
 

 

technický list 
RIBtec BEST - beton a BEST expert 

  

RIBtec BEST - beton obj.č.: 11.11.203 

RIBtec BEST expert obj.č.: 11.10.204 

 

 hospodárné navrhování železobetonových sloupů, 

pilířů a stožárů dle aktuálních evropských norem 

 vzpěrná stabilita a návrh s teorií II.řádu a efektivními 

tuhostmi průřezů s trhlinami 

 jedno- a vícepodlažní sloupy se stavebně běžnými 

nebo polygonálními průřezy s vnitřními otvory 

 skokové nebo spojité změny v průřezu podél výš-

kové osy 

 běžné a vysokopevnostní betony, prefabrikované a 

předpjaté sloupy, vlastní pracovní diagramy pro be-

ton, betonářskou a předpjatou výztuž 

Betonové, jedno- a vícepodlažní sloupy s teorií II. řádu 
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Betonové sloupy s teorií II.řádu 

Navrhování štíhlých tlačených a ohýbaných tyčových beto-
nových a předpjatých dílců (sloupů, pilířů, stožárů apod.) 
patří z důvodu problémů významného vlivu nelinearit a 
souvisejících stabilitních k náročným inženýrským úlohám. 
Program BEST - beton řeší statický výpočet a iterativní 
návrh na MSÚ štíhlých jedno- a vícepodlažních, železobe-
tonových sloupů namáhaných na šikmý ohyb s excentrickou 
normálovou silou geometricky a materiálově nelineárním 
výpočtem, tj. s teorií II. řádu a efektivními tuhostmi průřezů 
porušených trhlinami. 

 

Normy 

Jako základ statického výpočtu a návrhu mohou být zvoleny 
následující normy: 
 ČSN EN 1992-1-1, dále obecná EN, ÖNORM EN, BS EN 

 DIN EN, DIN 1045-1 

U varianty BEST expert je navíc možnost definice vlastních 

pracovních diagramů. 

Základní výpočetní model BEST 
Řešení BEST je vhodné jak pro monolitické, tak i prefabri-

kované, ztužené a neztužené sloupy a nabízí např. následu-
jící možnosti: 
 parametrizované průřezy jako plný a dutý obdélník, kruh, 

mezikruží a profil I s možnou skokovitou změnou a ex-

centrickým přesazením po podlažích 

 běžné a vysokopevnostní betony 

 normově přednastavené a upravitelné dílčí a kombinační 
součinitele 

 vyšetřování různých statických systémů a stavů sloupu v 
rámci jednoho programového běhu, resp. zadání 

 spojitě rozložená, symetrická výztuž po hranách průřezu, 
resp. symetrická rohová, prutová výztuž 

 po výšce konstantní nebo odstupňovaná výztuž 

 tuhé nebo elastické uložení po podlažích s kalkulátorem 
pružinových konstant navazujících dílců 

 automatické stanovení nebo přímé zadání výrobní imper-
fekce a její zahrnutí do stabilitního výpočtu afinně ke kri-
tickému tvaru 

 zohlednění deformací z dotvarování od stálých zatížení 

Vnější zatížení a návrhy 

 zatížení mohou být osamělé síly Fx, Fy, popř. excentric-
ká Fz a momenty Mx a My, nebo spojitá lichoběžníková 
zatížení px, py a pz. Možné jsou dále vynucené posuvy 
vx a vy, resp. natočení dx a dy 

 vlastní tíha sloupu automaticky ze zadané specifické tíhy 

 návrhové kombinace se generují automaticky z typů za-
těžovacích stavů, návrhových situací a zvolené normy; 
pro vlastní výpočet a návrh je možný jejich selektivní vý-
běr, možné jsou i přímo libovolné uživatelské kombinace 

 iterativní návrh železobetonu na MSÚ pro šikmý ohyb 
s normálovou silou, s teorií II. řádu a efektivními tuhostmi 
vyztuženého průřezu porušeného trhlinami 

 automatická tvorba obálky maximální výztuže přes návr-
hové stavy; avšak zvlášť pro každý tzv. staveb-
ní/montážní stav sloupu 

 posouzení přetvoření na mezním stavu použitelnosti 

 posouzení přetvoření na mezním stavu únosnosti 

 návrh volitelně pro stálou, dočasnou, mimořádnou a sei-
zmickou návrhovou situaci 

 realistický výpočet deformací na MSP (úpravou zadání) 

 požární odolnost tabelárně nebo zónovou metodou 

Dotvarování a smršťování, výrobní imperfekce 
Vliv dotvarování se volitelně zohledňuje posunem pracovní-
ho diagramu o kvazistálý podíl deformací. Výrobní imper-
fekce afinně ke vzpěru lze předepsat automaticky dle zvole-
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né normy nebo přímo zadat jejich vlastní, uživatelskou veli-
kost. 

Stavební, resp. montážní stavy 

Zejména u prefabrikovaných dílců je praktická možnost 
zohlednění různých statických systémů sloupu v rámci jed-
noho programového běhu, resp. zadání. 

 

Vzpěrná stabilita jako součást výpočtu a návrhu 
Nelineární, iterativní výpočet a návrh BEST probíhají podle 

teorie II. řádu s efektivními tuhostmi průřezů. Mezní stav 
stability je tak implicitně obsažen ve výpočetním modelu. 

Podmínky uložení sloupu 
Podmínky uložení po výšce sloupu lze definovat v jednom či 
obou směrech jako absolutně tuhé, kloubové nebo poddaj-
né. Elastická tuhost vetknutí patky sloupu do základu se 
spočítá ze zadaných rozměrů desky a parametrů podloží. 

 

Požární odolnost tabelární metodou 

V závislosti na zvolené normě lze stanovit zjednodušeným 
způsobem (výpočtem z rovnice 5.7 normy EN 1992-1-2) 
maximální možnou třídu požární odolnosti, resp. navrhnout 
výztuž na dosažení požadované třídy požární odolnosti. 
Tato metodika je platná pouze pro neztužené sloupy urči-
tých štíhlostí a výšek.  

Požární odolnost rozšířenou zónovou metodou 

Pro návrh požární odolnosti velmi štíhlých a/nebo neztuže-
ných sloupů až do R240 je doporučujeme funkční rozšíření 
BEST brandschutz – viz samostatný technický list. 

Protokol výpočtu a grafické výstupy  

Standardně vystupují jen návrhově relevantní výdledky; 
volitelně ve 4 předvolených úrovních podrobností. V nabíd-
nuté struktuře protokolu RTreport lze textový a grafický 

rozsah výstupů dále upravovat a exportovat do DOCX, PDF 
nebo XPS. Úpravy rozsahu výstupů se pro jejich opakova-
telnost ukládají spolu s projektem. 

 

Přenos zatížení do základů 
Zatížení do základu se protokoluje jak v charakteristických 
(MSP), tak i návrhových hodnotách (MSÚ), s dílčími slož-
kami účinků z teorie I. a II. řádu – tedy pro účely konstrukč-
ního návrhu základu a geotechnické posudky podloží a 
globální bezpečnosti polohy, s rozlišením typů návrhových 
situací. Podporován je přímý datový přenos do základů 
RIBtec FUNDA – viz samostatný technický list. 

Rozšířené funkce v BEST expert včetně předpětí 
Základní verze BEST je plně dostačující pro řešení běžných 

monolitických a prefabrikovaných ŽB sloupů pozemních 
staveb. Rozšíření BEST expert je vhodné např. pro navrho-

vání mostních pilířů a pylonů, stožárů, předpjatý, kónických 
a odstřeďovaných sloupů, antén, sloupů z atypických mate-
riálů a s netradičním konstrukčním uspořádáním. 
 polygonální průřezy s obdélníkovými, kruhovými nebo 

polygonálními prostupy, import tvaru průřezů v DXF, li-
neárně proměnný (např. kónický) průběh průřezů po 
výšce sloupu 

 po úsecích podélné centrické předpětí se zadáním ma-
teriálu předpjaté výztuže a počátečního přetvoření 

 libovolné, nesymetrické uspořádání výztuže a přímé 
zadání odstupňování výztuže po tzv. sadách 

 vlastní pracovní diagramy pro beton, měkkou výztuž 

a předpínací výztuž  

 inverzní výpočet vnitřních účinků ze zadaných hodnot 
mezních přetvoření průřezu. 

 


