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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: 
 

AutoCAD / Civil 3D  2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 

BricsCAD V22, v21, v20 

 

1.2. Představení nové licence – balíčku CGS Labs Traffic Collection 

Nově nabízený balíček zahrnuje kolekci produktů a nástrojů společnosti CGS Labs jmenovitě se 
jedná o: Autopath, Autosign, kartu Povrchy a kartu Pomůcky s nástroji pro práci s DTM (a nejen s nimi). 
Tento balíček poskytuje uživatelům veškeré nástroje pro zpracování prostorových dat, modelu terénu, 
prostorovými daty Google Map, nástroji pro práci s 2D/3D křivkami (návrhovými liniemi) a dalšími 
funkcemi. Dále tyto kombinuje s nástroji pro tvorbu vlečných křivek a analýz průjezdů vozidel 
a projekty návrhu dopravního značení, podélných čar, dopravních stínů a dalších prvků městského 
dopravního a uličního mobiliáře. 
 

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. 
 

  

https://cgs-labs.cz/power-path-software-pro-navrh-elektrickeho-vedeni/
https://cgs-labs.cz/power-path-software-pro-navrh-elektrickeho-vedeni/
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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 uživatelům usnadňuje projektování bez nutnosti přenášet 
fyzicky DTM mezi výkresy anebo tyto vytvářet pro daná DWG opětovně. Vyhnete se tak využívání 
nadbytečných dat pro duplicitu modelů DTM v rámci výkresů projektu. Např. tak můžete využít 
nareferencování stávajícího rostlého terénu pro Vaše projekty, snížíte tím objemovou náročnost 
projektu a zvýšíte rychlost práce. Zároveň získáváte možnost snadněji rozdělit práci např. při etapizaci 
projektu, kterou nad jedním DTM mohou díky této novince snadno zpracovávat různí projektanti bez 
duplicity rostlého a jiného terénu. To vede ke snížení chybovosti spojené s neaktuálními daty při práci 
s jejich lokální kopií. Více informací naleznete v samostatných bodech níž. 

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 z tohoto nejnovějšího OS. 

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 
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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. 
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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, přehlednost, stabilita CAD systému a možnosti správy 
projektu. Ukládání modelů terénu do vlastních DWG Vám umožňuje rychlejší manipulaci s výkresy 
a vytváření datově malých finálních výkresů se všemi potřebnými prvky návrhu: osy, profily, řezy, 
křivky promítnuté na povrchy (3D křivky k využití jako návrhové linie pro např. lomové hrany) a další. 
 
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 povrchy platforem Autodesk umístěné 
v externích souborech. Totéž platí i pro BricsCAD. Avšak promítání os Plateia při práci na platformě 
AutoCAD Civil 3D není podporován pro promítání na povrch vytvořený pomocí BricsCADu, který je 
uložen v externím referenčním souboru a naopak. 
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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 možností Povýšit na výšku povrchu. Tato volba Vám 
zpřístupní okno Výběru povrchu k promítání, klikněte na tlačítko Přidat externí reference, kterým 
můžete přidat výkres anebo více výkresů obsahujících povrchy, potvrďte a ze seznamu povrchů zvolte 
povrch, na který chcete křivku promítat. Díky tomuto postupu obdrží 3D křivka ke svým vrcholům 
přiřazené výšky dle Vámi zvolené možnosti k promítání a daných výšek povrchu. 
 
Příklad výsledku 3D křivky s výškami povrchu aplikovanými na její vrcholy, kde povrch je uložen 
v externím referenčním souboru: 
 

 
 

 

PROJEKT.DWG 
 

 

POVRCH.DWG 
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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 křivek, tvorba povrchů a možnosti výpočtu zemních 
prací pomocí objemových povrchů nyní tvoří nedílnou součást nástrojů usnadňujících tvorbu a editaci 
povrchů, vytyčování, případně návrh sítí a další potřeby návrhů liniových staveb. 

  
 

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 aplikovat pouze na vrcholy křivky anebo v místě 
každé změny povrchu (tedy na hranách triangulace DTM), čímž se automaticky vytvoří v těchto 
místech změn nové vrcholy 3D křivky s výškou povrchu. 
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 liniového objektu. 

 
 

  



Copyright ©2022 CGS Labs, Všechna práva vyhrazena strana 9 / 14 

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 mezi zadanými staničeními či po celé délce 
objektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 návrhových linií a lomových hran povrchů apod. 
 
Příkladem vhodnosti využití příkazu může být tvorba terasy pomocí odsazování 3D křivek: 
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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 modelování vozidel byl vytvořen nový licenční balíček 
software CGS Labs obsahující 3D funkce, nazvaný Autopath Ultimate. Autopath je Vám tedy nově 
k dispozici ve verzi Professional (2D analýza) a Ultimate (3D analýza). 

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. 
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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. 
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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 
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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 dopravního značení, které Vám jsou 
k dispozici ke stažení. 

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. 
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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. 
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	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:
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	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.





