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BEST– štíhlé betonové nebo ocelové sloupy 

BEST ocel – volba kombinací pro nelineární výpočet 

Podskupina produktů RIBtec obsahuje mimořádně širokou 
paletu statických programů na navrhování a posudky v 
oblastech železobetonu, předpjatého betonu, spřažených dílců 
a dřevěných konstrukcí – vše na základě aktuálního stavu 
norem. Lze tak efektivně posuzovat a navrhovat komplexní 
průřezy a vysoce zatížené štíhlé dílce. Zpracování statiky 
konstrukčních dílců v softwaru RIB poskytuje zejména 
následující výhody: 

• dlouhodobě osvědčené, spolehlivé výpočetní a návrhové 
algoritmy 

• hospodárné výsledky návrhů 

• přehledná technika šablon a grafické zadání s možnostmi 
úprav 

• propojení mezi programy a přenos dat výsledků do CAD 

Prostřednictvím grafického zadání a praktické funkcionality 
šablon, pomocí “kopírování + úprav” můžete zejména u 
konstrukčních dílců, jako jsou sloupy, spojité nosníky a 
základové patky ušetřit čas, který naléhavě potřebujete na 
zpracování celého projektu. 

RTool softwarový balík 22 programů z oblasti železobetonu, 
dřevěných konstrukcí, ocelových konstrukcí a zdiva. Normy: 
ŽB: ČSN EN 1992-1-1, dále obecná EN, DIN EN, ÖNORM EN, 
BS EN, DIN 1045-1, DIN 1045; dřevo: ČSN EN 1995-1-1 a -2, 
obecná EN, DIN EN, ÖNORM EN, BS EN; ocel: ČSN EN 1993-
1-1, dále obecné EN, DIN EN, ÖNORM EN, BS EN a starší 
DIN 18800; zdivo DIN 1053-1. 

BALKEN statika a posouzení spojitých nosníků pozemních 
staveb s volitelnými variantami konstrukčního materiálu 
BETON, OCEL, DŘEVO, popř. s volitelným rozšířením o 
pružné podloží. Další volitelná rozšíření betonového nosníku 
jsou návrhy a posouzení na MSP a únavy, přepočty stávajícího 
stavu, předpětí a návrhy výztuže ozubů a příčných prostupů. 

BEST beton jedno- a více podlažní betonové sloupy se 
šikmým ohybem a s teorií II. řádu a efektivními tuhostmi, vč. 
tabelárního posouzení požární odolnosti, dle EN 1992-1-1, 
včetně NA pro ČSN, DIN, OENORM, BS. 

BEST požár, funkční rozšíření o návrh a posouzení 
neztužených betonových sloupů na PO rozšířenou zónovou 
metodou. 

BEST MSP+MAT, funkční rozšíření o posouzení deformací 
sloupu na MSP, odstupňovaní materiálů sloupu po podlažích, 
návrh s vysokopevnostní výztuží (SAS670). 

BEST expert, betonové sloupy, stožáry, pilony a věže s 
polygonálními průřezy, předpětím a individuálními pracovními 
diagramy. 

BEST ocel jedno- a více podlažní ocelové sloupy z 
válcovaných a svařovaných profilů, s teorií II. řádu, imperfekcí, 
a posudkem vzpěru s klopením a únosnosti EE a EP dle EN 
1993-1-1, včetně NA pro ČSN, DIN, OENORM, BS. 

FUNDA železobetonové základy včetně návrhu a výkresu 
výztuže a geotechnických posudků dle EN 1992-1-1 a 1997-1 
včetně NA pro ČSN, DIN, OENORM, BS. 

FUNDA základové pasy a obdélníkové patky. 

FUNDA prefa rozšíření FUNDA o prefabrikovaný základ s 
vnějším nebo vnitřním kalichem. 

FUNDA polygon rozšíření FUNDA o základ s kruhovou nebo 
polygonální deskou. 

FUNDA expert kompletní funkční rozsah, tj. FUNDA + FUNDA 
prefa + FUNDA polygon. 

FERMO prefabrikované nosníky pozemních nebo mostních 
staveb dle EN 1992-1-1, včetně NA pro ČSN, DIN, OENORM, 
BS. Časová osa, změny statických schémat, dobetonávka, 
předpětí s okamžitou a/nebo dodatečnou soudržností. Návrhy a 
posouzení na MSÚ, MSP a MS únavy, požární odolnosti. 
Průhyby a stabilita na klopení nelineárním výpočtem ve 3D, vč. 
imperfekce, vziku trhlin a vlivů DSR. Návrhy prostupů, ozubů a 
kotevní oblastí lan. 

RTool, např. Základový pas 

BALKEN – betonové, ocelové a dřevěné nosníky 

FUNDA – železobetonové základy 

FERMO – prefabrikáty, vč. předpětí a dobetonávky 
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RTcdesign všestranně využitelný návrhový nástroj 
železobetonových průřezů na MSÚ, MSP, MS únavy a 
požární odolnost podle norem ČSN EN 1992-1-1 a 1992-2, 
dále obecná EN, DIN EN, ÖNORM EN, BS EN, DIN 1045-1 
a DIN FB 102. Poskytuje zejména následující výhody: 

• komfortní grafické prostředí 

• rovinný nebo šikmý ohyb s normálovou silou, 
posouvající silou a kroucením 

• prutové průřezy, desky, stěny, skořepiny 

• stabilita a šířka trhlin, napětí, vodonepropustný beton, 
vynucené rané přetvoření (hydratace), předpětí 

• předpětí, mostařské návrhové normy 

RTbsholz lepený dřevěný nosník různých tvarů jako 
konstantní výšky, pultový nosník, sedlový vazník s přímou 
nebo ukloněnou dolní hranou, kruhový nosník a rybinový 
nosník. Výpočet a návrh dle ČSN EN 1995-1-1 a -2, 
obecná EN, DIN EN, ÖNORM EN, BS EN včetně příčných 
prostupů, ozubů a lepených nebo šroubovaných závitových 
tyčí a výztuh. Možnost rozměrové optimalizace nosníku pro 
různá kritéria. 

ZWAX mezní stav únosnosti železobetonových a 
předpjatých polygonálních průřezů dle norem ČSN EN 
1992-1-1, dále obecná EN, DIN EN, ÖNORM EN, BS EN, 
DIN 1045-1 namáhaných na šikmý ohyb za normálovou 
silou. Obdélníkové, kruhové nebo polygonální otvory v 
průřezu, standardní a uživatelské pracovní diagramy pro 
beton, výztuž a předpínací výztuž. Zpracování složených 
průřezů pomocí rozhraní DXF, libovolné rozmístění bodové 
a spojité výztuže v průřezu. 

 

ZWAX – šikmý ohyb ŽB a předpjatých polygonálních průřezů 

RTcdesign – navrhování ŽB průřezů na MSÚ, MSP a MS únavy 

RTbsholz – dřevěný lepený vazník s prostupy, ozuby a výztuhami 
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iTWO structure fem je nová generace softwaru RIB na 
řešení statiky obecných, prostorových modelů pozemních, 
inženýrských a mostních staveb metodou konečných 
prvků; prozatím je k dispozici funkční balík pro betonové 
stropní a základové desky iTWO structure fem SLAB, 
včetně průvlaků a trámů. 
Moderní, intuitivní, objektové, konfigurovatelné prostředí s 
kontextovou nápovědou, import podkladové geometrie z 
jiných systémů CAD, vlastní konstrukční funkce, přenos 
zatížení z jiných projektů, podpora víceobrazovkového 
režimu a rozlišení 4K. 
Automatizované řešení FEM, kombinací a návrhů betonu 
desek, průvlaků a trámů na MSÚ dle všeobecné normy EN 
1992-1-1, včetně NA pro CZ, DE, AT, BS, dále volitelná 
rozšíření o návrhy na MSP (trhliny, napětí), o posouzení 
průhybů se zohledněním vzniku trhlin a dotvarování, 
REVIT2FEM pro přenos analytických modelů ze systému 
Autodesk-Revit®. 
Dokumentaci výsledků podporuje konfigurovatelný, 
opakovatelný protokol s grafickými schématy a 
opakovatelné individuální přílohy a výkresy výsledků.  

RIBTEC poskytuje již dlouhé roky jedno z nejvýkonnějších 
řešení RIBfem, které vedle standardních úloh pokrývá 
rovněž všechny v praxi významné speciální úlohy. Způsob 
zadání po konstrukčních dílcích napomáhá orientaci a 
přehlednosti výpočetního modelu. Tímto způsobem lze 
hospodárně realizovat nejnáročnější modely inženýrských 
staveb. 

• v praxi osvědčené grafické prostředí 

• kvalitní, ověřené výsledky  

• aktuální normy (EN s přílohami pro CZ, AT, BS, DIN) 

• moderní formulace FEM 

• řešení nelineárních úloh  

• technika stavebních a montážních stavů  

• realistický model podloží 

Uvedené platí jak pro standardní, lineární případy, tak i pro 
náročné nelineární výpočty skořepin s teorií III. řádu. 
Systémy RIBfem umožňují výpočet a navrhování rovinných 
a prostorových rámových a deskových modelů, rovněž pak 
modelování komplexních zakřivených skořepinových 
konstrukcí. Vše v souladu s aktuálními normami a 
kombinacemi zatížení. 

 
MKP se rovněž prosadila v geotechnice a zakládání 
staveb, kde umožňuje přesnější vyšetření deformačního 
chování opěrných konstrukcí, poklesů a únosnosti zeminy. 

Paleta rozšiřujících funkčních modulů doplňuje základní 
aplikace o zvláštní inženýrské úlohy, ke kterým patří např.: 

• předpětí 

• stavební a montážní stádia 

• vzpěrná stabilita, klopení a boulení 

• analýza konstrukce na MSP 

• geometrická a materiálová nelinearita  

• frekvenční analýza 

• seizmicita 

TRIMAS kompakt – 2D a 3D FEM do 2000 plošných prvků a 200 prutů  

RTnlgeo & RTnlmat – geometrická (teo.II.ř.)  & materiálová (ŽB pruty se vznikem trhlin a dotvarováním) nelinearita 

TRIMAS rahmen – 2D a 3D FEM pro prutové výpočetní modely 

TRIMAS fem –  2D a 3D FEM pro plošné a prutové modely 

Vrstevnatý, 
pružný poloprostor 

Stavební stádia 

iTWO structure fem SLAB - betonové desky pozemních staveb 
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Frekvenční analýza  

Funkční modul RTfrequenz fem rozšiřuje základní systém 
RIBfem TRIMAS® o frekvenční analýzu. Plně integrovaná 
grafická obsluha nabízí snadnou obsluhu a rychlé 
zapracování včetně následujících funkcí: 

• snadné a rychlé vyšetření vlastních frekvencí a 
harmonických tvarů výpočetních modelů 

• možnost využití jak v pozemních stavbách, tak i ve 
stavbách mostů 

• efektivní řešení lineárního problému vlastních čísel i pro 
velké prutové, plošné nebo kombinované výpočetní 
modely 

• rozsah využití pro libovolné prostorové výpočetní modely 

• přímá vizualizace vlastních harmonických tvarů 
s možností jejich animace 

Vedle vlastní tuhosti konstrukce ovlivňují její frekvenční 
chování prostorové rozložení její hmotnosti. Zohlednění 
vlastních a přídavných hmot probíhá velmi komfortně 
automatickou konverzí stálých statických zatížení ve směru 
vektoru zrychlení na odpovídající hmoty. 

• konverze statických zatížení zvolených zatěžovacích 
stavů na ekvivalentní bodové, liniové a plošné hmoty ve 
směru vektoru zrychlení 

• volitelné zohlednění geometrické matice tuhostí z 
vypočtených vnitřních účinků (např. při předpětí) 

Výpočet a návrh na seizmicitu 

Navazující funkční rozšíření RTerdbeben umožňuje 
kompletní seizmickou analýzu a návrhy betonu na tuto 
mimořádnou situaci. Řešení této komplexní matematické, 
mechanické, dynamické a návrhové úlohy je plně 
integrováno do grafického prostředí a umožňuje tak 
snadnou a rychlou aplikaci s následujícími výhodami: 

• převzetí vlastních frekvencí a harmonických tvarů z 
frekvenční analýzy RTfrequenz, 

• aplikační spektrum pro prutové prostorové modely 
včetně možného vrstevnatého podloží 

• integrace výsledků seizmické analýzy do stávajících 
návrhových algoritmů 

• vizualizace modálních tvarů a výstupy výsledků 
relevantních návrhů 

• kompletní integrace seizmického návrhu do běžného 
návrhového řetězce MSU, MSP a MS únavy 

Typy návrhových spekter jsou předdefinovány dle zvolené 
normy. Obecně jsou určeny základovými poměry a 
příslušnými parametry. Tato nastavení lze dle potřeby 
uživatelsky upravovat. Tímto způsobem lze postihnout 
nestandardní a normově odlišná spektra. 

• Použitá metodika v souladu s normami EN 1998-1 a -2. 

• Metoda modální spektrální odezvy se zohledněním více 
vlastních frekvencí a zpětnou kontrolou dostatečnosti 
jejich řešeného počtu. 

• Zohlednění základových poměrů dle normy. 

• Použití typu návrhového spektra dle normy nebo 
libovolně uživatelsky definovaného. 

• Účinky v globálních směrech x a y nebo s natočením. 

• Vytvoření mimořádné seizmické návrhové kombinace. 

• Návrhy železobetonu pro mimořádnou seizmickou situaci. 

• Statistická kombinační metoda SRSS nebo CQC pro maximální hodnoty, automatická volba vhodné metody. 

• Výstup součtů hmot, deformací a seizmických sil pro celý model a po podlažích. 

• Výstup výsledků modální analýzy pro každý modální tvar. 

• Grafické zobrazení modálních posuvů a vnitřních účinků jakož i statisticky kombinovaných veličin.

RTstabil – stabilitní analýza včetně zohlednění imperfekcí 

RTfequenz – frekvenční analýza u kombinovaných výpočetních modelů 

RTerdbeben – návrhová spektra dle normy nebo vlastní zadání 

RTerdbeben – interakce stavby s podložím při návrhu na seizmicitu 
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PONTI®, aplikace RIBTEC pro stavbu mostů, spojuje 
dlouholeté zkušenosti v oboru s moderní softwarovou 
technologií do jasných výhod: velmi praktickým způsobem 
lze modelovat stavební a zatěžovací stavy konstrukce a 
docílit tak pro nejrůznější typy mostů maximálně 
hospodárné návrhy odpovídající nejnovějšímu stavu norem 
a techniky. 

• EN s přílohami pro CZ, AT, BS, DIN a DIN FB 

• nosníkové, roštové a rámové mosty 

• obloukové, zavěšené a vysuté mosty 

• deskové mosty včetně opěr, podjezdy 

• spřažené rámové, truhlíkové nebo prefabrikované mosty 

• celkové modely včetně založení na pilotách 

Do PONTI® jsou kompletně implementovány všechny 
relevantní poznatky a předpisy z oblasti železobetonu, 
předpjatého betonu, spřaženého beton-betonu a ocel-
betonu. Od samého počátku se tak můžete spolehnout na 
optimální podporu aktuálních norem při navrhování 
silničních a železničních mostů nebo lávek pro pěší a 
cyklisty. 

 
U zpracování výpočetních modelů mostu se s výhodou 
využívá zadávací technika konstrukčních dílců a 
generování specifických mostních zatížení. Současně se 
zohledňuje postup výstavby. 

Do každého výpočetního modelu mostu lze jednoduchým 
způsobem v libovolných směrech zavádět prostorově 
zakřivené předpínací kabely. 

 
PONTI® v nejkratším možném čase zpracovává velký 
rozsah výpočtu a náročné návrhy se současnou 
optimalizací spotřeby předpínací a betonářské výztuže. 
Kromě 32bitové aplikace je k dispozici 64bitová aplikace na 
řešení inženýrských úloh velkého rozsahu. 

 

PONTI® & PONTI® EXPERT 

PONTI® betonverbund & PONTI® betonverbund EXPERT 

PONTI® stahlverbund & PONTI® stahlverbund EXPERT 

Spřažený ocelobetonový průřez VFT & Spřažený truhlíkový průřez 

PONTI® kompakt 
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Softwarová řešení pro geotechniku 

Oblast geotechniky pokrývá paleta programů RIBgeo, která 
podporuje výpočty a posouzení zejména podle norem EN 
1997-1 s národními parametry pro CZ, DE a AT, dále pak 
normy DIN 1054 a zvláštní předpisy EAU a EAB. RIB se 
aktivně účastní jednání příslušných normotvorných grémií, 
což zaručuje rychlé zapracování nezbytných aktualizací 
softwaru a poskytuje tak výhodu při jejich praktické aplikaci. 
Nová koncepce bezpečnosti v geotechnice často přináší 
hospodárnější řešení. Využijte synergie našich inovativních 
řešení pro Váš komerční úspěch. RIB Vám nabízí produkty 
se zvýšenou kvalitou, se kterými můžete v každém případě 
„počítat“. 

ROHR výpočty, návrh a posouzení potrubí ukládaných do 
hloubených rýh dle nejnovější metodiky DWA-A 127 (2014), 
s možností přepnutí i na starší předpisy. Podpora pro 
všechny typy trub dle DWA-A 127, vč. UPGF. Podle typu 
(beton, litina, kamenina, plast,…) se uvažují jako tuhá, 
ohybově poddajná nebo tvárná. Vč. integrovaných návrhů 
železobetonu a posudků pro kruhové a oválné trouby s 
botkou nebo bez a s proměnnou tloušťkou stěny ve vrcholu, 
opěře a patce. 

DURO výpočty, návrh a posouzení kruhových, ohybově 
tuhých nebo poddajných trub ukládaných bezvýkopovou 
technologií (ražba, protlačování). Možné materiály trub: 
prostý beton, vláknocement, železobeton, ocel, litina, 
keramika, plast UPGF. Výpočet a posudky dle nejnovější 
metodiky DWA-A 161 (2014), s možností přepnutí i na starší 
předpisy. Zohlednění nesoudržných zemin, hornin a 
přechodu ražby přes rozhraní nesoudržné zeminy s 
horninou. Přímé i obloukové trasování, stavební stádia. V 
případě betonových trub integrovaný návrh výztuže na MSÚ 
a MSP dle norem ČSN EN 1992-1-1, obecné EN 1992-1 a 
dále národní přílohy pro D, A a GB. Posouzení únavy, 
stability a tlačných prstenců. 

RTwalls výpočty a posuzování zajištění stavebních jam, s 
geotechnickými posudky dle ČSN EN 1997-1, obecné EN 
1997-1, DIN EN 1997-1, ÖNORM EN 1997-1 a starší DIN 
1054, včetně integrovaného návrhu různých konstrukčních 
provedení zajištění dle EN 1992, 1993, 1995 s národními 
přílohami pro CZ, D, A a GB. Polygonální průběh povrchu 
terénu a vrstev zeminy. Liniová, bloková, pásová a 
železniční zatížení, různá po stavebních stavech. Různá 
schémata redistribuce tlaku zeminy dle EAB, individuální 
zadání tlaků zeminy a podzemní vody. Svislé těsnící, 
záporové, pilotové nebo milánské stěny s interním prutovým 
výpočtem FEM na ohyb, normálovou sílu a se smykovými 
deformacemi. Libovolný počet kotev a rozpor, včetně 
možnosti jejich předpjetí a poddajnosti. Volitelně výpočet 
tlaku zeminy dle Culmanna, resp. odolnosti dle Gudehuse. 
Hydrostatické tlaky před a za stěnou. Posouzení seizmicity 
se zohledněním zatížení po stavebních fázích. 

GLEITK výpočty a posouzení stability svahů a hrází s 
libovolným, polygonálním průběhem geologických vrstev dle 
norem ČSN EN 1997-1, obecné EN 1997-1, DIN EN 1997-1, 
ÖNORM B 1997-1-1. Aplikace proužkové metody s 
kruhovou smykovou plochou (metodika výpočtu podle 
Bishopa), polygonální průběhy vrstev zeminy s různými 
vlastnostmi (vnitřní tření, koheze, specifická tíha, popř. vodní 
vztlak), uzavřené oblasti zeminy (čočky). Zohlednění 
pásových, blokových, trojúhelníkových a lichoběžníkových 
zatížení s vlivem na tření v kluzné spáře, zohlednění 
laminárního proudění a kapilárního vodního vztlaku a 
seizmických účinků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierarchie a provázanost posudků v geotechnice 

 
ROHR – hloubená potrubí 

 
DURO – ražená a protlačovaná potrubí 

 
RTwalls – výpočty a návrhy zajištění stavebních jam 

 
GLEITK – stabilita svahů a hrází 
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RTgabion výpočty a posouzení opěrných gabionových 
stěn, s geotechnickými posudky dle ČSN EN 1997-1, 
obecné EN 1997-1, DIN EN 1997-1, ÖNORM EN 1997-1 
a starší DIN 1054. Zohlednění polygonálního průběhu 
povrchu terénu a vrstev. Snadné zadávání obdélníkových 
segmentů a popř. jednoho spodního polygonálního 
segmentu gabionů; úpravy a zadání zvláštního tvaru 
gabionové stěny pomocí libovolného polygonu. 
Automatické generování kluzných spar na stycích 
segmentů pro posouzení vnitřní stability. Zohlednění 
různých schémat tlaků zeminy pro posouzení vnitřní 
a vnější globální stability, schémata redistribuce. Možné 
rozdílné vodní hladiny před a za opěrnou stěnou. 

LIMES statické výpočty a posouzení opěrných stěn 
libovolného tvaru a typu (úhlová, tížná), s geotechnickými 
posudky dle ČSN EN 1997-1, obecné EN 1997-1, DIN EN 
1997-1, ÖNORM EN 1997-1 a starší DIN 1054, včetně 
integrovaného návrhu výztuže na MSÚ a MSP dle norem 
ČSN EN 1992-1-1, obecné EN 1992-1 a dále národní 
přílohy pro D, A a GB. Polygonální průběh povrchu terénu, 
vrstev zeminy a libovolný polygonální tvar opěrné stěny. 
Zohlednění konzol a ostruh, libovolná zatížení opěrné 
stěny, povrchu terénu, libovolného místa geologického 
profilu, rázové zatížení od kolejových vozidel. Různá 
schémata redistribuce tlaku zeminy dle EAB, individuální 
zadání tlaků zeminy a vodní hladiny před a za opěrnou 
stěnou. 

PINwalls výpočty a návrh podchycení základů budov 
opěrným tělesem (trysková injektáž), např. sanace 
historických objektů nebo stavební jámy v zástavbě, 
s geotechnickými posudky dle ČSN EN 1997-1, obecné EN 
1997-1, DIN EN 1997-1, ÖNORM EN 1997-1 a starší DIN 
1054, včetně integrovaného návrhu výztuže na MSÚ 
a MSP dle norem ČSN EN 1992-1-1, obecné EN 1992-1 
a dále národní přílohy pro D, A a GB. Polygonální průběh 
povrchu terénu, vrstev zeminy a libovolný polygonální tvar 
opěrného tělesa. Různá schémata redistribuce tlaku 
zeminy dle EAB, individuální zadání tlaků zeminy 
a podzemní vody. Bloková, pásová a liniová zatížení na 
povrch terénu a uvnitř geologických vrstev, osamělé síly 
a momenty na opěrné těleso s možností změn ve 
stavebních fázích. Výpočet nutné délky kotev z posudku 
stability v hluboké kluzné spáře. 

NAGELWAND Výpočet, posouzení a návrhy 
hřebíkovaných svahů dle EN 1997, s volbou NA pro CZ, 
DE, AT a dále DIN 1054, EAU a EAB, s integrovanými 
návrhy betonové skořepiny stěny svahu dle EN 1992-1-1 
a NA pro CZ, DE, AT, popř. dle DIN 1045 a DIN 1045-1. 
Polygonální průběhy povrchu terénu, vrstev zeminy 
a segmentů stěny s lichoběžníkovým odstupňováním. 
Zohlednění různých hladiny vody na straně výkopu 
a zeminy, volitelná schémata průběhů tlaků zeminy. 
Stavební fáze s libovolným blokovým a spojitým zatížením 
v zemním tělese a na povrchu terénu. Kontrolovatelný, 
strukturovaný protokol výpočtů a posudků vnitřní a vnější 
stability polohy, tabelární výstupy návrhů nutné výztuže 
segmentů skořepiny na šikmý ohyb a posouvající sílu 
včetně nutné výztuže na propíchnutí. 

Modely interakce podloží – konstrukce 

FEM se prosazuje i v geotechnice a umožňuje tak 
přesnější predikce deformací jištění stavebních jam nebo 
poklesů a napětí v podloží. Zejména pro řešení těchto úloh 
je vhodný prostorový model vrstevnatého podloží od RIB. 
Okolní zeminu lze modelovat sférickým nebo válcovým 
poloprostorem, přičemž generování sítě objemových prvků 
se zohledněním geologických vrstev probíhá plně 
automaticky. Tímto způsobem lze vyšetřovat vzájemnou 
interakci sousedních staveb a rozsah poklesových kotlin. 

 
RTgabion – výpočty a návrhy gabionových stěn 

 
LIMES – výpočty a návrhy opěrných stěn s libovolnou geometrií 

 
PINwalls – výpočty a návrhy podchycení základů 

 
NAGELWAND – hřebíkované svahy 

 
 

TRIMAS – modely interakce podloží se stavební konstrukcí 
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Projektanti a konstruktéři oceňují na RIBcad ZEICON zejména 
jeho praktickou, snadnou a rychlou obsluhu. V tomto CADu se 
ideálně kloubí klasický způsob kreslení na prkně s flexibilitou 
grafického softwaru. Intuitivní, kontextovou obsluhou se ZEICON 
hodí jak pro profesionální konstruktéry, kresliče, tak i pro 
příležitostně kreslícího inženýra/projektanta, nebo managera 
projektu. Navíc je tu potenciál zvýšení produktivity využitím 
inteligentního propojení ZEICONu s ostatními výpočetními 
programy RIBTEC.  

• přehledné výkresy, styly objektů pro transparentní konstruování 

• libovolné měřítkové oblasti výkresu 

• flexibilní vzhled výkresu 

• inteligentní, vzájemný přenos dat mezi CAD – statikou – FEM – 
zakládáním staveb 

• integrované propojení na výpočty FEM 

• centrální výkres s automatickým propojením na dílčí výkresy 

• všestranný, individuálně rozšiřitelný katalog konstrukčních dílců, 
resp. maker, rekordér konstrukčních kroků 

•  důsledná podpora Undo/Redo včetně vyztužování 

• aktuální soupisky a výkazy výztuže 

• volitelné rozšíření o výrobní dokumentaci prefabrikovaných 
stropních desek (filigránů) 

 

 
 
Small BIM 
Small BIM je inteligentní přenos dat mezi RIBcad a statikou, resp. 
programy iTWO structure fem, RIBfem, RIBtec (např. RTool, 
FERMO, BALKEN, BEST, FUNDA aj.). Konstrukční prvky, prostupy 
a geometrie se přitom předávají do výpočetních programů. Naopak 
se výsledky návrhů výztuže předávají zpět a slouží jako podklad pro 
její konstruktivní rozmístění. Zbývající stupeň vykrytí výztuže se 
přitom průběžně vizualizuje. 

ZEICON® se nabízí jako základní a plná verze ve variantách 
výkresy tvaru a výkresy výztuže. Plná verze obsahuje oproti 
základní verzi např. konstrukční dílce (nosník, sloup, deska), 
kruhové stěny, asociativní řezy, rozšířené funkce polygonů, spliny, 
přechodnice, výpočetní funkce, kruhovou ohýbanou výztuž, výkazy 
výztuže s jejím schematickým zobrazením, optimalizaci 
betonářských sítí, výkaz střihů sítí, textové proměnné a centrální 
výkres. Dalším možným rozšířením jsou výše uvedené stropní 
desky. 

ZEICON® je otevřený pro výměnu dat s jinými systémy CAD 
prostřednictvím datového rozhraní DWG a DXF. Pro řízení 
výrobních automatů výztuže poskytuje datová rozhraní CAM. Ve 
spojení s rozšiřujícím modulem pro filigrány tak lze velmi efektivně 
řídit jejich výrobu. Z uvedených důvodů je ZEICON s oblibou 
využíván v projekčních kancelářích, u statiků a v prefách. 

ZEICON - výkres tvaru mostní konstrukce  

 

ZEICON - výkres výztuže části haly 

Přenos výkresu tvaru z FERMO do RIBcad ZEICON 
 

ZEICON - výkres výztuže ostění 
tunelu 
 


