejich kontrolních funkcí, byl 

vytvořen vzorový výkres, obsahující topologické chyby ve formátu DGN V8. U programů 

VKM a Kokeš muselo být přistoupeno k přetransformování výkresu do vnitřního formátu 

jednotlivých programů. Výsledky porovnání byly sestaveny do přehledné tabulky.  

Zkoumané softwary se od sebe liší jak použitými funkcemi, tak i rozdílností 

v nastavení či vyhledávání chybových situací. Atributová kontrola je obsažena 

v programech Kokeš, ProGeo, MGEO a GeoStore. Topologickou kontroly obsahují 

všechny zkoumané programy. 

Při vyhodnocení testu, kdy na vzorový výkres byla aplikována kontrola 

jednotlivých programů, se ukázalo, že všechny zkoumané programy neměli potíž nalézt 

všechny typy nedotahů a přetahů. Křížení linií nezvládl pouze program Microstation a 

program GeoStore, který nerozpoznal křížení linií, kdy je jedna z linií ukončena. U 

topologických chyb založených na krátké vzdálenosti dělali největší potíže programům 

blízké texty, které kromě programu GeoStore a MGEO nikdo nenašel. Topologické chyby 

spojené s oblouky nedělaly většině programů problémy, výjimkou byl již zmíněný 

GeoStore a Microstation, který se neporadil stejně jako u linií s křížením. Největší problém 

u zkoumaných softwarů nastal v hledání duplicit, kdy pouze program MGEO našel 

všechny druhy. Ostatní programy měly potíže s nalezením buď duplicit u křivek, nebo 

duplicit textů se stejným zarovnáním, nebo s částečným překrytím prvků.  

Všechny zkoumané programy pracují na dost podobném principu a liše pouze 

v drobných nuancích, hlavně co se týče struktury a nastavování kontrol. Nejde tudíž říci, 

který z programu je jednoznačně nejlepší. Z testu, provedeného v této bakalářské práci, 



62 

 

nejlepších výsledků dosáhl program MGEO, pro někoho však může být ten to program 

příliš složitý a komplikovaný. Použití daného programu je tedy o individuálním rozhodnutí 

každého uživatele a o podmínkách, které musí při tvorbě digitální mapy dodržet.  
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