
SOFTWARE PRO NÁVRH SVISLÉHO
A VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ



PARKOVACÍ PLOCHY

PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČEN

Autosign poskytuje nástroje k navrhování parkovacích 
ploch do detailů, jako jsou např. vymezovací čáry, 
signalizace, výškové kontrolní portály a další.

Označte uzávěry komunikací a jízdních pruhů, přechodné 
úpravy a práce na silnici, vytvořte a označte objízdné 
trasy, stanovte bezpečnostní odstupy a rozhledy, označte 
přechody, cyklostezky a mnoho dalších možných scénářů, 
ke kterým dochází a je nutné je řešit.

Autosign je profesionální softwarové řešení pro návrh dopravního značení ve 2D / 3D přímo v CAD prostředí. Autosign 
obsahuje rozsáhlé knihovny svislého a vodorovného dopravního značení, dopravního zařízení a dalších prvků uličního 
mobiliáře specifických pro danou zemi. Generuje podrobné značení pro situaci, tisk,  3D (BIM) objekty a realistické 
vizualizace, které pomáhají dopravním inženýrům, projektantům i širší veřejnosti.

Díky pečlivě navrženému uživatelskému rozhraní a pracovním postupům je software Autosign uživatelsky přívětivým a 
snadno se učí.

SOFTWARE PRO NÁVRH SVISLÉHO A VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

OBLASTI POUŽITÍ

ŘÍZENÍ PROVOZU
Využijte Autosign pro plánování dopravního značení 
pozemních komunikací v intravilánu, extravilánu, 
ke změnám stávajícího dopravního značení a k 
implementaci nových praktických řešení problémů, 
kterým dopravní inženýři čelí.

PROVĚŘENO
PROJEKTANTY

01 VOZOVKY       02 PĚŠÍ ZÓNY       03 SÍTĚ CYKLOTRAS       04 MĚSTSKÉ OBLASTI

NÁVRH INFRASTRUKTURY



REFERENCE

NÁVRH A MANAGEMENT DOPR.ZNAČENÍ  
S LADOVACÍCH AREÁLŮ
Návrh značení signalizace pro vnitřní a venkovní 
provozy, varovné plochy a pro vjezd omezené oblasti, 
sklady, výrobní zařízení a průmyslové areály.

NÁVRH ZNAČENÍ CYKLOTRAS
Urbanisté jsou s Autosign schopni navrhnout jakékoli 
svislé a vodorovné značení tak, aby navrhovaly 
udržitelné sítě cyklostezek, pěších zón a dalších.

NÁVRHY ZNAČENÍ LYŽAŘSKÝCH AREÁLŮ 
A SPORTOVNÍCH STŘEDISEK
Navrhujte a uspořádejte sportoviště pomocí Autosign, 
kterým navrhnete požadované značení pro lyžařské 
areály, včetně dopravního značení, stejně jako značení 
kurtů, hřišť a vlastně jakéhokoli sportu – dokonce i 
běžeckých tratí, a mnohé další.

AUTOMOBILOVÉ ZÁVODNÍ OKRUHY & 
NÁVRHY CENTER BEZPEČNÉ JÍZDY
Navrhněte signalizaci a vybavení na nejvyšší úrovni z 
hlediska konkurence a bezpečnosti pro závodní okruhy, 
centra bezpečné jízdy, ale třeba i pro motokárové 
okruhy a tratě silničních i terénních RC modelů  
vozidel a mnoho dalšího.



FUNKCE

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ A OSVĚTLENÍ
Autosign není určen pouze pro návrh dopravního 
značení, zahrnuje také širokou knihovnu městského 
mobiliáře, jako jsou silniční brány, semafory, 
bezpečnostní zábrany, dopravní značení, sněhové 
sloupy, patníky, sloupy veřejného osvětlení a mnoho 
dalšího.

PLÁNOVÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Naplánujte a vyznačte kompletní silniční značení 
a signalizaci potřebnou pro profesionální projekt v 
programech AutoCAD, Civil 3D, BricsCAD anebo 
Plateia s využitím širokých sad knihoven dopravního 
značení, včetně české lokalizace vyhl. 294/2015 a jejích 
pozdějších znění a doplnění.

KNIHOVNY ZNAČENÍ
Autosign poskytuje řadu knihoven dopravního značení, 
specifických pro danou zemi, které jsou definovány 
národními standardy (SDZ, VDZ, dopravních stínů a 
podélných čar).
K tomu mají uživatelé k dispozici nástroje pro tvorbu 
vlastních bloků všech typů dopravního značení a 
tvorbu vlastních knihoven. Tyto mohou následně 
využít v návrzích pomocí shodných funkcí, jaké mají již 
předdefinované knihovny.  
V současnosti obsažené národní knihovny (další se dotvářejí): 
česká, rakouská, bosenská, chorvatská, německá, litevská, 
polská, rumunská, slovinská a srbská).

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


DETEKCE KOLIZÍ
Zkontrolujte možné kolize (střety mezi objekty v 
projektu), které mohou nastat mezi 3D dopravním 
značením a jinými 3D BIM modely ve Vašem projektu. 
Analyzujte kolize a najděte nejlepší řešení, jak se jim 
vyhnout – to vše přímo ve Vašem CAD výkresu, není 
třeba k tomuto využívat další program.  
Ušetřete tak svůj čas i peníze.

3D VIZUALIZACE
Vytvářejte realistické 3D modely navrženého značení 
a signalizace a generujte z nich přímo atraktivní 
vizualizace. Využijte 3D model pro analýzu rozhledu a 
aplikujte bezpečnostní opatření.

VÝKAZY

BIM PODPOROVÁNO

Autosign umožňuje tvorbu podrobných a 
přizpůsobitelných výkazů jednotlivého v návrhu 
využitého dopravního značení, včetně výpisu nového a 
stávajícího značení a exportu výkazů do aplikace Excel.

S Autosign můžete vytvářet svislé a vodorovné dopravní 
značení, portály a další nejen k vozovce přilehlé 
objekty jako 3D tělesa (3D solid objekty s přiřazenými 
daty sad vlastností). Tyto lze následně prohlížet a 
manipulovat s nimi v aplikacích Autodesk Navisworks, 
Infraworks anebo je sdílet prostřednictvím souborových 
formátů 3D DWG a IFC 4.2., pro využití v jakémkoli 
softwarovém BIM řešení.

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


VIDEONÁVODY – ZAČÍNÁME S AUTOSIGN

Autosign poskytuje možnost importovat data povrchu 
Google Earth (rastrové snímky a údaje o výškách) a z 
Google Map přímo do vašeho CAD výkresu. Díky tomu 
jste schopni snadno vizualizovat projekt přímo v místě 
jeho skutečného umístění, případně vytvořit terén 
z importovaného výstupu pro koncepční návrhy či v 
mezidobí do obdržení zaměření od geodeta. 

Své 3D návrhy můžete exportovat přímo do aplikace 
Google Earth a vytvářet vizualizace na skutečném 
umístění projektu.

FUNKCE PRO IMPORT GOOGLE MAP  
& EXPORT DO GOOGLE EARTH

BARVENÍ PLOCH
Autosign obsahuje novou funkci pro barvení silničních 
ploch, jako jsou cyklostezky, plochy pro chodce, přechody 
pro chodce a další plochy, které je třeba zvýraznit, ať už 
mají jakýkoli tvar, včetně jejich následného zobrazení ve 
3D – ve výšce povrchu.
Pohodlná a snadno použitelná funkce nejen  
pro finální verzi vizualizace.

Shlédnout

www.bit.ly/cgs-autosign

http://www.bit.ly/cgs-autosign
https://cgs-labs.cz/autosign/#features
https://cgs-labs.cz/autosign/#features


PODPOROVANÉ CAD PLATFORMY
Autosign 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

ULTIMATE PROFESSIONAL

VERZE

Návrh dopravního značení

Přístup do národních knihoven SDZ a VDZ

Vytváření vlastního dopravního značení

Návrh portálů

Vodorovné dopravní značení (podélné čáry, přechody, ostrůvky, 
šipky atd.)

Dopravní stíny a barvení ploch

Tvorba výkazů svislého a vodorovného dopravního značení

Import Google Earth geoprostor. pro vytvoření DTM

3D svislé a vodorovné dopravní značen

Export 3D modelu do Google Earth

Podpora 3D objemových těles (3D Solid) (kompatibilní s 
Infraworks a Navisworks)

BIM nástroje (Správce vlastností / Editor / Filtrování)

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

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

https://cgs-labs.com/buy-autosign-paddle/
https://cgs-labs.cz/autosign/#obrazec


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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