
BIM READY ŘEŠENÍ PRO NÁVRH A  
REKOSNTRUKCE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ



Plateia je profesionální softwarové řešení pro 3D návrh a rekonstrukce vozovek všech typů, plně připravené pro 
BIM. Poskytuje příkazy a nástroje pro podporu celého procesu projektování, od předběžného až po detailní návrh, 
od počátečního vložení geodetických zaměření přes komplexní 3D model vozovky, analytické nástroje až po tvorbu 
výkresové dokumentace, výkazů atd. Pomocí integrovaného flexibilního dynamického datového modelu programu, 
podporuje pracovní postupy a procesy digitalizace s plnou podporou standardizovaného datového formátu IFC. Pečlivě 
navržené uživatelské rozhraní a pracovní postupy jsou v souladu s projekční silničářskou praxí. Díky tomu se Plateia 
rychle učí a snadno se používá.

BIM-READY ŘEŠENÍ PRO NÁVRH A REKONSTRUKCE VOZOVEK

OBLASTI POUŽITÍ

REFERENCE

PROVĚŘENO
PROJEKTANTY

01 DÁLNICE, MÍSTNÍ A OBECNÍ KOMUNIKACE, POLNÍ A LESNÍ CESTY, …
02 STYKOVÉ, PRŮSEČNÉ A OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY
03 MIMOÚROVŇOVÁ KŘÍŽENÍ
04 MOSTY, VIADUKTY, NADJEZDY A PODJEZDY
05 OBJÍZDNÉ TRASY A OBCHVATY
06 NÁVRHY TUNELŮ
07 MĚSTSKÉ OBLASTI A KOMUNIKACE 
08 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
09 CYKLOSTRASY
10 PECIÁLNÍ SILNICE: ZÁVODNÍ TRATĚ, NEZPEVNĚNÉ CESTY, ...
11 ZEMNÍ TĚLESA: LOMY, OTEVŘENÉ DŮLNÍ JÁMY, VÝSYPKY, ZEMNÍ BARIÉRY, ...
12 SANACE SESUVŮ
13 NÁVRHY SJEZDOVEK, BĚŽKAŘSKÝ TRATÍ, SINGLE TRACKŮ...



FUNKCE

DIGITÁLNÍ MODEL TERÉNU
Součástí softwaru CGS Labs je vlastní modelář 
terénu, který umožňuje vytvořit podrobný digitální 
model terénu (DTM) na základě různých vstupních 
dat zaměření, datových souborů tachymetrů, bodů, 
lomových hran, bloků atd. Tím je Vám k dispozici 
možnost vyžití Plateia v běžném AutoCADu anebo 
BricsCADu. 

Plateia podporuje také digitální modely terénu řešení 
Civil 3D a BricsCAD (od verze V20 a vyšší).

ZEMNÍ TĚLESA
Vytváření složitých svahů s vícero podmínkami pro 
výkop a násyp dává uživateli možnost pokrýt různé 
návrhové scénáře a požadavky na geometrii pro 
všechny druhy projektů pozemních komunikací, od 
jednoduchého návrhu polní či lesní cesty až po složitý 
návrh geometrie křižovatky, včetně okružní.

K vytváření plošných staveb a zemních těles objektů 
jako jsou rybníky, parkovací plochy, ale také i liniové 
stavby včetně pozemních komunikací, železničních tratí, 
říčních toků, kanálů a dalších je také možné efektivně 
využít nástroje zemních těles řešení CGS Labs Plateia.

SVAHOVÁNÍ A ZMĚNÍ PRÁCE

https://cgs-labs.cz/plateia/#features
https://cgs-labs.cz/plateia/#features


VÝKONNÉ NÁSTROJE PRO NÁVRH  
GEOMETRIE
Řešení Plateia poskytuje širokou škálu pokročilé tvorby 
návrhu geometrie trasy, profilu a nástrojů pro jejich 
úpravy.

Zahrnují nástroje pro návrh a plnou editaci vrcholů 
tečnového polygonu P(V)I, plovoucích a pevných 
prvků a návrhy pomocí pokročilých nástrojů geometrií 
vycházejících z již na místě existujících prvků trasy, 
které musí projektant zohlednit.
Plateia nabízí také možnost tvorby nejvhodnějšího 
směrového řešení (tzv. metodou Best-Fit) na základě 
zaměřené stávající středové osy anebo hran vozovky. 
Funkce výpočtu klopení obsahuje komplexní paletu 
možností pro jeho definici a samozřejmě i editaci.
Plateia podporuje několik definic klopení, možností 
řídících bodů dle různých standardů (včetně českých), 
řadu lokalizovaných popisků, výkazů a exportů dat.

KŘIŽOVATKY, VČETNĚ OKRUŽNÍCH

Automatizovaný návrh křižovatek, včetně okružních 
na základě geometrie vozovky definované její osou, 
profilem a klopením.

Funkce 3D křižovatky pak automaticky upravuje 
sekundární silniční profil a parametry klopení s 
odpovídajícími uživatelsky definovanými nárožími 
křižovatky. Výsledkem automatizovaného návrhu 
křižovatky je podrobná 3D geometrie pro stykové i 
průsečné křižovatky. K přizpůsobení 3D geometrie 
křižovatek se využije s výhodou režim úpravy.

NÁVRHY VOZOVEK

https://cgs-labs.cz/plateia/#features
https://cgs-labs.cz/plateia/#features


3D POVRCH A 3D SOLID MODEL

PODROBNÝ NÁVRH A EDITACE  
PŘÍČNÝCH ŘEZŮ

3D model vozovky je v aplikaci Plateia generován jako 
3D povrchy nebo 3D tělesa (SOLID). 3D model povrchu 
vozovky se vytváří automaticky z 3D hran vozovky 
a modelu terénu nebo jej lze vytvořit pomocí funkce 
zemních těles.
3D tělesa jsou tvořena na základě ploch příčných řezů, 
přičemž materiály a objemy lze definovat jako rozšířená 
data. Pomocí 3D těles můžeme vytvářet i tunely, 
mosty apod. Tato tělesa lze zarovnat podél oblouků a 
přechodnic. Všechna tělesa, včetně rozšířených dat, 
lze importovat do aplikací jako Autodesk Infraworks, 
Navisworks a dále je využít v BIM prostředí.

Plateia poskytuje pokročilé funkce podrobného návrhu 
a editace příčných řezů pozemních komunikací bez 
téměř žádných geometrických omezení finálního 
návrhu do nejmenšího detailu.
Přidání paralelních těles vozovek, cyklostezek a 
chodníků do jednoho zobrazení příčného řezu dává 
projektantovi plnou kontrolu nad geometrií těchto 
těles, a především jejich vzájemným napojením a také 
i nad dalšími objekty infrastruktury v tomto prostoru, 
které projekt vyžaduje.

VÝKAZY KUBATUR A ZEMNÍCH PRACÍ 
(QTO)

Plateia obsahuje nástroje pro materiálové kalkulace 
a výpočet kubatur zemních prací, stejně tak možnost 
exportovat tato QTO data a vytvářet vlastní 
rozpočtové položky. Plateia Vám zároveň umožnuje 
propojit materiály v modelu definované rozpočtovým 
softwarem, čímž zkracuje významně čas pro přepočet 
odhadů nákladů při změnách v projektu.

https://cgs-labs.cz/plateia/#features
https://cgs-labs.cz/plateia/#features
https://cgs-labs.cz/plateia/#features


ROZHLEDY A DÉLKA ROZHLEDU PRO 
ZASTAVENÍ

ZOBRAZENÍ HMOTNICE

Nástroj rozhledových poměrů a délky rozhledu pro 
zastavení poskytuje grafickou analýzu vzdálenosti 
viditelnosti potřebnou k bezpečnému zastavení vozidla 
pohybujícího se konstrukční rychlostí dané komunikace. 
Tím Plateia usnadňuje plánování, aby nedocházelo ke 
kolizím s jinými nepohyblivými předměty bránícími 
rozhledu v trase pohybu vozidla.

Nástroje pro rekonstrukce/rehabilitace pozemních 
komunikací nabízejí výkonné možnosti využití regresní 
analýzy pro nejvhodnější přizpůsobení směrovému 
návrhu, včetně návrhu nivelety na základě existujících 
údajů o směrovém řešení trasy anebo hrany pozemní 
komunikace.
Možnost porovnání stávajícího klopení komunikace s 
nově provedenými výpočty klopení s plnými možnostmi 
editace, poskytuje projektantům potřebné nástroje k 
vyřešení náročných geometrických úloh, se kterými 
se mohou setkat. Výsledkem integrovaných nástrojů 
rekonstrukcí a rehabilitací PK pro výpočet množství 
odebíraného materiálu anebo pro výpočet množství 
materiálu potřebného k doplnění je nová 3D geometrie 
datově propojená s informacemi výkazů kubatur materiálů 
(QTO).

Hmotnice představuje grafický pohled na objem 
materiálů nutný k přemístění v dané délce návrhu.

Hmotnice tak pomáhají projektantům a dodavatelům 
pochopit, kde dochází k hrubému pohybu materiálu a 
porovnat úspornost alternativních řešení. 

REKONSTRUKCE / REHABILITACE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

https://cgs-labs.cz/plateia/#features
https://cgs-labs.cz/plateia/#features
https://cgs-labs.cz/plateia/#features


Pro informace o dalších normách specifických pro danou zemi nás prosím kontaktujte.

RAKOUSKO Österreichischen Richtlinien für Linienführung von Straßen RVS 3.23.

BOSNA a  
HERCEGOVINA Smjernice za projektovaje, građenje, održavanje i nadzor na putevima, 2005.

CHIORVATSKO
Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta 
sigurnosti prometa (NN br. 110/01)

ČESKÁ REPUBLIKA Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6101

NĚMECKO Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, RAL 2012, RAA-2008, RASt-06

POLSKO Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, DU 43/1999 Rizp. 430

SRBSKO
Pravilnik o uslovima koje sa aspekta bezbednosti saobraćaja moraju da ispunjavaju putni oobjekti i drugi elementi javnog 
puta, Službeni glasnik RS, br 50/2011; JUS (UL SFRJ 35/939, 26.06.1981

SLOVINSKO Pravilnik o projektiranju cest, UL RS 91/9303, 14.10.2005

MAĎARSKO Partially implemented.

Plateia obsahuje Autosign – profesionální software CGS 
Labs pro 3D návrh svislého a vodorovného dopravního 
značení v CAD prostředí.
Autosign obsahuje rozsáhlé knihovny svislého a 
vodorovného dopravního značení a podélných čar 
(včetně české lokalizace), specifických pro danou zemi 
a také dalších prvků městského mobiliáře. Generuje 
podrobné zobrazení značení, výkazy, 3D (BIM) objekty 
a realistické vizualizace, které pomáhají inženýrům 
a projektantům při zpracování projektu, tak i při 
komunikaci s širší veřejností. Vytvořená 3D tělesa 
(SOLID) lze snadno sdílet s aplikacemi Navisworks, 
Infraworks anebo exportovat do standardu IFC 
výměnného formátu.

IMPLEMENTOVANÉ NÁRODNÍ NÁVRHOVÉ STANDARDY

AUTOSIGN – 3D BIM-DOPRAVNÍ ZNAČKY & ZNAČENÍ

https://cgs-labs.cz/autosign


Plateia obsahuje Autopath – profesionální software 
CGS Labs pro 3D/BIM analýzu průjezdů, tvorby 
vlečných křivek a simulací otáčení vozidel.

Pomocí programu Autopath můžete snadno a rychle 
simulovat manévry vozidel a kontrolovat průjezdnost 
všech typů silničních projektů: na silnicích, křižovatkách 
i okružních, podjezdy, nadjezdy...
Díky pokročilým nástrojům pro analýzu dráhy a 
animace nejen že urychluje proces navrhování, ale 
také umožňuje rychle zkontrolovat možné konflikty 
a nesrovnalosti v dráze vozidla, ať již s jinými vozidly 
anebo okolními objekty, zhodnotit alternativní možnosti 
a také zkontrolovat bezpečnost a funkčnost návrhu 
a soulad s normami. Autopath je dodáván s řadou 
referenčních knihoven vozidel specifických pro danou 
zemi definovaných národními směrnicemi (včetně 
TP 171) a s rozsáhlou knihovnou skutečných vozidel 
zahrnující letadla, autobusy, automobilní jeřáby, 
zásahové vozy (IZS na podvozcích TATRA), nákladní 
automobily, zemědělské stroje a další.

GOOGLE MAPY
Import Google Map Vám usnadňuje vkládání 
rastrových obrázků a výškových dat vybraného místa 
z Map Google přímo do výkresu DWG ve zvoleném 
souřadnicovém systému (např. S-JTSK). K dispozici 
je také funkce Google Street View, která uživateli 
umožňuje interaktivní zobrazení vybrané oblasti přímo v 
CAD prostředí.

PODPORA IMPORTU TERENU GOOGLE EARTH A GOOGLE MAP

SOFTWARE PRO ANALÝZU VLEČNÝCH KŘIVEK A SIMULACE POHYBU VOZIDEL

https://cgs-labs.cz/autopath
https://cgs-labs.cz/plateia/#features


GOOGLE EARTH
Model navržené silniční infrastruktury v Plateia BIM 
(3D solid) lze rychle a snadno vizualizovat přímo v 
aplikaci Google Earth.

To Vám umožňuje prezentovat projekty v reálném 
prostředí – zasazené např. do letecké mapy, bez 
nutnosti využití dalšího software.

Řešení CGS Labs poskytují rozsáhlou podporu BIM dat, 
bez omezení CAD platformou uživatelem používanou. 
3D modely pozemních komunikací jsou generovány 
jako velice detailní 3D objekty (typu solid) s rozšířenými 
metadaty BIM (atributy) přímo k daným objektům 
připojeným anebo jako data více povrchů pro využití v 
počítači naváděnými stavebními stroji apod.

Plateia disponuje Správcem vlastností pro přidávání 
a změnu metadat objektů 3D těles, což umožňuje 
kompatibilitu v rámci COBie (Construction Operations 
Building Information Exchange).
3D modely řešení Plateia a data atributů lze exportovat 
do datového formátu IFC. Formát exportu IFC je 
samozřejmě pravidelně aktualizován podle specifikací 
buildingSMART International, jehož je CGS Labs 
součástí. Integrovaný nástroj detekce kolizí umožňuje 
projektantům vyhledávat kolize mezi vybranými 3D 
tělesy v samotném výkresu, čímž šetří projekční čas 
na export modelů a vytváření analýz kolizí v aplikacích 
třetích stran mimo CAD prostředí.

PODPORA IMPORTU TERENU GOOGLE EARTH A GOOGLE MAP

PODPORA BIM A IFC DATOVÉHO FORMÁTU

https://cgs-labs.cz/plateia/#features
https://cgs-labs.cz/plateia/#features


Plateia je kompatibilní s Autodesk řadou 2016–2022 a to 
jmenovitě s Autodesk AutoCAD a Civil 3D, tak CAD 
řešením BricsCAD verzí Pro, BIM a Ultimate V19 – V22. 
Podporovány jsou pouze 64bitové verze!

DEVELOPED FORDEVELOPED FOR DEVELOPED FOR

CIVIL 3D

PODPOROVANÉ CAD PLATFORMY

OBECNÉ

DYNAMICKÝ DATOVÝ MODEL
Plateia ukládá všechna projekční data do datového souboru .DWG pro rychlou aktualizaci geometrie a výměnu dat v rámci 
softwarových řešení CGS Labs, softwaru Autodesk a Bricsys (BricsCAD).

Pro data typu IFC, LandXML, OKSTRA, REB a AutoCAD Civil 3D jsou Vám k dispozici výměnné datové formáty.

Jsou také podporovány veškeré dynamické aktualizace změn geometrie anebo parametrů návrhu, a to v rámci jednoho ale 
i více výkresů, včetně oddělených dat rozvržení, profilu, a i příčných řezů.

PLATEIA PODPORUJE VELKÉ PROJEKTY
Plateia snadno zvládá rozsáhlé projekty s velmi dlouhými trasami / osami a tisíci příčnými řezy během několika sekund. 
Projekty nejsou řešením Plateia nikterak datově omezeny, co do velikosti, ani není kriticky ovlivněn výkon při práci na 
takovýchto rozsáhlých projektech, včetně velmi dlouhých paralelních trasách, profilech, ani velkým množstvím příčných 
řezů. Tvorba a editace příčných řezů poskytují vysokou úroveň detailů s možností synchronizace na vyžádání, velkou 
rychlost zpracování a konzistentní datovou strukturu.

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE
Rozsáhlé silniční projekty lze efektivně rozdělit mezi více členů týmu, kteří pak mohou na projektu pracovat současně.

Projekty lze ukládat do jednoho výkresu anebo je rozdělit do několika výkresů s odděleným rozvržením (situací), profily, 
příčnými řezy a odděleným 3D modelem v souboru DWG a také exportovat do datového formátu IFC.

LOKALIZACE – A NÁRODNÍ STANDARDIZACE
Plateia je k dispozici v několika jazycích a obsahuje národní standardizace a směrnice pro návrh pozemních komunikací v 
jednotlivých zemích, tisková rozvržení výkresů, dopravní značení a další symboly, vozidla atd.

9 Rakousko
9 Německo
9 Chorvatsko

9 Česká republika
9 English (mezinárodní)
9 English (USA-AASHTO)

9 Bulharsko
9 Polsko
9 Slovinsko

9 Srbsko

Podporované národní standardy a jazykové verze:

https://cgs-labs.cz/buy-plateia-reseller/
https://cgs-labs.cz/plateia/#obrazec


ULTIMATE STANDARDPRO
VERZE

Import geodetických dat

Nástroj pro tvorbu digitálního modelu terénu (CGS Labs DTM)

3D Svahování – zemní tělesa

Podpora povrchů Civil 3D a BricsCAD

Nástroje návrhů tras/os

Nástroje návrhu nivelety

Nástroje tvorby příčných řezů a vzorových příčných řezů pro tvorbu knihoven příčných řezů

Nástroje výpočtu klopení

3D modelování pozemních komunikací

Promítání bodů, linií a 3D objemových těles do zobrazení podélných profilů a příčných řezů

Nástroje pro tvorbu popisků a měření

Rozhledy a délka rozhledu pro zastavení

Materiálové kalkulace & vykreslení hmotnice

2D a 3D návrh křižovatek

Návrh okružních křižovatek

Návrh ostrůvků křižovatky

Modelování nároží křižovatek

Rozhraní pro převzetí a předání objektů mezi Civil 3D <-> Plateia a zpět

Regresní nástroj pro návrh trasy a nivelety (metoda Best-Fit)

Regresní analýza trasy a nivelety s editačními možnostmi

Výpočet rozhledových poměrů

Import Google Earth geoprostorových dat přímo do CAD výkresu pro vytvoření digitálního 
modelu terénu

2D dopravní značky a značení (Autosign Professional)

3D/BIM dopravní značky a značení & vizualizace (Autosign Ultimate)

Software pro analýzu vlečných křivek vozidel (Autopath Professional)

Podpora 3D objemových těles (3D Solid)

BIM nástroj Správce vlastností, pro správu, editaci a filtrování atributů/vlastností negrafic-
kých informací BIM modelu

3D/BIM analýza kolizí objektů přímo uvnitř AutoCAD, Civil 3D, and BricsCAD

Import a Export LandXML datového formátu

Import/Export 3D/BIM modelu do IFC 4.2 datového formátu vlastním nástrojem CGS Labs

Export 3D modelu do Google Earth



NĚMECKO
ČESKÁ &  

SLOVENSKÁ REP.

CGS Labs GmbH
Egerstrasse 2
65205 Wiesbaden 
Německo

Tel: +49 611 71678230
E-mail: info.de@cgs-labs.com
Internet: www.cgs-labs.de

CGS Labs doo
Braće Ribnikar 63A
21000 Novi Sad
Srbsko

Tel: +381 21 300 47 02
E-mail: info.rs@cgs-labs.com
Internet: www.cgs-labs.rs

CGS Labs d.o.o.
Brnčičeva ulica 13
1000 Ljubljana
Slovinsko

Tel: +386 1 235 06 00
E-mail: info@cgs-labs.com
Internet: www.cgs-labs.si

CGS Labs s.r.o.
Antala Staška 1012/37
Krč, 140 00 Praha Česká 
republika

Tel: +420 770 698 429
E-mail: info.cz@cgs-labs.com
Internet: www.cgs-labs.cz

CGS Labs
USA & Kanada

Contact: Mr. Jason Bourhill
Tel: +1 (213) 493 8975
E-mail: info.usa@cgs-labs.com
Internet: www.cgs-labs.com

SLOVINSKO

SRBSKOUSA & KANADA

Vyvíjíme inovativní softwarová řešení v oblasti plánování, výstavby, správy a údržby staveb a pokročilých 
meteorologických informačních systémů na podporu údržby dopravní infrastruktury. Přispíváme k vyšší transparentnosti, 
kvalitě a nákladové efektivitě stavebních projektů a podporujeme udržitelná rozhodnutí s ohledem na životní prostředí.

O CGS LABS

Spokojenost zákazníků je pro nás na prvním místě. 
Pokud se Vám při používání softwaru CGS Labs 
vyskytnou jakékoli problémy, náš tým odborníků je 
připraven Vám pomoci, aby Váš proces návrhu probíhal 
s minimálním zpožděním.

03 TECHNICKÁ PODPORA
Nejsme jen prodejce softwaru! Naším cílem je úspěšně 
integrovat řešení CGS Labs do Vašich projekčních procesů. 
Naši inženýři Vám pomohou dosáhnout nejvyšší úrovně 
zkušeností pro plné využití softwaru CGS Labs. Kromě vždy 
přístupné on-line znalostní báze pořádáme tradiční školení, 
webináře a také školení na přání zákazníka, na kterých 
probíráme vybraná témata podle specifických požadavků 
Vašich projektů.

02 PÉČE O ZÁKAZNÍKY A VZDĚLÁVÁNÍ

CGS Labs vyvíjí specializovaná softwarová řešení pro projektování a rekonstrukce silnic (Plateia, Autopath, Autosign), 
železnic (Ferrovia) a vodohospodářských staveb – říční inženýrství (Aquaterra). Naše softwarová řešení jsou lokalizovaná s 
ohledem na normy a zvyklosti pro navrhování a rekonstrukce infrastrukturních staveb.

01 ŘEŠENÍ PRO NAVRHOVÁNÍ INFRASTRUKTURY

Jsme laboratoří nápadů, technologicky vyspělá společnost zabývající se digitalizací infrastrukturních 
staveb a životního prostředí.

Najděte svého prodejce:
www.cgs-labs.com/contact

PRODANÉ LICENCE

http://www.cgs-labs.de
http://www.cgs-labs.rs
http://www.cgs-labs.si
http://www.cgs-labs.cz
http://www.cgs-labs.com
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