
ATLAS DMT
Digitální model terénu

Obj.č Produkt: počet bodů DMT počet bodů DMT
250 000 * nelimitovano

     Digitální Model Terénu: STANDARD MEGA
ATLAS DMT základ

23.01
Vytváření, úpravy a zobrazování digitálního modelu terénu ve speciálním grafickém editoru (vrstevnice, hypsometrie, 
sklony, popisy, obecné i speciální grafické objekty, rastry, export 2D/3D DXF, možnosti 3D pohledu na terén, oprava 
reliéfu, generalizace DMT, zahuštění DMT, transformace a ustavení rastru)

49 000 Kč 94 000 Kč

     Rozšiřující moduly:
23.10

DESIGN - rozdilove modely, modelování podél linie (svah, koryto, násep, jáma, halda) práce s částí modelu, výběr oblasti 
a návrat oblasti do modelu, vyhlazení povrchu DMT 

23.11 ŘEZY - podélné profily a příčné řezy podle trasy v situaci
23.12 OBJEM - výpočet kubatur mezi dvěma plochami (výpočet iteracemi, rozdílový model a znázornění výsledků)

23.13
3D VIZUALIZACE - vizualizace, animace, doplňující objekty (stromy, budovy, popisy apod.), export projektu pro 3D 
prohlížečku, export do videoformátu AVI   

23.14 EROZE - hydrologické nástroje + výpočet eroze (půdního smyvu G)
23.15 TĚŽBA - geologický model a plánování těžby, výpočet objemů ve vrstvách
23.16 DGN_in - import DGN souborů do prostředí ATLAS

23.17
LASER SCANNING - pokročilé funkce pro převzorkování a filtrace v mračnech bodů, výpočet objemů specifických 
geologických útvarů např. závrtů

23.18 HYDROLOGIE - analýza odtokových poměrů a dimenzování TPEO

23.19 MEGA - rozšíření počtu vstupních bodů pro model terénu - změna verze STANDARD na verzi MEGA 45 000 Kč

ATLAS PLAN

ATLAS PLAN

Modul PLAN je vhodný jako doplňující druhá instalace programu ATLAS DMT při projekčních pracích. Jedná se o 
plnohodnotné programové prostředí s možností tvořit podélný profil a příčné řezy na hotovém DMT. ATLAS PLAN lze 
doplnit projekčními moduly CESTY, TOKY, KANALIZACE nebo dalšími rozšiřujícími moduly.

     Aplikace nad modulem Řezy nebo ATLAS PLAN:
23.3.1 TOKY - projektování úprav vodních toků, poldrů a rybníků
23.3.2 CESTY - projektování polních, lesních cest a místních komunikací
23.3.3 KANALIZACE - projektování venkovních rozvodů gravitační kanalizace
23.3.4 VODOVOD - projektování venkovních vodovodů
23.3.5 ODSTŘEL - projektování trhacích prací
23.3.6 TUNEL - projektování tunelů, srovnávací příčné řezy

23.3.1.1 POVODNĚ - speciální funkce pro tvorbu Digitálního modelu vodní hladiny (DMHL), hranice záplavových území

ATLAS, spol. s r.o., Na Křivce 50, 101 00 Praha 10
tel. +420 272 766 085

dmt@atlasltd.cz

Ceník programu Atlas DMT platný od 23.1.2023 do nového vydání

98 000 Kč

49 000 Kč

* nelimitováno - technologický limit pro bodový model je  2,1 mld. bodů a pro TIN model 650 mil. bodů.  Pokud byste potřebovali zpracovat takto 
rozsáhlá data, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám poradíme.  

75 000 Kč

35 000 Kč
35 000 Kč

30 000 Kč

37 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč
30 000 Kč

35 000 Kč

65 000 Kč
5 000 Kč

37 000 Kč

160 000 Kč

                Nadstavba nad aplikací TOKY

Profily a řezy z textových souborů (Y,X,Z) nebo hotových modelů

23.20

27 000 Kč
27 000 Kč
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ATLAS DMT 
Digitální model terénu - zvýhodněné sestavy

Obj.č Produkt: počet bodů DMT počet bodů DMT
250 000 * nelimitovano

     Digitální Model Terénu: STANDARD MEGA

ATLAS Projekt Plus - obsahuje moduly DMT + DESIGN + ŘEZY

Vytváření, úpravy a zobrazování digitálního modelu terénu ve speciálním grafickém editoru (vrstevnice, 
hypsometrie, sklony, popisy, obecné i speciální grafické objekty, rastry, export 2D/3D DXF, možnosti 3D pohledu 
na terén, oprava reliéfu, generalizace DMT, zahuštění DMT, transformace a ustavení rastru) + funkčnost dle 
přídavných modulů ŘEZY a DESIGN 

ATLAS Pozemkové úpravy - obsahuje moduly DMT + Řezy + EROZE

Vytváření, úpravy a zobrazování digitálního modelu terénu ve speciálním grafickém editoru (vrstevnice, 
hypsometrie, sklony, popisy, obecné i speciální grafické objekty, rastry, export 2D/3D DXF, možnosti 3D pohledu 
na terén, oprava reliéfu, generalizace DMT, zahuštění DMT, transformace a ustavení rastru)+ funkčnost dle 
přídavných modulů ŘEZY,EROZE, vyhlazení DMT a geocharakteristiky reliéfu 

ATLAS 3D Vizualizace - obsahuje moduly DMT+ 3D VIZUALIZACE

Vytváření, úpravy a zobrazování digitálního modelu terénu ve speciálním grafickém editoru (vrstevnice, 
hypsometrie, sklony, popisy, obecné i speciální grafické objekty, rastry, export 2D/3D DXF, možnosti 3D pohledu 
na terén, oprava reliéfu, generalizace DMT, zahuštění DMT, transformace a ustavení rastru) zobrazení modelů ve 
3D, doplnění bodových objektů, stěn, střech a domů. Modelování krajiny s výstupem do bmp, jpg nebo avi.  

ATLAS Geo - obsahuje moduly DMT+ Řezy + OBJEM

Vytváření, úpravy a zobrazování digitálního modelu terénu ve speciálním grafickém editoru (vrstevnice, 
hypsometrie, sklony, popisy, obecné i speciální grafické objekty, rastry, export 2D/3D DXF, možnosti 3D pohledu, 
tvorba řezů a příčných profilů terénem, výpočty kubatur ke srovnávací rovině nebo porovnání dvou DMT, tvorba 
srovnávacího modelu s graficklým znázorněním a textovým výpisem výškových rozdílů.  

ATLAS Cesty - obsahuje moduly DMT+ Řezy + Cesty

Vytváření, úpravy a zobrazování digitálního modelu terénu ve speciálním grafickém editoru (vrstevnice, 
hypsometrie, sklony, popisy, obecné i speciální grafické objekty, rastry, export 2D/3D DXF, možnosti 3D pohledu, 
tvorba řezů a příčných profilů terénem, projektování polních, lesních cest a místních komunikací.

ATLAS Toky - obsahuje moduly DMT+ Řezy + Toky

Vytváření, úpravy a zobrazování digitálního modelu terénu ve speciálním grafickém editoru (vrstevnice, 
hypsometrie, sklony, popisy, obecné i speciální grafické objekty, rastry, export 2D/3D DXF, možnosti 3D pohledu, 
tvorba řezů a příčných profilů terénem, projektování úprav vodních toků, poldrů a rybníků.

ATLAS Rozvody - obsahuje moduly DMT+ Řezy + Kanalizace + Vodovod

Vytváření, úpravy a zobrazování digitálního modelu terénu ve speciálním grafickém editoru (vrstevnice, 
hypsometrie, sklony, popisy, obecné i speciální grafické objekty, rastry, export 2D/3D DXF, možnosti 3D pohledu, 
tvorba řezů a příčných profilů terénem, projektování venkovních rozvodů gravitační kanalizace, projektování 
venkovních vodovodů.

ATLAS, spol. s r.o., Na Křivce 50, 101 00 Praha 10

dmt@atlasltd.cz
tel. +420 272 766 085

23.80

23.75

23.70

98 000 Kč 138 000 Kč

23.85 102 000 Kč

23.65 98 000 Kč 138 000 Kč

98 000 Kč 138 000 Kč

75 000 Kč 115 000 Kč

142 000 Kč

23.90 102 000 Kč 142 000 Kč

23.95 120 000 Kč 160 000 Kč
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ATLAS DMT 
DMT - doplňující informace
Množstevní slevy:
Množstevní slevu lze uplatnit pouze na moduly zakoupené více než jednou.
Při současném nákupu 2. instalace je cena 2. instalace snížena o
Při současném nákupu 3. instalace je cena 3. instalace snížena o
Při nákupu většího množství instalací nebo síťové instalace bude cena stanovena individuálně.

Upgrade: 
Upgrade z verze 3.8  
Upgrade z verze 4 
Upgrade z verze 5
Upgrade z verze 6
Pro stanovení výše slevy upgrade z verzí novějších (nákup 1. 1. 2015 dále) využijte, prosím, naši webovou ceníkovou kalkulačku.
Na vyžádání poskytneme přesné vyčíslení ceny upgrade pro konkrétní instalaci.

Zákaznické úpravy a vývoj :
Po dohodě je možné za úhradu provést úpravy produktů "na míru".

Zápůjčky:
Stávající zákazníci si mohou zapůjčit další instalaci za 10% ceny měsíčně

Školní verze:
Školní verze je určena pouze pro výukové a výzkumné účely.
Pro školy připravujeme individuální nabídky.

Studentské verze:

23.S1 Příprava DMT terénu (zabaged, txt,stx, dxf - X,Y,Z vstupní údaje)
23.S2 Příprava DMT georeferencovaných jevů (znečištění, výškové diference, odchylky)
23.S3 Tvorba řezů a příčných profilů zadaným DMT

23.S4 Výpočet kubatur (ze zadaných dat)
23.S5 Vizualizace, 3D studie území (z dodaných dat - zabaged výškopis, ortofoto, textury) 
23.S6 Příprava DMT terénu pro další zpracování
23.S7 Školení v programu Atlas DMT
23.S8 Výměna HW klíče na ochranu licence programu ATLAS DMT   

-20%
-30%

-30% až -60%

za 5% nových cen
za 5% nových cen
za 5% nových cen
za 5% nových cen

900 Kč
900 Kč
900 Kč

ATLAS spol s.r.o. - SLUŽBY
Kč/hod

Chcete-li požádat o studentskou licenci, napište nám požadavek skrze vaši „školní“ emailovou adresu nebo zašlete sken platného potvrzení o studiu z vaší 
soukromé emailové adresy. Kontaktní emailové adresy naleznete v sekci Kontakty.

Možnost platit jednotný roční poplatek ve výši 10% nebo 15 % z ceníkové ceny licence. Více informací v sekci Ceník na webových stránkách atlasltd.cz

ATLAS, spol. s r.o., Na Křivce 50, 101 00 Praha 10
tel. +420-272 766 085

dmt@atlasltd.cz

od 4000 Kč
od 4000 Kč
od 4000 Kč

11000 Kč/den
2000 Kč/kus

Roční služba péče o zákazníka - MAINTENANCE
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