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1. Obecné inovace a vylepšení v CGS Labs Civil Solutions 
2023.1 

1.1. Podpora nové platformy CAD 

CGS Labs 2023.1 Civil Solutions podporuje nejnovější verzi BricsCADu V23  

 
Nová verze CGS Labs 2023.1 Civil Solutions podporuje následující CAD platformy: 
 

Autodesk 
AutoCAD/Civil 3D 

Bricsys 

BricsCAD 
 

2023 
2022 
2021 
2020 
2019 
2018 

V23 
V22 
V21 
V20 

 

 
 

1.2. Nové CGS Labs logo 

Nové logo CGS Labs je nyní součástí nejnovější verze softwaru CGS Labs 2023.1 Civil Solutions.   
 

 
 

  



©2022 CGS Labs, Všechna práva vyhrazena Strana 4 / 11 

2. AUTOPATH Professional & Ultimate (3D) 

2.1. Podpora vozidel se zadní řiditelnou nápravou 

Do možností analýz průjezdů dráhy vozidel v řešení AUTOPATH byla přidána podpora vozidel se zadní 
řiditelnou nápravou. Nyní tak uživatelé mohou kontrolovat dráhu vozidel jako jsou vysokozdvižné 
vozíky a sklízecí mlátičky, používající zadní řiditelné nápravy. 
 

2.2. Vylepšení horizontální analýzy průjezdu: 

Horizontální analýza nyní nově zahrnuje možnost v uživatelském rozhraní vybrat přední nebo zadní 
řiditelnou osu vozidla, která bude sledovat vybranou polylinii/křivku jako svou dráhu průjezdu. Další 
možnosti odsazení a tvorby výkazů jsou k dispozici v možnostech uživatelského rozhraní / nastavení 
animace analýzy. V případě použití vozidel se zadní řiditelnou nápravou je možnost zadní osy 
automaticky vypnuta. 
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2.3. Vyřešené problémy 

- problémy s jednotkami ve výkazech (při použití m, cm, mm, palců...), 
- informace o použitých jednotkách jsou nyní přidané do textu výkazů, 
- vyřešeny problémy s jednotkami v šablonách výkazů s imperiálními jednotkami, 
- uživatelské rozhraní dialogového okna Odsazení nyní využívá definované jednotky: m, cm, 

mm, palce…, 

 
- Trasa na křivku průjezdu vozidla je vytvořena jakmile je vybrána jakákoli entita související 

s trasou vozidla (jako jsou teda prvky vnější hranice, šrafování oblasti analýzy, šrafování anebo 
obrys vozidla, trasa vozidla, ale také linie zdrojové trasy). 

2.4. Přidány nové knihovny vozidel: 

Nové národní knihovny a knihovny výrobců přidané anebo aktualizované pro verzi AUTOPATH 2023.1:  
- Spierings jeřáby, 
- jízdní kola (aktualizováno), 
- Auckland 2016 (aktualizováno), 
- Auckland 2022 (aktualizováno), 
- Australia_2018 (aktualizováno), 
- Canada TAC 2017 (aktualizováno), 
- vozidla záchranných složek AASHTO (aktualizováno), 
- Articulated jeřáby Terex Franna (aktualizováno), 
- sportoní vozy (aktualizováno). 
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V ruku v ruce s podporou vozidel se zadní řiditelnou nápravou byly přidány nové knihovny vozidel. 
Mezi nimi knihovny pro vysokozdvižné vozíky a pro sklízecí mlátičky (kombajny):  

- vysokozdvižné vozíky Jungheinrich (zadní řiditelná náprava), 
- vysokozdvižné vozíky Toyota (zadní řiditelná náprava), 
- sklízecí mlátičky (kombajny se zadní řiditelnou nápravou). 
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3. AUTOSIGN Professional & Ultimate 

Došlo k přidání nových knihoven svislého a vodorovného dopravního značení, silničních symbolů 
a podélných čar do aplikací AUTOSIGN Professional a Ultimate (3D): 
 
 

AASHTO 
knihovna 

Nový Zéland 
knihovna 

Austrálie 
knihovna 
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4. Povrch / Site Design 

Modul Povrch / Site Design získává další nástroje pro zvýšení produktivity, které jsou bezproblémově 
kompatibilní se všemi ostatními softwarovými řešeními společnosti CGS Labs. Rozsáhlé nástroje pro 
práci s 2D/3D polyliniemi a další funkce přinášející projektantům výhody při jejich každodenní práci. 
 
   
 
 
 
 

4.1. Vícenásobné převedení 2D křivky na 3D křivku  

Nová možnost převodu 2D na 3D křivky umožňuje uživatelům okamžitě zvolit několik vybraných 2D 
křivek ve výkresu a převést je na 3D křivky s dalšími možnostmi teselace. Tím se připraví 3D objekty 
k dalším případným úpravám pomocí editoru křivek, který je součástí uživatelského rozhraní.  

4.2. Popisování křivek 

Popište libovolné 2D/3D křivky vlastním popiskem – rozšiřujeme tak možnosti popisování objektů 
křivek představujících např. potrubí, kabel, opěrnou zeď, hranici, jakoukoli křivku pro promítání 
a jakýkoli jiný lineární objekt. Nástroj popisování křivky umožňuje uživatelům definovat vlastní 
a samostatné sady popisků pro popisování vrcholů křivek (konstrukce ve vrcholech) a úseků křivek 
(vlastnosti potrubí apod.).   
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5. PLATEIA / FERROVIA / AQUATERRA 

5.1. Přidání nových lokalizačních popisků (situace & podélné profily) 

• Popisek názvu trasy / osy – nově dostupný popisek pro identifikaci tras. 
• Vylepšení příkazu 21R1 – hodnota staničení v bodě s rozšířenými možnostmi pro popisování. 
• Vylepšení příkazu 21R5 – Hodnota poloměru v přechodovém bodě s podporou nelineárních 

přechodnic. 
• Byly přidány nové popisky zobrazení profilu pro řádek profilu. 
• Byly přidány nové vlastní možnosti popisování křivek. 

 

 

5.2. Podpora vlastních vrstev pro prvky Typický příčný řezů typu loku a 
úsečka 

Nově příkazy Vložit blok a Křivka / Úsečka nyní nabízejí možnost vybrat jinou než výchozí CAD 
hladinu, případně i dávají možnost uživateli tuto definovat přímo v uživatelském rozhraní.   

Po definování nové hladiny bloků a čar se její nastavení (barva, typ čáry, tloušťka čáry, průhlednost, 
styl vykreslování a další) zachovávají při kreslení nového objektu do této vrstvy a také při aktualizaci 
zobrazení příčných řezů.  
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5.3. Povolení možností planimetrie železničního svršku 

Příkaz železničních svršků nyní obsahuje možnost rozkládat vložené bloky kolejnic a pražců a tím 
umožnit planimetrovat tyto objekty. V kombinaci se zachováním přidaných vlastností "Dle Hladiny" lze 
nyní pro koleje nastavit libovolnou vlastní barvu, typ úsečky a další. 
 

 

 

5.4. Přidána možnost vytváření paralelních / souběžných tras v PLATEIA 

Funkce vytváření tras nově obsahuje nástroj pro návrh souběžné trasy vozovky s jakoukoli jinou již 
navrženou osou vozovky ve výkresu. Stačí vyvolat příkaz, určit stranu a odsazení pro paralelní trasu 
/ osu vozovky, v případě potřeby změnit výchozí název nově vytvářené trasy / osy a ta je vytvořena. 

5.5. Nově máte možnost také vytvářet kopie tras pro návrh variant studií v 
PLATEIA a FERROVIA 

Stejný příkaz, vytvoření paralelní trasy / osy, umožňuje uživatelům jednoduše "zkopírovat" existující 
trasu při nastavení parametru odsazení na nulu (0). Uživatelé tak mohou rychle prozkoumat různé 
varianty tras a vytvořit pro ně všechny potřebné výkazy, výpočty jsou hotovy za zlomek času. 
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5.6. Vyřešené problémy 

Důležitá aktualizace umožňující uživatelům zachovat nastavení typů čar v zobrazeních příčných řezů je 
nyní součástí řešení CGSLABS 2023.1. v řešení PLATEIA, FERROVIA a AQUATERRA: 

Definovat CAD hladiny prvků typických příčných řezů vytvářených v PLATEIA, FERROVIA anebo 
AQUATERRA TPŘ příkazy, které nyní zachovávají definice CAD hladin (tedy barvu, typ čáry...). Když se 
například změní barvy hladiny 40_LINE a typ čáry, tato nastavení se zachovají při kreslení nového prvku 
(TPŘ) ÚSEČKA anebo při aktualizaci příčných řezů. 

  
 
Pro úplný seznam aktualizovaných funkcí, a dalších vyřešených problémů dodaných vylepšení v řešení 
CGSLABS Civil solutions 2023.1 navštivte www stránku https://cgs-labs.com/release_notes/.   

https://cgs-labs.com/release_notes/
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	1. Obecné novinky a vylepšení v CGS Labs Civil Collection 2023
	1.1. Podporované CAD platformy
	Řešení CGS Labs Civil Solutions je kompatibilní s poslední vydanou řadou Autodesk AutoCAD 2023 a AutoCAD Civil3D 2023.
	CGS Labs Infrastrukturní řešení 2023 je také kompatibilní i s ostatními CAD platformami AutoCAD a BricsCAD:

	1.2. Představení nové licence – balíčku CGS Labs Traffic Collection
	1.3. Změny uživatelského rozhraní CGS Labs
	Software CGS Labs Electra je od verze 2023 odstraněn ze softwarových řešení karty CGS Labs. Toto naše řešení pro nadzemní elektrická vedení je od nové verze kompletně nahrazeno softwarem Power Path, který již není součástí CGS Labs Civil Solution řešení.


	2. PLATEIA | FERROVIA | AQUATERRA
	2.1. Společné funkce
	Využití povrchů z externích referenčních DWG souborů obsahujících digitální modely terénu (DTM)
	Do nové verze CGS Labs Civil Solutions 2023 byla přidána nová možnost, a to promítání tras / os, stop příčných řezů a dalších křivek na digitální modely terénů (DTM), které nebyly vytvořeny a uloženy ve stejném souboru, jako tyto objekty. Což uživatel...
	Prostorová data – nová podpora pro import z Google Map ve vloženém prohlížeči
	Uživatelské rozhraní Map Google bylo aktualizováno tak, aby umožňovalo používání Map Google v nejnovějších operačních systémech a prohlížečích, což souvisí se změnami zavedenými v operačním systému Windows 11 a využíváním prohlížeče Internet Explorer ...
	Funkce importu LandXML dat tras/os z nejnovějších verzí formátu LandXML
	Nástroje pro import/export formátů LandXML nyní podporují nejnovější definice LandXML a jsou plně kompatibilní se soubory XML vytvořenými řešeními třetích stran používajícími nejnovější LandXML definice.

	2.2. Vylepšení popisků
	Ve verzi 2023 byly k objektům Plateia, Ferrovia a Aquaterra přidány nové dynamické popisky. Byly implementovány nástroje pro lokalizace a do popisků byly přidány nové možnosti podporující požadované chování popisků.
	Přidány nové popisky pro situační výkresy & podélné profily:
	 Promítání křivek (příkaz 21M3)
	 Výpočet staničení z daného bodu trasy / osy (příkaz 21R1)
	 Výpočet poloměru z daného bodu přechodnice (příkaz 21R5)
	 Nové popisky nivelety
	Lokalizované uživatelské rozhraní Editoru popisků
	Uživatelské rozhraní nyní poskytuje přeložené textové možnosti pro zobrazení parametrů popisků:
	Zachování umístění popisků v přesunutém stavu
	Při přesouvání popisků a změně nebo aktualizaci jimi popisovaného prvku (např. osy) si popisky pamatují svou přesunutou polohu a tento stav si zachovají i po vyvolání aktualizace popisovaného prvku.
	Filtrování proměnných / Možnosti vlastností
	Ze seznamu parametrů byly vypuštěny parametry spojené s původními možnostmi popisků, které nejsou již k dispozici pro nové definice popisků.
	Podporované možnosti stranového umístění popisků hlavních prvků (vlevo, vpravo, uvnitř, vně, …)
	Parametry uvnitř / vně se nyní vztahují i na nový typ popisků. Uživatelé tak mohou v případě potřeby sami nastavit vykreslování popisků hlavních prvků při zarovnání na levou anebo pravou stranu, a také uvnitř anebo vně oblouků osy.

	2.3. Promítání na povrchy umístěné v externích DWG referencích
	Osy, body, křivky a další entity v řešení CGS Labs Solutions podporované lze nově promítat / položit na povrchy definované v externích DWG souborech. Tím se snižuje datová náročnost modelů výkresů projektu, chybovost a zvyšuje se rychlost práce, přehl...
	Jsou podporovány všechny typy povrchů:
	 CGS Labs povrchy,
	 AutoCAD Civil 3D povrchy,
	 BricsCAD povrchy,
	 a také nativně 3D plochy (3D faces).
	Povrchy vytvořené funkcemi CGS Labs jsou podporovány na všech CAD platformách bez výjimky. Jediné funkční omezení pak představují povrchy platforem AutoCAD a BricsCAD mezi sebou, kde v rámci produktů Autodesk můžete objekty Plateia promítat na povrch...
	Příklad promítání 2D/3D křivky na povrch v aplikaci Site Design (karta Povrch):
	Otevřete Editor křivek a vyberte křivku v modelovém prostoru Následně klikněte pravým tlačítkem myši na položku křivky uvedenou v Editoru křivek. Zvolte možnost Převod 2D křivky na 3D křivku, pro editaci 2D křivky na 3D, a poté vyberte některou z mož...
	Příklad výsledku 3D křivky s výškami povrchu aplikovanými na její vrcholy, kde povrch je uložen v externím referenčním souboru:


	POVRCH.DWG
	PROJEKT.DWG
	3. Nástroje Povrch
	Nástroje pro práci s povrchem získaly nové možnosti úprav křivek, které optimalizují proces návrhu základní 3D geometrie Vašeho staveniště. Editor 2D/3D křivek, tvorba 3D křivek ze skupiny bodů, nový nástroj pro segmentaci křivek, odsazení 2D/3D křive...
	3.1. Vylepšení Editoru křivek
	Převod 2D křivek na 3D křivky
	Díky pokročilému nástroji teselace umožňuje konverze 2D křivek vytvářet nové 3D objekty křivek, které lze dále upravovat a manipulovat s nimi. Nástroj teselace poskytuje více způsobů segmentace oblouků, které lze aplikovat v různých oblastech návrhu.
	Promítání 3D křivek na povrchy
	Potřebujete promítnout 2D křivky na výšky povrchů? Pomocí Editoru křivek převedete objekty 2D křivek na 3D, ty lze následně jedním kliknutím zvýšit na výšku povrchu (DTM). Toto promítání 3D křivek nabízí dvě možnosti, kdy lze povýšení křivky na povrch...
	Promítání 3D křivek samozřejmě podporuje i nové funkce promítání na povrchy (DTM) umístěné v externích referenčních DWG souborech.
	Zvýšit/Snížit výšku vrcholů 3D křivek
	Výšku každé 3D křivky lze relativně změnit použitím parametru Zvýšit nebo Snížit. Přičemž toto zvýšení/snížení lze aplikovat po celé délce křivky anebo pouze na vybraném úseku. Je Vám tak tedy umožněn rychlý a snadný vertikální návrh libovolného linio...

	3.2. Nové funkce karty Povrch
	Vytvoření nových úseků z liniových objektů
	Z různých prvků (jako jsou úsečky, oblouky, křivky, 3D křivky, trasy) lze vytvořit nový úsek z daného objektu definováním počátečního a koncového bodu anebo potvrzením klávesou ENTER pro celou délku zdrojového prvku, čímž dojde k vytvoření nové entity...
	2D/3D odsazení
	Nový příkaz 2D/3D Odsazení křivky Vám umožňuje rychlou tvoru odsazení objektů, jak ve 2D, tak ve 3D. Zejména Vám značně ulehčí a zrychlí práci s 3D křivkami a jejich odsazováním pro následnou tvorbu a editace povrchů (DTM) pro jejich využití jako návr...
	Příkladem vhodnosti využití příkazu může být tvorba terasy pomocí odsazování 3D křivek:


	4. Autopath
	Software vlečných křivek a analýz průjezdů vozidel Autopath nyní nově nabízí možnosti 3D animace vozidla. Na základě provedené horizontální analýzy průjezdu lze animovat 3D pohyb vozidla podél jeho 2D dráhy. Společně se zavedením možností 3D modelován...
	4.1. Autopath Ultimate
	Autopath 2023, jak již bylo výše zmíněno, přináší zavedení licenční verze Autopath Ultimate vedle stávající Autopath Professional. S verzí Ultimate přichází možnost tvorby 3D modelů a animace vozidel.
	3D animace vozidel
	Nový nástroj animace Autopath Ultimate umožňuje 3D animaci modelu vozidla podél libovolné horizontální dráhy průjezdu, která je ve výkresu k dispozici. Jediným omezením je v aktuální verzi přehrávání 3D animace vozidla na rovině – výšková hladina 0.
	Vytváření 3D solid objektů
	Uživatelské rozhraní knihovny vozidel Autopath obsahuje novou možnost náhledu 3D modelu vozidla, který lze vytvořit na základě libovolného vozidla definovaného v knihovnách vozidel Autopath.

	4.2. Autopath vylepšení
	Vylepšení uživatelského rozhraní knihovny vozidel
	Byly přidány nové parametry:
	 Výška vozidla
	 Celková délka vozidla
	 Hodnota poloměru zatáčení ve variantě od obrubníku k obrubníku / ke stěně anebo od stěny ke stěně
	 Byla přidána možnost předního obrysu vozidla, která usnadňuje vytváření 3D modelu vozidla na základě libovolné definici vozidla v knihovnách Autopath.

	4.3. Rozšíření výkazů
	Popisek výšky a celkové délky vozidla
	Do zprávy výpisu profilu vozidla byl přidán popisek celkové délky vozidla/soupravy. Kromě toho byl do seznamu údajů o vozidle přidán také popisek parametru výšky vozidla.

	4.4. Přidání nových knihoven vozidel
	Knihovny vozidel Autopath se nadále rozrůstají o nejnovější národní knihovny vozidel a nové knihovny typů vozidel.
	 SPORTOVNÍ VOZY
	 CROW NEDERLANDS
	 ISRAEL_2011
	 AUSTRALIA MRWA


	5. Autosign
	Autosign přináší nová vylepšení, která usnadňují navrhování dopravního mobiliáře, řízení dopravy, vykazování (QTO), ale také vylepšené možnosti 3D modelování a průběžné přidávání lokalizovaných knihoven do seznamu knihoven svislého a vodorovného dopra...
	5.1. Autosign rozšíření
	Promítání na externí referenční DWG soubory obsahující (DTM)
	Svislé a vodorovné dopravní značení, portály a další objekty Autosign lze promítat na výšky povrchů, které jsou uloženy v externích DWG referencích.
	Správa hladin dopravního značení při jeho vkládání
	Při vkládání značení lze nastavit hladinu, do které je následně dopravní značení umístěno.
	Uživatelské rozhraní parametrů 3D objektů dopravního značení s grafickými popisky
	Do uživatelského rozhraní pro nastavení tvorby 3D těles dopravního značení byl přidán grafický obsah, který usnadňuje modelování 3D uličního a silničního mobiliáře.
	Přidávání a aktualizace knihoven
	Do seznamu lokalizovaného obsahu Autosign jsou průběžně přidávány nové knihovny svislého a vodorovného dopravního značení, které Vám jsou k dispozici ke stažení. V současné době byly aktualizovány dvě knihovny:
	 Aktualizovaná slovinská knihovna.
	o (Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, 2021)
	 Aktualizovaná německá knihovna.
	o (Verkehrszeichenkatalog, 2017 - Neue Verkehrszeichen nach der Einführung des Verkehrszeichenkatalogs
	 Dokončujeme nyní práci na aktualizaci a optimalizaci a rozšíření české knihovny.






