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ANOTACE

V předložené  práci  je  zpracován  přehled  použitých  geodetických  metod  a  jejich 

technologie, jsou navrženy některé možné aplikace pro práci v oblasti inženýrské geodézie. 

V první části jsou vysvětleny základní principy použitých geodetických metod, přenos a 

transformace dat.

Následně  přiblížen  současný  stav  a  navržení  řešení  pro  vybudování  budoucího 

lyžařského vleku v areálu Kouty nad Desnou. V oblasti se nachází vedení VVN 400 kV č. 

457 RZ Krasíkov – El. Dlouhé Stráně (kot. úsek. st.  č. 101 – 108), které je v majetku 

společnosti ČEPS, a. s. Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10.

Klíčové slova: Transformace dat, lyžařský vlek, velmi vysoké napětí



SUMMARY

In submitted work is processed survey used geodetic methods and their technology 

are designed some way possible to application for work in the area engineering geodesy. In 

forepart  are  explained  philosophy  used  geodetic  methods,  system  function  and  data 

transformation.

Subsequently approached the current situation and propose solutions for building the 

future of ski lift in the area of Desnou. In the area finds lead 400 kV numbers 457 RZ 

Kraslíkov – El. Dlouhé Stráně (dimensioned section station numbers 101 – 108) which is 

owned by ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Prague 10.

Keywords: Data transformation, ski lift, very high voltage
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Seznam použitých zkratek

Anglický význam Český význam
CAD (Computer Aided Design) 2D a 3D počítačové 

projektování
ČSN - Česká státní norma

ČUZK - Český úřad zeměměřický a 

katastrální
DSM (Digital surface model) Digitální model povrchu
DTM (Digital terrain model) Digitální model terénu

GEONAS (Geodynamical Network of the Academy 

of Science)

Geodynamické sítě Akademie 

věd
GIS (Geographic Information System) Geoinformační systém

GLONASS (Global Navigation Satellite System) Globální navigační satelitní 

systém
GNSS (Global Navigation Satellite Systems) Globální družicový navigační 

systém
GPS (Global Positioning System) Globální polohový systém
LCD (Liquid Crystal Display) Displej z tekutých krystalů
MEO (Medium Earth Orbit) Střední oběžná dráha

NAVSTAR (NAVigation System with Time And 

Ranging – Global Positioning System)

Americký navigační systém

RTK (Real Time Kinematic) Kinematická metoda v reálném 

čase
UHF (Ultra High Frequency) Ultra vysoká frekvence
VVN (Very High Voltage) Velmi vysoké napětí

http://cs.wikipedia.org/wiki/3D
http://cs.wikipedia.org/wiki/2D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Computer_aided_design
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1. Úvod

Navržení lyžařského vleku (v areálu Kouty nad Desnou) ve směru křížení s velmi 

vysokým napětím, patří k běžným pracím v inženýrské geodézii.

Lyžařský vlek je pevné dopravní zařízení z kategorie  zdvihadel. Je však primárně 

určeno  k  vlečení  lyžařů na  lyžích,  snowboardistů či  skibobistů přímo  po  zasněženém 

povrchu. Zpravidla na něj navazuje jedna či více lyžařských tratí respektive sjezdovek.

Zatímco v alpských zemích se téměř na každém kopci nachází lanovka (vleky jsou 

používány spíše na nejméně náročných a krátkých úsecích, určených zejména pro méně 

zkušené lyžaře), v České republice je kvůli délce sjezdovek zatím nejčastěji používaným 

prostředkem dvojmístná kotva.

Cílem této diplomové práce je zvolit vhodné navržení budoucího lyžařského vleku 

pod  vedením velmi  vysokého  napětí  v  areálu  Kouty  nad  Desnou,  které  je  v  majetku 

společnosti ČEPS, a. s. Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10.

Ochranné pásmo vedení 400 kV je stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění 

zákona č. 670/2004 Sb. A je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách výše 

uvedeného vedení ve vodorovné vzdálenosti 25 m od krajního vodiče měřené kolmo na 

vedení.
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2. Použité metody při měření

2.1. Globální polohový systém, GPS[1]

GPS je  zkratka  odvozena ze  systému NAVSTAR GPS (NAVigation  System with  

Time And Ranging – Global Positioning System). Je to navigační systém, kterým můžeme 

určit naši polohu v daném čase na Zemi, pokud máme potřebné zařízení.

Doposud jsme určovali  svoji  polohu vzhledem ke známým objektům,  které  jsme 

viděli. Když takové objekty nebylo vidět, byli jsme třeba uprostřed pouště nebo na moři. 

Problém se vyřešil  pomocí  Slunce a hvězd.  Rovněž na zemi  geodeti  a vědci  používali 

známé referenční body k určování polohy.

Tyto metody pracovaly dobře s jistou spolehlivostí.  Slunce a hvězdy nejsou vidět, 

když  je  zamračeno.  Rovněž  ani  velmi  přesným  astronomickým  měřením  nemůže  být 

poloha určena velmi přesně.

Po  druhé  světové  válce,  bylo  zřejmé  v  ministerstvu  USA,  najít  řešení  problému 

určení absolutní polohy s danou přesností. Během následujících 25 let proběhlo několik 

projektů a pokusů jako byly: Transit, Timation, Loran, Decca aj. Všechny tyto projekty 

uměly určit polohu, ale byly limitovány přesností nebo funkčností.

Od začátku 1970 byl navržen nový projekt GPS. Sliboval splnit všechny požadavky, 

zejména že bude schopný určit polohu na libovolném místě Země kdykoli a za jakéhokoliv 

počasí.

GPS je systém založený na družicích, k určení přesné polohy využívá 24 družic. Je 

důležité definovat přesnost v poloze bodu. Pro turistu nebo vojáka v poušti stačí přesnost 

15 m. Pro loď v pobřežních vodách je to 5 m a pro geodetická měření 1 cm a méně. GPS 

může  používat  všechny  tyto  přesnosti  ve  všech  svých  aplikacích,  rozdíly  vyplývají  z 

použitých GPS přijímačů a použité techniky měření.
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2.1.1 Struktura systému [2], [3]

Struktura systému lze rozdělit do 3 segmentů:

1. Kosmický,

2. Řídící,

3. Uživatelský.

Ad 1)  Kosmický byl projektován pro 24  družic, ale nyní je využíván až na mezní 

počet 32, pro další navyšování počtu bude třeba změna vysílaného signálu. Družice obíhají 

ve výšce 20 200 km nad povrchem Země, na 6 kruhových drahách se sklonem 55°. Dráhy 

jsou vzájemně posunuty po 60°. Družice váží cca 1,8 t a na střední oběžné dráze MEO 

(Medium Earth Orbit) se pohybuje rychlostí 3,8 km/s, s dobou oběhu kolem Země 11 hod 

a 58 min (polovina siderického1 dne).

Klíčové části družic NAVSTAR:

• 3 až 4 velmi přesné (10-13 s) atomové hodiny s rubidiovým dříve také s cesiovým 

oscilátorem,

• 12 antén RHCP pro vysílání radiových kódů v pásmu L (2000-1000 MHz),

• Antény pro komunikaci  s  pozemními  kontrolními  stanicemi  v pásmu S (2204,4 

MHz),

• Antény pro vzájemnou komunikaci družic v pásmu UHF,

1 Hvězdný den, trvající 23 hod 56 min a 4,1 s středního času.
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Obr. 1: Rozmístění družic kolem Země
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• Optické,  rentgenové a  pulzní-elektromagnetické  detektory /  senzory pro detekci 

startů balistických raket a jaderných výbuchů,

• Solární panely a baterie jako zdroj energie.

V České republice je viditelnost za normálních podmínek až 8 družic, min. pak 6 a 

max. 12 družic, při elevační masce 10° v roce 2008. Družice vysílají v pásmech, která jsou 

zvolena záměrně tak, aby byla minimálně ovlivněna meteorologickými vlivy. Přiděleno je 

několik frekvencí a každé odpovídá jeden vysílací kanál. Družice jsou několikrát do roka 

odstaveny pro údržbu atomových hodin a korekci dráhy družice. Údržba trvá 12-24 hodin. 

Průměrná životnost družice je asi 10 let, obměna [2] kosmického segmentu trvá přibližně 

20 let.

Ad 2)  Řídící segment  [3] je zodpovědný za řízení  celého globálního polohového 

systému. Z uživatelského hlediska je jeho hlavním úkolem aktualizovat údaje obsažené v 

navigačních  zprávách,  vysílaných jednotlivými  družicemi  kosmického segmentu.  Řídící 

segment je tvořen soustavou pěti pozemních monitorovacích stanic umístěných na velkých 

vojenských základnách americké armády:  Havaj, Kwajalein, Diego García, Ascension a 

Colorado Springs. 

V Coloradu na letecké základně Schriver je umístěna hlavní řídící stanice. Kromě 

toho  řídící  segment  zahrnuje  ještě  tři  stanice  pro  komunikaci  s  družicemi,  které  jsou 

umístěné na vojenských základnách Kwajalein,  Diego García a Ascensions, umožňující 
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Obr. 2: Druhy GPS družic
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vysílat  na  družice  údaje  o  jejich  oběžných  drahách,  nastavovat  hodiny,  aktualizovat 

navigační zprávy a umožňující ovládání družic.

Řídící a kontrolní segment komunikuje s uživateli také pomocí zpráv GPS NANU2, 

kde  zveřejňuje plánované odstávky družic,  jejich  stažení  a  uvedení  do provozu nebo i 

zpětně informace o špatně pracující družici. Tento stav ještě nikdy nenastal.

Pozemní  monitorovací  stanice  jsou  bezobslužné,  řízené  dálkově  z  hlavní  řídící 

stanice. Jedná se o velice přesné GPS přijímače, doplněné o vlastní atomové hodiny. Jsou 

schopné sledovat  všechny aktuálně  viditelné  družice  (až  11  družic  současně).  Veškerá 

prováděná měření jsou dvoufrekvenční.

Tyto  stanice  prakticky  neprovádějí  žádné  zpracování  přijatých  dat,  pouze  určují 

prosté,  zdánlivé  vzdálenosti  k  družicím  a  ty  spolu  s  přijatými  navigačními  zprávami 

přenášejí do hlavní řídící stanice. Zde jsou na základě přijatých výsledků měření vypočteny 

přesné údaje oběžných drah,  tzv.  efemeridy a  korekce atomových hodin pro jednotlivé 

družice a přeneseny na stanice pro komunikaci s družicemi, které minimálně jednou denně 

vysílají  efemeridy  a  údaje  o  nastavení  hodin  na  jednotlivé  družice.  Tyto  družice  pak 

vysílají prostřednictvím radiových signálů efemeridy svých oběžných drah a přesný čas do 

GPS přijímačů. Přesnost určení oběžných drah družic na hlavní řídící stanici je cca 1,5 m.

2 Notice Advisory to NAVSTAR Users.
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Obr. 3: Mapa rozmístění stanic řídícího segmentu systému GPS, převzato z [4]
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Ad 3) U  uživatelského segmentu [2] uživatelé  GPS přijímače přijímají  signály z 

jednotlivých  družic,  které  jsou  v  danou  chvíli  nad  obzorem.  Na  základě  přijatých  dat 

(časových značek z jednotlivých družic a znalosti jejich polohy) a předem definovaných 

parametrů, přijímač vypočítá polohu antény, nadmořskou výšku a zobrazí přesné datum a 

čas. Komunikace probíhá pouze od družic k uživateli, GPS přijímač je tedy pasivní.

Rozdělení přijímačů podle přijímaných pásem:

• Jednofrekvenční,

• Dvoufrekvenční,

• Vícefrekvenční.

Rozdělení přijímačů podle kanálů:

• Jednokanálové (používané v ranných fázích projektu GPS),

• Vícekanálové.

Rozdělení přijímačů podle principu výpočtů:

• Kódová,

• Fázová a kódová.

2.2. Tachymetrie

Tachymetrie  se  používá  při  současném  měření  polohopisu  a  výškopisu.  Polohu 

podrobných  bodů  určujeme  ze  sítě  tzv.  tachymetrických  stanovisek  polárními 

souřadnicemi – vodorovným úhlem a délkou.

Výšku podrobných bodů určujeme trigonometricky – ze změřeného svislého úhlu a 

délky.  K tachymetrickému měření  se  používají  přístroje  označované  jako  tachymetry.  

Tachymetr  je  přístroj  umožňující  měření  délek,  vodorovných  a  svislých  úhlů. 

Tachymetrem  je  každý  teodolit  vybavený  svislým kruhem a  dálkoměrnými  ryskami  – 

nitkový  tachymetr (kromě  klasického  nitkového  tachymetru  lze  použít  i  tachymetr 

autoredukční – přímé určení vodorovné vzdálenosti, nebo tachymetr diagramový – přímé 

určení  vodorovné  vzdálenosti  a  převýšení).  Součástí  vybavení  při  použití  nitkového 

tachymetru  jsou  také  tachymetrické  latě  (slouží  k  měření  délek).  Vedle  nitkového 

tachymetru je možné použít i elektronický tachymetr (v současnosti nejpoužívanější), který 
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je namísto tachymetrické latě vybaven odrazným hranolem na výsuvné výtyčce sloužícím 

opět k měření délek.

Podle  použitého  tachymetru  se  pak  tachymetrie  dělí  na  tachymetrii  nitkovou, 

tachymetrii s elektronickým tachymetrem a blokovou tachymetrii.

2.2.1 Nitková tachymetrie

Volba stanovisek se obvykle buduje před zahájením vlastního podrobného měření. 

Stanoviska se volí s ohledem na dosahovou vzdálenost nitkového tachymetru (cca 150 m) 

na takových místech,  aby z  nich bylo  možné určit  co největší  počet  podrobných bodů 

výškopisu. Sousední stanoviska jsou od sebe vzdálena 150 - 200 m tak, aby bylo možné 

zaměřit všechny podrobné body výškopisu.

Volby stanovisek závisí také na tvaru a rozloze území. Pokud je třeba zaměřit menší 

lokalitu, tvoří síť stanovisek polygonový pořad (nejčastěji uzavřený). Je-li třeba zaměřit 

větší lokalitu, tvoří síť stanovisek několik vhodně rozvržených polygonových pořadů nebo 

trojúhelníkové  řetězce.  Pokud  z  takovéto  sítě  není  některé  podrobné  body  výškopisu 

možné zaměřit,  volí se další (vedlejší) stanoviska. Ta se určují zpravidla rajonem, příp. 

protínáním vpřed, současně s podrobným měřením.

Výšky stanovisek se určují technickou nivelací, příp. trigonometricky. Po zaměření 

sítě stanovisek, se vypočte jejich poloha (pravoúhlé souřadnice Y, X) a výška.

Měření začíná na jednom ze stanovisek.  Nejprve se připraví  tachymetr  k měření: 

Centrace, horizontce a urovnání indexové libely – je-li jí přístroj vybaven. Potom se změří 

výška přístroje. Následují orientace na sousední stanoviska. Obvykle se na jedno z těchto 

stanovisek  (zpravidla  předchozí)  nastaví  čtení  0  gon,  což  umožňuje  odečítat  přímo 

orientované směrníky. Dále se přečtou na latích postavených na sousedních stanoviscích 

následující  hodnoty:  Laťový  úsek,  vymezený  dálkoměrnými  ryskami,  hodnota  střední 

rysky, vodorovný a svislý úhel (vše ve dvou polohách dalekohledu).

Následuje  měření  podrobných bodů výškopisu.  Toto  měření  se  provádí  již  jen  v 

jedné poloze dalekohledu. Pomocníci staví na podrobné body latě dle pokynů vedoucího 

skupiny na nichž se opět čte laťový úsek a hodnota střední rysky a vodorovný a svislý úhel. 
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Po zaměření  všech  podrobných  bodů výškopisu  v  okruhu stanoviska  se  provede 

kontrolní zaměření prvního orientačního bodu a při shodě orientačního směru lze přejít na 

další stanovisko. 

Pro kontrolu orientace se doporučuje vedle orientací na sousední stanoviska zaměřit 

ještě jeden směr na nějaký trvale signalizovaný bod (věž kostela, bleskosvod) a tento směr 

po  určitém  počtu  bodů  zkontrolovat.  Poloha  se  určuje  polárními  souřadnicemi  – 

vodorovným úhlem a délkou. Vodorovný úhel se při nastavení hodnoty 0 gon na předchozí 

stanovisko měří přímo. Délka se vypočte podle vzorce:

l ... laťový úsek,

ε … popř. z je svislý úhel,

k … násobná konstanta (k = 100).

Hi = Hs + h + vp - vz,

HS … výška stanoviska,

h … převýšení, které se vypočte ze vzorce,

h=1
2

k∗l∗sin2 ω=1
2

k∗l∗sin2∗z

vP … výška přístroje,

vZ … čtení střední rysky (výška záměry).

2.3. Tachymetrie  s  elektronickým  tachymetrem  a  bloková  

tachymetrie

V tomto případě se k měření používají elektronické tachymetry s odrazným hranolem 

na výsuvné výtyčce. Elektronické tachymetry mají řadu předností. Vyznačují se vysokou 

přesností  délkového  měření  (1  -  3  cm  podle  způsobu  signalizace  bodu  –  výtyčka  s 

odrazným hranolem je  držena  volně  v  ruce  nebo  upevněna  ve  speciálním  stojánku)  a 
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velkým  dosahem  (až  3  km).  Umožňují  měřit  buď  polární  souřadnice  nebo  relativní 

pravoúhlé  souřadnice  a  převýšení  včetně  automatické  registrace  naměřených  dat. 

Vodorovná délka se pomocí  elektronického tachymetru  určuje již s  fyzikální  redukcí a 

součtovou konstantou.

2.3.1 Tachymetrie s elektronickým tachymetrem

Při této metodě se postupuje obdobně jako při nitkové tachymetrii. Používá se u tzv. 

velkoplošné  tachymetrie.  Stanoviska  tvoří  polygonový  pořad.  Je  nutná  vzájemná 

viditelnost mezi sousedními stanovisky. Pokud není možné ze stanoviska některé podrobné 

body výškopisu zaměřit, volí se další (vedlejší) stanoviska. Ta se určují zpravidla rajonem.

Při výpočtu souřadnic stanovisek se řeší oboustranně orientovaný, popř. vetknutý, 

polygonový  pořad.  Od  nitkové  tachymetrie  se  tato  metoda  liší  pouze  přístrojovým 

vybavením a vyšší přesností měřených délek.

2.3.2 Bloková tachymetrie

Při  blokové  tachymetrii  se  současně  s  podrobnými  body  výškopisu  určují  i 

stanoviska, a to ve zvoleném souřadnicovém a výškovém systému. Zaměřované území se 

rozdělí  na  bloky.  Tvar  bloku  je  přizpůsoben  rozsahu  území.  Blok  je  tvořen  dvěma 

stanovisky a dvěma spojovacími body. Spojovacím bodem může být kterýkoli podrobný 

bod výškopisu  splňující  určité  tzv.  konfigurační  parametry.  Vzájemná  viditelnost  mezi 

stanovisky  tedy  není  nutná,  což  umožňuje  libovolnou  orientaci  osnovy  směrů  na 

stanovisku. Spojovací bod je zaměřen z obou stanovisek patřících do bloku. Pro kontrolu je 

vhodné volit namísto dvou čtyři spojovací body. Měření se připojuje na dva pevné body. 

Pro  kontrolu  je  však  vhodné  měření  připojit  na  více  pevných  bodů,  u  nichž  známe 

souřadnice i výšky.
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Výpočet je možný provést dvojím způsobem:

• Buď postupně dvěma rajony a následně protínáním z délek v pomocné soustavě 

souřadnic dané prvním stanoviskem a nakonec podobnostní transformací.

• Nebo se na každém stanovisku provede převod polárních souřadnic na pravoúhlé, 

pomocí  spojovacích  bodů  a  transformačních  rovnic  se  převedou  dílčí  pomocné 

souřadnicové soustavy do jediné a nakonec opět pomocí podobnostní transformace 

vypočteme souřadnice všech bodů v hlavní soustavě souřadnic.
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Obr. 4: Blok

Obr. 5: Ukázky sítí aplikovaných pro metodu blokové tachymetrie, převzato z [6]
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2.4. Podélný a příčný profil

Čím více se bude rozvíjet používání fotogrammetrie3 a samočinných počítačů, tím 

více se budou prolínat práce různých specialistů na projektu a také se budou měnit dříve 

jasně ohraničené úkony pro vyhotovení podkladů a pro projektování. Na přechodnou dobu 

je třeba ještě zmínit spolupráci v podmínkách klasických metod. Příkladem k tomu bude 

nejlépe jednostupňový projekt silnice. Při tomto postupu je nezbytné, v projektu navrženou 

trasu v přírodě vytyčit a projekt dokončit na konkrétních hodnotách zjištěných měřením. 

Po  vytyčení  směrového  polygonu  se  změří  vrcholové  úhly,  pak  se  navrhnou  a  vytyčí 

oblouky s přechodnicemi a závěrem se vytyčují i zaměřují podélné a příčné řezy.  Jde o 

poměrně pracnou záležitost, a proto je třeba věnovat pozornost hospodárnému postupu.

2.4.1 Podélný řez

Pro správné vyjádření řezu stačí zpravidla body staničené po 20 m, zaměřují  se i 

body lomu území. Pro zjištění průběhu podélného řezu je třeba nivelovat předem staničené 

a označené body. K tomu je třeba výškově určených bodů na pevných předmětech, mezi 

něž se vkládají jednotlivé úseky nivelace podélného řezu. Při kratších úsecích než 300 m 

stačí určit nivelací body na začátku a konci úpravy. Při nivelaci podélného řezu je vhodné 

určit  další  výškové  body  na  sousedních  objektech,  které  slouží  stavební  výrobě  pro 

kontrolu.

Stanoviska nivelačního přístroje se volí tak, aby se z jednoho stanoviska určilo co 

nejvíce bodů podélného řezu, aby vzdálenost připojovacího bodu vzad nebo vpřed nebyla 

větší než 50 m a aby body území nebyly výše než záměrná rovina urovnaného přístroje, 

anebo aby neležely níž, aby svisle postavená nivelační lať nepadla pod záměrnou rovinu. 

Na bodech terénu se čtou výšky na centimetry, kdežto na bodech přestav se staví lať na 

kolík nebo na podložku a zapisují se milimetry.  Body se běžně neoznačují čísly,  nýbrž 

staničením.  Po  dokončeném  měření  se  doplní  zápisník  výpočtem  nadmořských  výšek 

všech nivelovaných bodů.

3 Zabývá se rekonstrukcí  tvarů, měřením  rozměrů a určováním polohy předmětů, které jsou zobrazeny na 
fotografických snímcích.
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Při  grafickém  zpracování  se  vyhotovuje  buď  podélný  řez  ve  zvoleném  nebo 

požadovaném měřítku, nebo podélný profil. Podélný profil se vyhotovuje podle ustanovení 

normy v měřítkách 1:1 000 / 1:100 anebo menším.

Pro zobrazení je výhodné použít milimetrového papíru, kde není třeba pomocného 

měřítka pro vynášení. Aby bylo možno kresbu vhodně umístit do předepsaných formátů 

papíru, volí se určitá srovnávací rovina o zaokrouhlené výšce. Kde by při větším spádu 

nevystačila jedna srovnávací rovina, volí se jich pro podélný profil několik, takže podélný 

profil je zobrazen skoky.

Křižuje-li projektovaná silnice jinou komunikaci, např. silnici, železnici, vodní tok 

apod., zaměřuje se podle zadávací smlouvy nebo po dohodě s projektantem také podélný 

profil křižující komunikace asi na vzdálenost 100 m na obě strany od navrhované trasy.

2.4.2 Příčný řez

Kolmo na osu  komunikace  se  volí  příčné  řezy,  které  slouží  k  zaměření  průběhu 

území. Do příčného řezu se zakresluje navrhovaný tvar silničního tělesa v daném místě. 

Dva sousední řezy vymezují těleso v prostoru a tím se získává podklad pro výpočet objemu 
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zemních prací. Míra přesnosti  výpočtu zemních prací závisí především na hustotě řezů. 

Bod průseku příčného řezu s osou komunikace je určen staničením.

Řezy se zaměřují ve všech staničených bodech osy, tj. zpravidla ve vzdálenostech po 

20 m, dále v místech lomu terénu a v osách objektů. V zastavěných územích se zaměřují 

příčné řezy proti každému domovnímu prahu a vjezdu, středu zaústění ulic a cest.

Příčné řezy se zaměřují v pruhu území,  který se rovná nejméně trojnásobku šířky 

silniční koruny, nejméně 30 m. Kromě toho mají po obou stranách přesahovat nejméně 10 

m krajní body silničního tělesa. Je-li s projektovanou silnicí souběžně vodní tok, musí být s 

projektantem předem dojednáno, v jakém rozsahu se protáhnou příčné řezy tokem a za něj.

V mírně zvlněném a přehledném území se zaměřují příčné řezy nivelací s určováním 

vzdáleností  bodů  od osy  komunikace  pásmem.  Při  tomto  měření  je  důležitou  součástí 

vhodný  zápisník  měřených  hodnot,  aby  každý  pracovník  mohl  v  kanceláři  podle  něj 

zobrazovat příčné řezy bez obtíží.

Měření  příčných řezů  začíná  vytyčením kolmice  na osu v bodech staničení,  a  to 

hranolem. Příčný řez na oblouku sleduje normálu dané křivky. V plochém a přehledném 

území lze nivelovat z jednoho postavení nivelačního přístroje několik řezů. Nemá-li být 

překročena délka záměr  50 m,  doporučuje se  volit  stanovisko přístroje poblíž  každého 

čtvrtého řezu, aby byly polní práce co nejhospodárnější.

V členitém a svažitém území, kde nelze použít nivelace, doporučuje se měřit příčné 

řezy tachymetricky (podle Obr. 8 na str, 14).
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Obr. 7: Příklad příčných řezů, převzato z [6]
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K měření  se  použije  teodolitu  s  přesností  čtení  aspoň l  c a  tachymetrické  latě  s 

libelou.  Je-li  teodolit  vybaven  optickým dostřeďovačem,  je  to  jen na  prospěch dalšího 

zrychlení  práce.  Postupuje  se  tak,  že  se  osový  kolík  každého  desátého  řezu  volí  za 

stanovisko  přístroje.  Výška  srovnávací  roviny  teodolitu  se  určuje  záměrou  na  lať, 

postavenou na některý sousední kolík předem nivelovaného bodu staničení osy nebo přímo 

na výškový bod na pevném předmětu. Za nulový nebo orientační směr se volí předchozí 

stanovisko. Vzdálenosti mezi řezy jsou předem určeny, zbývá proto měřit jen vzdálenosti 

mezi  body  příčných  řezů  a  jejich  výšky.  Obě  hodnoty  se  vypočtou  z  měřených 

vodorovných  směrů  a  výškových  úhlů  (zenitových  vzdáleností).  K  tomu  se  zapisuje 

vodorovný a výškový úhel, laťový úsek, jen pro střední vodorovnou nit. Blízké body řezu, 

které probíhají stanoviskem přístroje, se většinou určují záměrou pod vodorovnou rovinu, 

vzdálenost se odměří pásmem přímo.

a … měřená vzdálenost pásmem,

b … šikmá vzdálenost,

S … vodorovná vzdálenost přístroje a bodu.
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Obr. 8: Postup tachymetrického měření příčných řezů

Obr. 9: Postup při tachymetrování  

příčných řezů, převzato z [7]
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2.5. Modelování terénu

Zkratka 3D nebo prostorový model je v běžném životě už rozšířený pojem. Vytvořit 

kvalitní  3D model není jednoduché. Jedním z typických příkladů, kde lze běžně spatřit 

počítačový model, může být např. film nebo reklama. Ten může být vytvořen takovým 

způsobem, že ho obyčejný člověk ani nepostřehne.

Problematika zpracování digitálního modelu terénu (DTM) se řadí do dvou skupin - 

a to mezi systémy  CAD (objemové modelování) a mezi  GIS systémy (rozsáhlostí dat a 

shodným předmětem modelování).

Pro inženýrské úlohy je důležité vybrat správnou kategorii software: CAD, GIS nebo 

DMT, z  nichž  každý může být  orientován na stejný předmět  (krajinu,  terén),  ovšem s 

různými rozlišovacími schopnostmi.

DTM se většinou rozumí  prostorový geometrický  popis  reliéfu  terénu.  Na tomto 

reliéfu  lze  dále  modelovat  a  popisovat  nejrůznější  informace,  jak  je  tomu  např.  u 

topografických map. Tedy umístění přírodních i umělých objektů, hranice správních celků, 

hranice povodí, apod.

Tyto  informace  jsou  však  z  pohledu  klasického  pojetí  digitálního  modelu  terénu 

méně důležité a hlavně svým charakterem velmi komplikují orientaci používaných systémů 

na čistou prostorovou geometrii reliéfu terénu. Ta má totiž velmi charakteristické prvky, 

které předurčují většinu současných softwarových systémů [13], k tomu aby zpracovávaly 

pouze geometrii reliéfu.
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Obr. 10: 3D model terénu
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3. Měřické práce

3.1. Účel lanové dráhy

Lanové dráhy jsou pozemní nebo visuté. Budují se zejména pro překonání velkých 

terénních nerovností nebo pro značné spády, kde již adhezní dráhy nevyhovují, také pro 

rekreační  a sportovní cíle.  Jindy se staví pro nepřetržitou hromadnou dopravu hmot ze 

vzdálených, často špatně přístupných míst do průmyslových závodů. Pro pozemní lanové 

dráhy platí obdobné zásady jako pro silnice a železnice.

3.1.1 Základní pojmy

• Úhlová stanice – je v lomu trasy. Lano jde přes velké kolo zvané lanáč. U dlouhých 

drah jsou tzv. křivkové stanice, kde se lano nelomí v jednom bodě, ale tvoří oblouk 

přes celou soustavu kol,

• Kotviště a napínadla – jsou nosné konstrukce, kde jsou lana zakotvena a napínána 

závažími. Lana jsou nosná, napínací a tažná.

• Nosné objekty – tvoří koncové a mezilehlé stanice,

• Mezilehlé stanice – jsou mezi dvěma pohonnými úseky,

• Podpěry – nesou lana, která běží přes kladky,

• Traťový dílec – je část trati mezi kotvištěm a napínadlem nosného lana,

• Ochranná zařízení – jsou mosty a sítě při přechodu přes komunikace.
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4. Použité přístroje

4.1. GPT – 3003N, pulsní totální stanice

GPT-3003N/LN  je  nejnovější  řada  totálních  stanic  firmy  TOPCON,  která  je 

modernizovanou verzí předchozí řady GPT-3000. Přístroje GPT-3003 jsou bezhranolovou 

verzí velmi populárních totálních stanic řady GTS-220.

Nový pulsní laserový dálkoměr, který je zařazen do třídy 1, obsahuje nejmodernější 

technologie,  které  umožnily  dále  zvýšit  jeho  délkový  měřický  dosah  a  je  ideálním 

prostředkem pro stavební použití a pro měření v místech s hustým pohybem osob, kde je 

laserová bezpečnost důležitá.

Topcon  vyvinul  úzký  stabilní  paprsek,  který  vytváří  stabilní  měřický  bod  pro 

bezhranolové  měření.  Toto  umožňuje  přesné měření  delších  vzdáleností,  ale  stejně  tak 

zlepšuje  schopnost  měření  na  složité  povrchy  jako  je  např.  asfalt  a  měření  na  krátké 

vzdálenosti.  Pro měření rohů nebo jiných bodů je měřický paprsek odrážen od různých 
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povrchů.  Topcon  technologie  pulsního  laseru  má  schopnost  identifikovat  odraz  od 

požadovaného bodu odfiltrováním nadbytečných signálů. Pro měření dlouhých vzdáleností 

na  hranol  je  použit  širší,  ale  velmi  stabilní  paprsek  umožňující  měření  až  3000  m,  s 

vynikajícími  výsledky  při  měření  přes  tepelné  vlnění.  Přepínání  mezi  hranolovým  a 

bezhranolovým módem měření se provádí jedním stiskem klávesy.

Tabulka 1: Technické parametry GPT-3003

Dalekohled 150 mm

Zvětšení 30 ´ Zvětšení 30 ´

Zorné pole 1° 30´

Min. zaostření 1,3 m

Bez hranolu Laser třída 1, 1,5 - 250 m

1 hranol 3000 m

Metoda Absolutní čtení

Horizontální 2 strany

Vertikální 2 strany

Minimální čtení 1" / 5" (0.2 mgon / 1 mgon)

Přesnost 2 " (0.6 mgon)

Doba měření Méně než 0.3 s

Průměr kruhu 71 mm

Displej Oboustranný displej LCD bodové matice

Klávesnice Oboustranná - 10 kláves

Interní paměť, data 24 000 bodů

Laserová olovnice ANO

Výška přístroje 176 mm

Hmotnost 5.1 kg

Typ třínožky Snímatelná třínožka

Vodotěsnost IP 66 (s baterií BT-52QA, podle standardu IEC60529)

Rozměry 336 × 184 × 174 mm

Délka měření až 45 hod (s jednou baterií)
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4.2. GPS přijímač HIPER Pro Topcon

Tento  inovovaný  integrovaný  design  obsahuje  vysílací  UHF  rádio  přijímač,  což 

vylučuje potřebu externího rádia  a baterie.  Není nutné si  dělat  starosti  s  rušením UHF 

rádia, protože Topcon technologie skenování volných kanálů zjistí rušený rádiový signál a 

automaticky změní volné kanály a můžeme pokračovat v práci.

Tabulka 2: Technické parametry HIPER Pro

Signály GPS / GLONASS L1 / L2 C / a P kód a nosná WAAS/EGNOS

Kanály 40

Studený start < 60 "

Teplý start < 10 "

Statika 3 mm +0.5 ppm horizontální, 5 mm + 0.5 ppm vertikální

RTK / Kinematika 10 mm + 1 ppm horizontální, 15 mm + 1 ppm vertikální

Pouzdro Hliníková konstrukce

Rozměry 158.5 × 113 × 173 mm

Váha 1.65 kg

Provozní teplota - 30 až +55 °C
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Skladovací teplota - 40 až +35 °C

Vlhkost 95 %

Provozní doba 14 + (10 TX) hod

Interní paměť Compact flash karta

Kapacita 1024 MB volitelné

Doba registrace 53 hod

4.3. Stativ

Byl  použit  těžký plastový stativ  s  rovnou hlavou,  vhodný zejména  pro  použití  s 

těžkými a velkými přístroji:

• Vhodný do extrémních podmínek,

• Aretace ramen pomocí šroubů,

• Velká rovná hlava,

• Univerzální připevňovací šroub 5 / 8 ",

• Těžká a mohutná konstrukce,

• Kompletně rozebíratelný → možná výměna jakéhokoliv dílu.

• Technická data: Max. výška 181 cm, min. výška 112 cm, hmotnost 7.3 kg.
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Obr. 13: Těžký plastový 

stativ, převzato z [11]
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4.4. Optické Hranoly

4.4.1 Optický hranol – GPR121

Odrazný hranol s držákem a cílovým terčem, s dosahem 3500 m, držák a kryt  je 

vyroben z kovu. Optický hranol patří do řady Professional.

4.4.2 Optický hranol GMP111

Optický minihranol  s libelou a minivýtyčkou,  s dosahem 2000 m, jednotlivé díly 

tyčky lze šrouby pospojovat na výšku 10, 40, 70, 100 nebo 130 cm. Optický hranol  [9] 

patří do řady Basic.
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Obr. 14: GPR121,  

převzato z [12]

Obr. 15: Minihranol GMP111,  

převzato z [12]
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4.4.3 Podložky

K měření byly použity 2 kovové podložky s úchyty.

4.4.4 Pásmo

Plastové pásmo délky 30 m.

4.4.5 Použitý software

• MicroStation 95,

• Microsoft Excel,

• Misrosoft Word,

• OpenOffice,

• ABBYY FineReader,

• TranGPS (Windows 95, 98, NT),

• Imaga Manipulation,

• Inkscape,

• Spirit.
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5. Seznámení s měřenou lokalitou

Cílem diplomové práce je zvolit vhodné navržení budoucího lyžařského vleku pod 

vedením velmi vysokého napětí (VVN) v areálu Kouty nad Desnou, které je v majetku 

společnosti ČEPS, a. s. Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10.

V  ochranném  pásmu  elektrického  vedení  je  zakázáno:  Pojíždět  pod  elektrickým 

vedením  tak  vysokými  vozidly,  náklady  nebo  stroji,  že  by  mohlo  dojít  k  přiblížení 

vodičům blíže, než stanoví ČSN EU 50110-1 ed.2 (PNE 3300000-6).

V případě vedení 400 kV je normou stanovena max. vzdálenost možného přiblížení 

výškového bodu strojů, mechanizmů a dalších pracovních zařízení k vodiči VVN na 5 m.

V případě řešení kolizní situace křižovatkou s vedením VVN nebo souběhu menšímu 

než je ochranné pásmo daného vedení, požádá investor (žadatel) o souhlas pro činnost v 

ochranném pásmu vedení a následně o souhlas s trvalým umístěním stavby.
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Obr. 16: Navržení dvoumístného lyžařského vleku LV-6, LV = 418,05m, převzato z dokumentace firmy
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5.1. Rekognoskace a návrh řešení

Celé  měření  proběhlo  v  Moravskoslezském  kraji,  okres  Šumperk.  Od  investora 

(společnost ČEPS, a. s.) byla zaslána situace areálu Kouty nad Desnou v systému S-JTSK.

Pomocí této situace, jsme si vyhledali místo křížení lanové dráhy s VVN, pomocí níž 

jsme se dostali i na místo určení. Terén byl špatně dostupný, prorostlý vysokou trávou a 

zalesněný,  proto  jsme  na  internetových  stránkách  ČUZK  nalezli  nejbližší  polohové 

bodové, pro vložení trigonometrických souřadnic bodů č. 27, 12, 1 do totální stanice kvůli 

orientaci.

Měření jsme si naplánovali několik dní dopředu, kvůli značné vzdálenosti lokality, 

bylo  sledováno  počasí  i  provedena  pečlivá  příprava  s  kontrolou  měřických  přístrojů, 

pomůcek, které byly k zapotřebí k realizaci projektu.

V den měření bylo počasí ideální,  mírně zataženo bez větru. Kvůli  nepřístupnosti 

terénu nebyl použit polygonový pořad, ale jednotlivé identické body: 4001, 4002, 4003 a 

4004, byly zaměřeny pomocí GNSS, přístrojem Topcon HiPer GD.
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Obr. 17: Měřená lokalita - Kouty nad Desnou
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Pojem identický bod má dva významy:

• Pojem „identický bod“ se používá pro body jejichž souřadnice jsou známé ve dvou 

souřadnicových systémech,

• Identickou je chápána skutečná totožnost bodu a ta je dána tím, že se fyzicky jedná 

o jediný bod mající souřadnice ve více systémech.

5.2. Určení  pomocných  měřických  bodů  v  S-JTSK  metodou  

GNSS, přístrojem Topcon HiPer GD

Místo křížení lanové dráhy a VVN bylo vytyčeno metodou GNSS. Metodou GNSS 

byly určeny pomocné měřické body č. 4001, 4002, 4003 a 4004. Tyto body byly voleny 

tak, aby mohl být zaměřený polohopis a výškopis pro vyhotovení podélného a příčného 

profilu,  výška  stožárů,  průběh  a  průvěs  lan  VVN.  Pomocné  měřické  body  byly 

stabilizovány roxory, označeny reflexní barvou a popsány číslem. Souřadnice pomocných 

bodů byly určeny dvakrát nezávisle na sobě, s časovým intervalem cca 1,5 hod.

„Opakované  měření  GNSS  musí  být  nezávislé  a  musí  být  tedy  provedeno  při 

nezávislém postavení družic, tzn. že opakované měření nesmí být provedeno v čase, který 

se vůči času ověřovaného měření nachází v intervalech:

 < - 1 + n * k ; n * k + 1 > hodin

kde: k je počet dní a může nabývat pouze hodnot nezáporných celých čísel

n = 23,9333 hod (23 hod. 56 minut) pro americký systém GPS-NAVSTAR a

22,5000 hod (22 hod. 30 minut) pro ruský systém GLONASS.“ [14]
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5.2.1 Převedení  souřadnic  ze  systému  WGS-84  do  systému  S-
JTSK technologií GNSS

Metody využití GNSS pro měření s přesností v m – dm:

• Autonomní (kódové) měření,

• DGPS – kódové měření s korekcemi – ze systému Egnos, WAAS - z perm. stanice 

formát 2.1,

• Technologie H-star – kódové měření se spec. využitím fáze a fázové korekce.

Metody využití GNSS pro měření s přesností v cm – mm

• Statická metoda,

• Rychlá statická metoda (Fast static, Rapid static),

• Kinematická metoda Stop and Go se statickou inicializací,

• Kinematická metoda Stop and Go s inicializací za pohybu (On the fly),
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Obr. 18: Měření pomocí GPS
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• RTK – měření v reálném čase,

• Permanentní stanice a uskupení jednotlivých permanentních stanic,

• Síť permanentních stanic s produktem „síťové řešení”.

Permanentní stanice a jejich uskupení v ČR

1. Polom perm. stanice ve správě VGHMÚ (dříve VTOPÚ v Dobrušce),

2. GEONAS uskupení perm. stanic ve správě ÚSMH AVČR,

3. VESOG uskupení perm. stanic ve správě VÚGTK,

4. TopNet uskupení perm. stanic ve správě firmy GEODIS Brno s.r.o. [14].
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Obr. 19: Sítě perm. stanic v ČR, převzato z [14]
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Převedení  souřadnic  bylo  dosaženo za pomocí  software TranGPS sedmiprvkovou 

transformací, TranGPS slouží pro 3D (případně odděleně 2D a 1D) transformaci souřadnic 

získaných statickým měřením a vyrovnáním GPS dat v systému WGS 84 do systému S-

JTSK. TranGPS akceptuje data ze software: Pinnacle, TGPS a RTK data.

5.2.2 Helmertova sedmiprvková transformace

Při Helmertově transformaci dochází k současné transformaci  X,  Y a  Z souřadnice. 

Pro  úspěšné  sestavení  transformačního  klíče  je  potřebné  znát  sedm  parametrů  –  tři 

parametry rotace, tři parametry posunutí a jeden pro změnu měřítka. Pro určení parametrů 

je potřeba více než dva identické body (2 body = 6 známých parametrů). Nutnost znalosti 

min.  tří  identických bodů může být v případě malých sítí do značné míry limitující.  V 

sítích se 3 – 4 body nemáme téměř žádné nadbytečné parametry, pomocí kterých by bylo 
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Obr. 20: Převod souřadnic WGS 84 do S-JTSK
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možné  sestavit  spolehlivý  transformační  klíč.  Dalším  ne  vždy  vyžadovaným  efektem 

výpočtu  je  ovlivnění  polohových  souřadnic  X a  Y během  transformace  výškovou 

souřadnicí Z. [15]

5.3. Zaměření pomocí tachymetrie

Podrobné body polohopisu, výškopisu, výška stožárů, průběh vedení a průvěs VVN 

byly  zaměřovány polární  metodou z pomocných měřických bodů  s orientací  na známé 

body č. 4001, 4002, 4003 a 4004.

U podrobných bodů se měřil současně polohopis viz  Obr. 23 na str.  31, výškopis, 

výška stožárů, průběh vedení a průvěs VVN. Celkově bylo na zadané lokalitě zaměřeno 

259 bodů. Hustota podrobných bodů polohopisu a výškopisu byla zvolena tak, aby bylo 

možné vytvořit digitální model terénu. Protože nedokážeme odhadnout nejnižší místo drátu 

v místě křížení nad terénem, byl zaměřen průhyb vedení v 5ti místech tak, aby bylo možno 

proložit těmito body křivku, která se nejlépe přimyká průhybu drátu. Dále bylo zaměřeno 

uchycení lan na stožárech. Průhyb drátu byl zaměřen bezhranolově.
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Obr. 21: Měřené VVN bezhranolově
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5.4. Podélný profil vedení VVN Krasíkov – Dlouhé stráně

Hustota bodů byla zvolena s ohledem na vykreslení podélného profilu viz Obr. 23 na 

str.  31 a příčného profilu. Měření probíhalo v místě křížení VVN s navrhovanou stavbou 

lyžařského vleku.  Zaměřování probíhalo z pomocných měř. bodů s orientací na 2 známé 

body. Vzdálenosti byly zaměřovány podle potřeby terénu.
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Obr. 22: Zobrazení polohopisu, vedení VVN 400 kV č. 457RZ Krasíkov Dlouhé stráně mezi stožáry č. 104 -  

105
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5.5. Příčný  profil  vedení  VVN  Krasíkov  Dlohé  stráně,  křížení  s  

lyžařským vlekem LV-6 a sloupy osvětlení

Příčný profil  Obr. 24 na str.  32 je volen kolmo na osu lyžařského vleku, slouží k 

zaměření tvaru (průběhu) území. Do příčného řezu se zakreslil navrhovaný tvar lyžařského 

tělesa v daném místě. Oba řezy vymezují těleso v prostoru.
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Obr. 23: Podélný profil, vedení VVN
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5.6. Vyhotovení 3D modelů terénu

Digitální modely terénu a povrchu umožňují vytvořit si přehled o zájmovém území, 

vizualizovat a analyzovat jej. Vizualizace mohou být statické jako pohledy na terén nebo 

dynamické ve formě průletů nad terénem.

Rozeznáváme dva druhy:

• DTM -  Digitální model terénu představuje prostorový geometrický popis reliéfu 

terénu. Využije se v celé řadě aplikací, vizualizací terénu počínaje až po analytické 

úlohy,

• DSM -  Digitální  model  povrchu  je  model  terénu  včetně  vegetace  a  budov. 

Vzhledem k tomu,  že  obsahuje velmi  realistické  informace  o průběhu povrchu, 

využívají  jej  zejména  telekomunikační  firmy  pro  určení  průchodnosti  signálu 

územím.

V  našem  případě  bylo  využito  prvního  případu,  tedy  DTM.  Model  terénu  byl 

vyhotoven  v  software  Spirit,  který  poskytuje  obecné  3D  modelování  a  základní 

vizualizace.  Spirit  umožňuje  práci  s  referenčními  výkresy  (i  v  DWG/DXF formátu)  a 
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Obr. 24: Příčný profil, křížení lyžařského vleku s terénem
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rastrovými  soubory.  Výstupy  lze  vytvářet  technikou  multi-dokumentu,  kromě  tisku  i 

exportovat výkresy do široké báze formátů. Velikost pracovního souboru není omezena, 

poskytující obecné 3D modelování a základní vizualizace.

Měření terénu probíhalo po 10 m úsecích, v software byly vrstevnice vykresleny po 1 

m,  každá  5tá  vrstevnice  je  popsána,  zvýrazněná  a  barevně  rozlišena.  Terén  je  dlouhý 

250,18 m a široký 88,84 m.
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Obr. 25: 3D model terénu se zobrazením vrstevnic

Obr. 26: 3D model terénu s barevným rozlišením
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V  software  Spirit  byly  vytvořeny  také  řezy  3D  terénu  (řezy  jsou  naznačeny  v 

podélném a příčném tvaru). Podélný řez terénu je označen písmenem B a kolmo na něj 

příčný řez, označen písmenem A.
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Obr. 27: Ukázka řezu A, B v terénu

Obr. 28: Příčný řez
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Obr. 31: Podélný řez s vrstevnicemi

Obr. 29: Příčný řez s vrstevnicemi

Obr. 30: Podélný řez
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6. Závěr

V úvodu práce byly popsány: Globální polohový systémy GPS NAVSTAR, měření 

pomocí tachymetrie, příčný a podélný profil a 3D model terénu.

Diplomová  práce  řeší  zadání  investora  společnosti  ČEPS,  a.  s.  -  Správa 

energetického majetku. Investor zadal zaměření v areálu Kouty nad Desnou (Šumperk).

V této oblasti se nachází vedení 400 kV č. 457 RZ Krasíkov – El. Dlouhé stráně, 

které  leží  v ochranném pásmu.  Ochranné pásmo vedení  400 kV je stanoveno zákonem 

č.  458/2000  Sb.,  ve  znění  zákona  č.  670/2004  Sb  a  je  vymezeno  svislými  rovinami 

vedenými po obou stranách výše uvedeného vedení ve vodorovné vzdálenosti  25 m od 

krajního vodiče měřené kolmo na vedení.

Práce řeší  kolizní  situaci  křižovatky s vedením VVN, při  souběhu větším než je 

ochranné pásmo daného vedení. Na místě měření byly stabilizovány čtyři identické body 

metodou RTK. Naměřená data byla získána v systému WGS-84 a poté přetransformována 

pomocí software TranGPS do S-JTSK. Z těchto bodů byl zaměřen pomocí polární metody 

polohopis, výškopis, podélný a příčný profil (které byly zaměřovány s ohledem na členitost 

terénu cca 15-20 m), výšku stožárů, průběh vedení a průvěs VVN (zaměření průhybů drátu 

v 5ti místech, bezhranolově). Všechna měření byla provedena v dovolených odchylkách. Z 

výsledných hodnot byl následně vypracován polohopisný plán se zakreslením křižovatky 

VVN s lyžařským vlekem, podélný a příčný profil v software Microstation95, 3D modely a 

řezy byly vypracovány v software Spirit.

Na základě  vypracované  výkresové  dokumentace  křižovatky,  zejména  výškopisu, 

polohopisu, podélného a příčného profilu, vypracovaných 3D modelů a řezů, bude investor 

žádat o souhlas pro činnost v ochranném pásmu vedení a následně o souhlas s trvalým 

umístěním stavby lyžařského vleku.
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