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1 Bentley InRoads 

1.1 Úvod 
Bentley InRoads je multifunkční software přizpůsobený speciálním požadavkům stavařské 
komunity. Slouží pro komplexní projektování liniových staveb, návrh terénních úprav apod. 
Cílem práce v tomto systému je vytvoření prostorového modelu stavby (DTM – digital terrain 
model) do stávajícího terénu, z něhož je následně generována klasická projektová 
dokumentace (výkresy situace, podélných a příčných řezů, dále bilance zemních prací, různé 
typy výpisů, tabulek apod.). Díky digitálnímu modelu trasy je následně snadné vytvořit z 
triangulace pomocí rendrování různé 3D pohledy, vizualizace apod. 

Jde o program, který je nadstavbou CAD systémů. Jeho velkou výhodou je, že si sami můžete 
vybrat CAD platformu, na jaké budete chtít pracovat a to mezi dvěmi nejrozšířenějšími, 
kterými jsou AutoCAD a MicroStation. Okno programu InRoads je podobné průzkumníku ve 
Windows a zobrazuje se v popředí vybrané CAD platformy. 

 

Systém InRoads pracuje s těmito typy datových souborů: 

• digitální model terénu .dtm (digital terrain model), ve kterém jsou uložena veškerá terénní 
data (pro každý terén různé .dtm)  

• geometrický projekt .alg (geometry alignment) ukládá všechny informace o jednotlivých 
trasách spojené s jejich geometrií (směrové a výškové vedení tras, klopení) 
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• knihovna šablon .tml (template library) obsahuje informace o šířkovém uspořádání 
jednotlivých vozovek, o jejich tloušťce, případně i skladbě a o způsobech svahování tělesa 
komunikace 

• knihovna cest .rwl (roadway library) popisuje průběh jednotlivých tras, což znamená od 
kterého staničení je použita jaká šablona, definuje rozšíření ve směrových obloucích, 
pomocí knihovny cest se přidávají odbočovací a připojovací pruhy apod. 

• soubory preferencí .ini (preferences) slouží k uživatelskému přednastavení a řídí způsob 
vykreslování popisů, os, trasy, vrstevnic, podélných i příčných řezů apod. 

• v projektu .rwk jsou uloženy informace o souborech (.alg, .dtm, .tml, .rwk, .ini), které 
používáte ve vašem projektu a jejich adresa na vašem počítači. Spuštěním projektu můžete 
otevřít všechny soubory najednou z jejich daného umístění, bez nutnosti jejich postupného 
načítání. To je výhodou i pro ukládání, kdy stačí uložit projekt a ne každý soubor zvlášť 

Je důležité si uvědomit, že AutoCAD (.dwg) nebo MicroStation (.dgn) slouží k vykreslování 
dat uložených v souborech InRoadsu, což znamená, že plní funkci výkresu a nenesou žádné 
informace o parametrech trasy ani terénu. Nicméně jsou využívány např. pro interaktivní 
trasování směrového i výškového vedení, přičemž veškerá geometrická data, označená 
kurzorem myši na platformě AutoCADu nebo MicroStationu, jsou ukládána do souboru 
geometrického uspořádání. Můžete v nich také provádět různé editace terénu, opět 
v návaznosti na datový soubor digitálního modelu terénu apod.  
V dalším textu budou popsány funkce InRoads na programu AutoCAD. 

Před započetím práce je dobré si někde sehnat preference, které by více vyhovovaly poměrům 
v ČR. Jedná se o program vyvinutý v Americe, který je přizpůsoben jejich normě. Pomocí 
vhodných preferencí jej usměrníte, aby pracoval podle ČSN. Preference si můžete upravit i 
sami, ale k jejich porozumění je potřeba být pokročilejším uživatelem a navíc je to běh na 
velmi dlouhou trať.  
Preference InRoads jsou uloženy ve dvou souborech: civil.ini a wysiwyg.ini, které najdete 
v adresáři C:\Program Files\Bentley\Civil\data. Novými preferencemi, které si seženete, 
přepište ty původní v tomto umístění (předtím si ty staré zálohujte). Nové preference tak 
budou načítány automaticky po spuštění InRoads. 
Dále si zobrazte panely nástrojů Přepínače a Úchopové body tak, že v menu Nástroje kliknete 
na Vlastní. Otevře se vám okno, ve kterém si v záložce Panely nástrojů zvolíte které 
potřebujete. 
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Z panelu nástrojů Přepínače jsou nejdůležitější ikony Zapsat a Čistit prvky perem. Funkce 
Zapsat přepíná grafiku do dvou módů: zobraz a zapiš a pouze-zobraz. Toto tlačítko mějte 
zapnuté po celou dobu práce. Funkce Čistit prvky perem určuje, zda se jednotlivé grafické 
prvky budou překreslovat novými (aktuálními) nebo ne. 

 

Panel nástrojů Úchopové body funguje obdobně jako v AutoCADu, s tím rozdílem, že se nijak 
graficky nezobrazuje (v CADu např. žlutým čtverečkem u koncového bodu). 

 

1.2 DTM 

1.2.1 Úvod o DTM 

Digitální model terénu .dtm (DTM) je třírozměrný modelu terénního reliéfu. Pro snadný popis 
terénu se většinou používá princip rozdělení celé plochy na menší části (plošky), které se dají 
snadněji geometricky popsat. InRoads pracuje s elementárními ploškami, které jsou tvořeny 
trojúhelníky, které k sobě přiléhají. Jejich vrcholy jsou body na terénní ploše (body zaměření) 
souřadnicově určené příslušnými geodetickými metodami. Interpolace plochy se obvykle 
provádí lineárně po trojúhelnících.  
Model můžete vytvářet z různých prvků. Od geodetů dostáváte pro vyšší stupně projektové 
dokumentace nejčastěji zaměření ve formě podrobných bodů někdy doplněných o terénní 
hrany. Pro zpracování studií pak zpravidla vrstevnice. 

InRoads umožňuje pracovat s různými typy prvků: 

• body (buď ve 3D nebo ve 2D, kdy je výška u každého bodu napsána textem) 

• terénní hrany (3D osa komunikace, hrana chodníku, dno příkopu) 

• vrstevnice (ve 3D) 
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Tyto prvky zle načítat (importovat) buď přímo z grafiky výběrem jednotlivých prvků nebo 
importem celé hladiny, dále pak z různých datových souborů.  

1.2.2 Postup tvorby DTM 

Nový terén 

Otevřete si výkres .dwg obsahující prvky potřebné pro tvorbu DTM. V menu InRoads 
přejdete na Soubor → Nový. V otevřeném okně do záložky Povrch, kde do kolonky Název: 
vepíšete slovo teren (malým písmem, bez diakritiky - nutné pro pozdější fungování 
programu!!!) a dáte Použít. Tím jste si založili prázdný soubor, do kterého můžete importovat 
data. 

Import povrchu 
V horním menu Soubor → Import → Povrch. Otevře se vám okno, ve kterém se odehrává 
celý proces načítání DTM. Stejně jako načítáte DTM z různých zdrojů, můžete jej také do 
různých cílů exportovat.  

 

Na obrázku je vidět modelový příklad, kdy jsou importována data z výkresu .dwg. Z hladiny 
vrstevnice se načítají vrstevnice (které musí být tvořeny 3Dkřivkami), jako souřadnice Z je 
brána jejich výška ve výkresu, ukládány jsou pod zákl. názvem vrstevnice, stylem prvku 
contour (vrstevnice) a typem bodu Vrstevnice do DTM s názvem teren. 
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Obdobně by se načítaly např. body, ale s názvem např. drobné body, stylem prvku bodyDTM 
a typem bodu Náhodný bod. A v poslední řadě terénní hrany jako styl breakline a typ Hrany. 
Potvrdíte kliknutím na tlačítko Použít, čímž provedete import dat podle zvolených podmínek. 
Samozřejmě můžete mít ve výkrese kombinaci všech tří typů prvků. V tom případě budete 
proces opakovat, dokud nenačtete vše potřebné. 

Na závěr je vhodné si zkontrolovat načtená data. V průzkumníku InRoads kliknete v levém 
okně na váš teren a v pravém vidíte kolik prvků máte načteno, max. a min. výšku, souřadnice 
apod. 

Triangulace povrchu 
V případě, že máte načtená všechna potřebná data, následuje vlastní výpočet DTM. V menu 
InRoads zvolte Povrch → Triangulace povrchu. Vyberete povrch, který chcete triangulovat 
(teren). Dále máte možnost si zvolit Maximální délku (tou je myšlena maximální délka hrany 
trojúhelníka). Délka 0 znamená bez omezení. Po úspěšné triangulaci se vám vyplní ve 
Výsledcích počet bodů, trojúhelníků a celkový čas.  

 

Uložení povrchu 

Poslední fází je uložení terénu. V menu Soubor → Uložit klikněte na Povrch a zvolte adresář, 
kam chcete svůj terén uložit. 

1.2.3 Zobrazení povrchu 

Pro kontrolu se můžete opět podívat, po kliknutí na váš teren v panelu průzkumníka, do 
pravého okna na jednotlivé údaje o terénu nebo si můžete data zobrazit do grafiky pomocí 
Zobrazení povrchu. Vybrat si můžete z několika způsobů. 
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1.3 GEOMETRIE - SMĚROVÉ ŘEŠENÍ 

1.3.1 Úvod 

Směrová a výšková řešení jsou uložena v tzv. geometrickém projektu. Těchto projektů může 
být zároveň otevřeno několik a vždy jen jeden z je aktivní. To nastavíte tak, že v levém okně 
průzkumníka InRoads kliknete pravým tlačítkem na řešení (směrové, výškové), které chcete 
aktivovat a v nabídce, která se zobrazí vyberete Nastavit aktivní (aktivní řešení poznáte podle 
toho, že je v okně průzkumníka označeno červeným čtverečkem). Tento způsob aktivace je 
použitelný pro DTM, geometrický projekt i knihovnu cest. V geometrickém projektu je 
uloženo směrové řešení, výškové řešení a klopení. Každé projekt může mít libovolný počet 
směrových řešení, z nichž každé může mít několik výškových řešení a klopení. Jak již bylo 
uvedeno výše, pracujete vždy s tím řešením, které je právě aktivní. Každý geometrický 
projekt je uložen v samostatném souboru s příponou .alg.  

1.3.2 Postup tvorby směrového řešení 

Nový geometrický projekt 

Nový geometrický projekt vytvoříte pomocí Soubor → Nový. Přejdete do záložky Geometrie, 
vyberete typ Geometrický projekt a o řádek níž vepíšete jeho jméno (např. projekt) a kliknete 
na Použít. Okno nebudete zavírat, vyberete typ Směrové řešení a pod něj vepíšete jméno 
(např. varianta A) a opět potvrdíte pomocí Použít. Takto vytvořené směrové řešení je zatím 
prázdné tzn. že ještě neobsahuje žádná data. 

Návrh směrového řešení 

Volby pro návrh směrového řešení jsou v menu Geometrie → Úprava směrového řešení. 
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Určíte postupně kurzorem všechny vrcholy vámi vybraného polygonu trasy pomocí příkazu 
Přidat V. K jejich správnému určení vám slouží panel nástrojů Úchopové body. Po určení 
posledního bodu ukončíte volbu pomocí pravého tlačítka myši. Na obrazovce by jste měli mít 
vykreslen váš polygon. Tento polygon můžete kdykoliv dále editovat pomocí volby Vložit V 
(vloží libovolný vrchol mezi dva již existující vrcholy tečného polygonu), Posunout V 
(posune kterýkoliv vrchol polygonu), Odstranit V (odstraní zvolený vrchol v polygonu). 

Pokud máte rozmyšleno kudy povede vaše trasa, můžete si nakreslit tečný polygon v 
AutoCadu pomocí křivky a poté jej celý importovat do InRoadsu. 

Poté, co máte zvolen tečný polygon, můžete přistoupit k vkládání jednotlivých směrových 
oblouků v menu v Geometrie → Úprava směrového řešení → Definovat oblouk.  

 

Mezi jednotlivými vrcholy tečného polygonu se můžete přepínat v dolní části pomocí tlačítek: 
První, Předchozí, Další, Poslední a Vybrat (můžete vybrat přímo z grafiky). Pokud jste 
přepnuti na vrchol, který chcete editovat, zadáte si délky přechodnic (nebo parametr), poloměr 
oblouku a kliknete na Použít. Směrový oblouk sem vám zobrazí v CADu ve vašem tečném 
polygonu. Poté se můžete přepnout na následující oblouk. 
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V případě, že chcete udělat inflexní bod, přepnete se v okně Definice směrového oblouku 
z Definovat - Poloměr na Tečna-přechodnice, tím vám zamrzne políčko pro určení poloměru 
a zůstanou jen pole pro délku/parametr přechodnic. Zároveň s tím se vám aktivují 3 políčka 
v pravém dolním rohu a tlačítkem vedle nich v grafice určíte (pomocí uchopovacího 
koncového bodu) kde chcete mít inflex (koncový bod přechodnice předcházejícího oblouku). 
Software díky tomu, že zná polohu inflexního bodu, tečny směrového oblouku a délky 
přechodnic dopočítá poloměr a vloží směrový oblouk.  

Můžete také použít volbu Bod na oblouku, postupovat podle předchozího návodu a software 
vám vytvoří směrový oblouk (pokud existuje), který prochází bodem jenž jste zadali.  

Uložení směrového řešení 
Po vytvoření směrového vedení a kdykoliv v průběhu editace nezapomínejte ukládat 
geometrický projekt!!! Program nedisponuje tlačítkem Zpět, což znamená, že vhodné a časté 
zálohování je víc než na místě. V menu Soubor → Uložit klikněte na Geometrický projekt a 
zvolte adresář, kam jej chcete uložit. 

1.3.3 Zobrazení a popis směrového řešení 

Přímo v menu Geometrie je příkaz Výpis směrového řešení, otevře se vám textový soubor 
obsahující veškeré informace o trase (staničení významných bodů, parametry směrových 
oblouků atd.) 
Aktivní směrové řešení si můžete zobrazit podle obrázku. 

 

Poté, co máte zobrazenu osu komunikace si ji můžete popsat příkazem Staničení v menu 
Zobrazit geometrii. Vybráním vhodných preferencí (kliknutím dole na prostřední tlačítko 
Preference) si zvolíte způsob popisu vaší trasy. Zde velmi záleží, jaké preference jste si 
sehnali, protože Defaultní sou víceméně nepoužitelné. Pozor, při popisování postupně pomocí 
více preferencí je nutné mít vypnut přepínač Čistit prvky. Poté si popíšete směrové oblouky 
pomocí volby Popis oblouku. 
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InRoads zapisuje staničení ve formě 1+359,987, což je adekvátní k normovému 1,359 987. To 
jde jednoduše změnit pomocí příkazu v AutoCADu najit (_find), což je obdoba 
Windowsového najít/nahradit (najít + a nahradit za , ). 

1.4 GEOMETRIE – VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 

1.4.1 Úvod 

Z výše uvedeného vyplývá, že směrová i výšková řešení jsou uložena v geometrickém 
projektu. Výškové řešení je v projektu vázáno vždy na jedno směrové řešení, přičemž jedno 
směrové řešení může obsahovat libovolný počet výškových. Vždy pracujete s výškovým 
řešením, které je právě aktivní. Výškové řešení se ukládá do souboru geometrického projektu 
.alg. 

1.4.2 Postup tvorby výškového řešení 

Nové výškové řešení 
Nové výškové řešení vytvoříte pomocí Soubor → Nový. Přejdete do záložky Geometrie, 
vyberete typ Směrové řešení, ve spodním okně v nabídce stávajících směrových řešení 
vyberete to, pod které chcete výškové vytvořit. Poté přepnete typ na Výškové řešení, vyplníte 
jeho Název a dáte Použít. O tom, jestli jste si ho správně založili se můžete přesvědčit v levém 
okně průzkumníka InRoadsu. Musí být dodržena adresářová struktura, tz. geometrický projekt 
obsahuje směrová řešení, ty pak obsahují pod sebou výšková řešení. Takto vytvořené řešení je 
prázdné. 

Vytvoření podélného řezu 
Pokud již máte navrženou osu komunikace a co nejpřesněji vymodelovaný terén, dalším 
krokem je vytvoření řezu terénem vedeným touto osou. V menu Vyhodnocení → Profil → 
Vytvořit profil si nastavíte směrové řešení a terén kterým chcete vést řez. Uprostřed dole je 
opět tlačítko Preference, když na něj kliknete, objeví se vám okno s dostupnými 
preferencemi, vyberete jedny z nich a dáte Načíst.  
V záložce Nastavení si můžete vytvořit limity pro vykreslení výšky a staničení. Pokud je 
nenastavíte, program si sám zvolí srovnávací rovinu a podélný řez vykreslí od počátku trasy 
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po konec staničení. Také si můžete změnit převýšení (dle ČSN 10:1). Poté co máte vše 
potřebné nastaveno, kliknete na Použít a v CADu vyberete místo kam chcete tento řez umístit. 
(musíte mít zapnut přepínač Zapsat). Zobrazí se vám svislá osa 10x převýšená, podélná osa 
(srovnávací rovina) a vlastní řez terénem.  
Podélný profil popíšete pomocí Vyhodnocení → Profil → Popis profilu za použití vhodných 
preferencí. Tento popis je nutný pro zobrazení směrových poměrů ve spodní části podélného 
profilu, což je nezbytné pro tvorbu nivelety a sladění směrového a výškového vedení. 

 

Návrh výškového řešení 
Návrh výškového řešení je, co se postupu týče, prakticky shodný s návrhem řešení 
směrového. Výškový polygon můžete zadávat v podélném profilu buď jednotlivými body 
příkazem Přidat V nebo předem navržený tečný polygon v podélném řezu pomocí křivek 
v AutoCADu načíst z grafiky.  

 

Zadání parametrů výškového oblouku se provádí v Geometrie → Úprava výškového řešení → 
Definovat výškový oblouk. Výškový oblouk v InRoadsu zadáváte pomocí K, které je 0,01 
násobkem zakružovacího poloměru v metrech. To znamená, že pokud chcete zadat poloměr 
výškového oblouku 10 000m, musíte za K zvolit hodnotu 100 a kliknout na Použít. Tak jako 
při definování směrového oblouku se vám okamžitě přímo na displeji zobrazí vámi 
nadefinovaný zakružovací oblouk. Tento oblouk je parabolický. Kliknete na Další a tímto 
způsobem zadáte zbývající oblouky.  
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Oblouky lze té zadávat pomocí Délky oblouku nebo Projít bodem. Výškové oblouky editujete 
ve stejném okně ve kterém jste je definovali. Jednotlivé vrcholy polygonu můžete, stejně jako 
u směrového řešení Přidat, Posunout a Smazat.  

Uložení výškového řešení 
Po vytvoření nivelety a opět kdykoliv v průběhu editace nezapomínejte ukládat geometrický 
projekt. V menu Soubor → Uložit klikněte na Geometrický projekt. 

1.4.3 Zobrazení a popis výškového řešení 

V menu Geometrie je příkaz Výpis výškového řešení, otevře se vám textový soubor obsahující 
veškeré informace o trase (staničení významných bodů, parametry výškových oblouků atd.) 

Při tvorbě finální verze podélného profilu je dobré začít od začátku. Tedy vytvořit si podélný 
profil a zobrazit si do podélného profilu Aktivní výškové řešení (niveletu) podle obrázku. 
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Poté si podélný profil opět popíšete pomocí Vyhodnocení → Profil → Popis profilu za použití 
vhodných preferencí (v popisu vám přibydou kóty nivelety). Poslední fází je popis nivelety. 
Ten se provádí v Geometrie → Zobrazit geometrii → Popis výškového řešení pomocí 
adekvátních preferencí. 

 

Opět je zde problém se zobrazováním křížků místo čárky za celými kilometry, což změníte 
obdobně jako v případě směrového řešení. 

1.5 GEOMETRIE – KLOPENÍ 

1.5.1 Úvod 

Klopení je součástí geometrického projektu spolu se směrovým a výškovým řešením. 
Definujete v něm, v jakých staničeních má být použit jaký příčný sklon a mezi kterými 
staničení dochází ke klopení (v přechodnici) případně ke konstantnímu průběhu příčného 
sklonu (v přímé nebo v kružnicové části směrového oblouku). Základní příčný sklon v přímé i 
v obloucích je podle ČSN 2,5%. Vzájemná závislost mezi poloměrem kružnicového oblouku, 

návrhovou rychlostí a dostředným sklonem je dána vztahem:  
R

V
p n

2

*3,0= . 

1.5.2 Návrh klopení 

Založíte si nové klopení pod vaše směrové a výškové řešení v Soubor → Nový. Přejdete do 
záložky Geometrie, vyberete typ Klopení a o řádek níž vepíšete jeho jméno (např. klopeni A), 
kliknete na Použít. Poté si dáte spočítat příčný sklon v obloucích v Modelování → Klopení → 
Výpočet sklonů klopení. Jako metodu zvolíte Lineární s 1/R, zadáte Koeficient tření 0,13 a 
Návrhovou rychlost, zaškrtnete oblouky, pro které chcete spočítat klopení a kliknete na 
Spočítat. Do tabulky se vám vypíší hodnoty klopení jednotlivých oblouků. Tyto hodnoty by 
měly být spočteny podle výše uvedeného vzorce. Vždy si je ale pro kontrolu spočtěte ručně.  
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Pokud hodnoty dostředného sklonu vychází nižší než minimální příčný sklon podle ČSN, což 
je 2,5%, vyberte oblouk, klikněte upravit a nastavte klopení horní vrstvy na 2,5% a spodní 
vrstvy (pláně) na 3%. Pokud bude horní vrstva klopena na více než 3%, pláň zachovávejte ve 
stejném sklonu jako vrstvu krytu. 

 

Je potřeba si dále nadefinovat body na trase ve kterých chcete začít resp. skončit s klopením. 
Zadáte Modelování → Klopení → Klopení na trase. V záložce Řízení klopení zvolíte režim 
přechodu Lineární a bod tečny jako Normální koruna. V záložce Hlavní kliknete na Spočítat a 
dole do tabulky se vám vypíší jednotlivé hlavní body na trase ve kterých se mění příčný sklon 
(TP, PK, KP..atd).  
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Tyto body si podrobně projdete a zkontrolujete zda vyhovují minimální a maximální sklony 
vzestupnic dle ČSN. InRoads klopí na délku přechodnice, což nemusí pokaždé vyhovět. 
Zadáním Upravit se vám zobrazí okno pro editaci příčného sklonu těchto jednotlivých bodů 
na trase. V okně pro editaci můžete rovněž měnit příčný sklon pláně zemního tělesa. 
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Pokud chcete přidat nebo odstranit bod přechodu klopení kliknete na příslušnou ikonu Přidat 
nebo Odstranit. Až již máte vše nastaveno podle vašich představ (ty by měly souhlasit s 
ČSN), nezapomeňte toto nastavení přechodů klopení Uložit tlačítkem ve spodní části okna a 
dáte OK.  

1.5.3 Uložení klopení 

Po nadefinování příčného sklonu na komunikaci si uložte geometrický projekt, kterého je 
klopení součástí, v menu Soubor → Uložit klikněte na Geometrický projekt. 

1.6 Knihovna šablon 

1.6.1 Úvod 

Když máte hotové směrové a výškové řešení vaší trasy, můžete přistoupit k vytváření šablon 
příčných řezů. Jak již bylo uvedeno výše v souboru knihovny šablon .tml (template library) 
jsou uloženy informace o šířkovém uspořádání vozovek, o jejich tloušťce případně i skladbě a 
o způsobech svahování tělesa komunikace.  
Můžete si vytvořit libovolný počet šablon jako jsou typické řezy, jejich klopení a způsob 
klopení a také můžete definovat rozhodovací tabulky, v nichž je popsán způsob svahování 
násypů, zářezů, tvorba příkopů apod. Jelikož je to procedura velmi zdlouhavá, opět je dobré si 
sehnat soubor rezy.tml, kde již budou jednotlivé šablony a rozhodovací tabulky nadefinovány. 
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1.6.2 Definice šablon 

Tvorba šablon a jejich editace se dělá pomocí dialogového okna Modelář → Definice šablon.  

 

Pokud máte název digitálního modelu terénu jiný než je uveden v rozhodovacích tabulkách, 
budete v nich muset provést drobnou úpravu. Pro jednoduchost je tedy vhodné si nazvat váš 
DTM jménem teren (bez diakritiky a malým písmem), protože tak je nazván ve valné většině 
knihoven šablon, které si seženete a vyhnete se tím spoustě potíží. 

1.6.3 Uložení knihovny šablon 

Poté co vytvoříte definici cesty ji nezapomeňte uložit v menu Soubor → Uložit → Knihovna 
šablon. 

1.7 Knihovna cest 

1.7.1 Úvod 

Pomocí definice cesty v knihovně nastavujete v jakém staničení bude použit jaký typický řez 
a jakým způsobem budete dělat násypy a zářezy. Déle je možné pomocí definice cesty 
přidávat jízdní pruhy, rozšiřovat vozovku v obloucích, dělat zálivy pro zastávky autobusů 
apod. 

1.7.2 Nová definice cesty 

V Modelář → Definice cesty založíte novou definici cesty a poté kliknete na tlačítko Upravit. 
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V okně Úprava cesty vytvoříte nový záznam a ten dále upravíte v okně Záznam cesty. V něm 
nadefinujete staničení od nějž bude typický řez použit, zda se použije levá, pravá nebo obě 
strany řezu, interval výpočtu a přechod mezi řezy. Dále v možnostech stran trasy, který 
typický řez se bude používat a způsob svahování. 

 

Po správném provedení Záznamu cesty bude okno Úprava cesty vypadat následovně. 

 

1.7.3 Uložení knihovny cest 

Poté co vytvoříte definici cesty ji uložte. V menu Soubor → Uložit kliknete na Knihovna cest 
a zvolíte adresář, kam ji chcete uložit. 
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1.8 Modelář cesty 
Modelář cesty slouží k výpočtu 3D tělesa komunikace. Při jeho tvorbě skládá dohromady vše, 
co jste doposud vytvořili, tj. směrové a výškové řešení, typické řezy, rozhodovací tabulku, 
definici cesty a definici klopení. V hlavním okně modeláře cesty definujete zdroje dat pro 
výpočet a původní povrch, k němuž se bude vytvářet zemní těleso.  

 

V záložce Další nastavení můžete nastavit další upřesňující parametry pro modelování tělesa 
komunikace. Ve většině případů není potřeba do těchto nastavení nijak zasahovat.  
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Po kliknutí na tlačítko Použít je spuštěn výpočet tělesa komunikace a jsou vytvořeny dva nové 
povrchy (použijete-li předdefinovanou šablonu .tml). První s názvem V1, což je povrch, který 
reprezentuje kryt komunikace, svahy násypů a zářezů a druhý s názvem Plan, který je 
digitálním modelem samotné plochy pláně. V případě, že jste si typický řez definovali sami, 
vytvoří se vám tolik povrchů, kolik jste nadefinovali konstrukčních vrstev s jejich názvy. Tyto 
terény jsou již triangulované, což si můžete ověřit zobrazením povrchu např. do trojúhelníků. 
Vymodelování 3D tvaru tělesa komunikace modelářem cesty je nezbytný podklad pro 
generování příčných řezů.  

 Kromě terénů jsou výstupem z modeláře cesty hrany tělesa ve 3D, což se občas stává 
problémem, pokud chcete ve výkrese pracovat ve 2D, protože mohou nastat problémy s 
případným kótováním nebo šrafováním. Do 2D převedete hrany pomocí EXPRESS TOOLS 
nebo si seženete soubor flatten.lsp. Hrany násypu jsou zobrazeny zeleně, hrany zářezu žlutě a 
všechny ostatní lomy zemního tělesa pak červeně. Styl vykreslení je opět plně závislý na 
nastavení preferencí. Na obrázku níže vidíte jak by měl vypadat výstup z modeláře cesty.  
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1.9 Příčné řezy 

1.9.1 Tvorba příčných řezů 

V případě, že jste správně vytvořili digitální model terénu, směrové a výškové řešení, klopení 
a modelářem cesty vymodelované těleso vaší komunikace, můžete přistoupit k vygenerování 
příčných řezů ve Vyhodnocení → Příčný řez → Vytvořit příčný řez.  

 

V dialogovém okně Vytvořit příčný řez zvolíte terény kterými budete dělat příčné řezy, 
nastavíte interval řezů, případně konkrétní staničení v němž chcete řez vytvořit a Odstupy na 
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levou a pravou stranu. Načtěte si vhodné preference, klikněte Použít a vykreslí se vám řezy 
viz. obrázek. 

 

1.9.2 Popis příčných řezů 

Poté, co máte vytvořeny příčné řezy, přistoupíme k jejich popisu. V menu Vyhodnocení → 
Příčný řezy → Popis příčného řezu najdete vše co k tomu potřebujete.  

 

Zvolíte skupinu řezů a povrch, který chcete popsat. Popis bude umisťován nad vybraný 
povrch. Napřed popíšete korunu vozovky a svahy tělesa (povrch V1) pomocí popisu bodů 
(výšky), segmentů (sklony) a kót šířkového uspořádání. Dále pak zemní pláň (povrch Plan) 
pomocí segmentů a nakonec průnik osy komunikace s terénem (povrch teren) jako body. 
Zdroj dat bude grafika. Dále máte možnost vybrat si popis jednoho nebo všech řezů najednou. 
Umístění vyberte prvek.  

Na obrázku vidíte, jak může vypadat výsledek.  
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