
 

Technický list: RIBgeo LIMES® 
 

  

LIMES®  obj.č.: 11.10.352 
 

• statický výpočet a geotechnické posudky dle obec-
né EN 1997-1, národních příloh pro CZ, DE a AT 

• návrh železobetonu opěrné stěny na ohyb a smyk 
na MSÚ a MSP dle obecné EN 1992-1-1, národních 
příloh pro CZ, DE, AT a BS 

• klasický výpočet tlaku zeminy nebo dle EN, DIN 
nebo dle Culmanna 

• posouzení stability podloží, sedání a napětí 
v základové spáře 

• zohlednění ostruhy stěny v posudku usmyknutí 
a globální stability 

• návrh železobetonu opěrné stěny na MSP a požado-
vanou max. šířku trhlin 

RIBgeo LIMES® – statické výpočty a posouzení opěrných stěn  
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Geotechnický software na kompletní řešení statiky opěrných stěn

 
Komfortní uživatelské prostředí 
Programová aplikace Windows s komfortním, intuitivním 
grafickým prostředím na zadání výpočetního modelu, static-
ké výpočty a komplexní posouzení více variant opěrné stěny 
libovolného tvaru a typu (úhlová, tížná, pobřežní apod.). 

Funkční rozsah 
• intuitivní grafické prostředí s funkcionalitou UnDo/ReDo, 
• parametrizované tvary povrchů terénu, databanka mate-

riálů, 
• standardní parametrizované tvary typických profilů (příč-

ných řezů) opěrných stěn, 
• grafická konstrukce polygonálního tvaru stěny, včetně 

možnosti DXF a tabelárního zadání vrcholů polygonu, 
• grafické zadání konzol stěny a ostruhy základu, 
• vodorovný nebo polygonální průběh vrstev zeminy, 
• volitelné metody výpočtu tlaku zeminy, 
• zohlednění tlaku zeminy, klidového tlaku nebo zvýšené-

ho aktivního tlaku zeminy v návrzích ŽB, 

• volitelné zadání/omezení vlivu odolnosti zeminy před 
stěnou, 

• volitelné umístění roviny působení zemního tlaku na fik-
tivní kolmou hranu stěny, protilehlou kluznou plochu ne-
bo skutečnou zadní hranu opěrné stěny, 

• volitelná schémata redistribuce tlaku zeminy,  
• libovolná zatížení opěrné stěny, povrchu terénu, libovol-

ného místa geologického profilu, 
• rázové zatížení od kolejových vozidel, osamělá (kotevní) 

zatížení, 
• automatizované kombinace zatěžovacích stavů,  
• rozdílné vodní hladiny před a za opěrnou stěnou, 
• zpracování až 10 různých variant stěny v jednoho zadá-

ní. 

Výpočty, geotechnické posudky a návrhy železobetonu 
• klasický výpočet tlaku zeminy nebo dle EN 1997, DIN 

4085 nebo dle Culmanna 
• bezpečnost na usmyknutí a sklopení dle obecné EN 

1997, národních příloh pro CZ, DE a AT, popř. starších 
norem DIN 1054 (1976 a 2005) 

• posudek stability a sesuvu terénu dle obecné EN 1997, 
národních příloh pro CZ, DE a AT, popř. starší DIN 4084 

• posudek sedání metodou dle obecné EN 1997, národ-
ních příloh pro CZ, DE a AT, popř. starší DIN 4019 

• posudek středního napětí v základové spáře obecné EN 
1997, národních příloh pro CZ, DE a AT, popř. starších 
norem DIN 1054 (1976 a 2005) 

• návrh železobetonu opěrné stěny na ohyb a smyk na 
MSÚ a MSP dle obecné EN 1992-1-1, národních příloh 
pro CZ, DE, AT a BS, popř. dle starších norem DIN 1045, 
DIN 1045-1 

Tam, kde nejsou u zmíněných národních příloh evrop-
ských norem doposud definovány jednoznačné postupy 
nebo chybí hodnoty příslušných součinitelů apod., se vyu-
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žívají ustanovení obecné normy, popř. aktuální geotech-
nické normy DIN 1054, která je německým výkladem a 
rozšířením k evropský normám Eurocode 7. Tento postup 
je tedy plně v souladu s aktuálními normami a poskytuje 
uživateli navíc nezbytnou oporu v těch případech, kdy mu 
jednoduše chybí národní normativní nebo projekční pod-
klady. Přednastavené hodnoty součinitelů lze rovněž dle 
potřeby uživatelsky měnit. 

 
Tlak zeminy a redistribuce 
Za opěrnou stěnou lze volitelně uvažovat aktivní tlak, klido-
vý tlak nebo zvýšený aktivní tlak zeminy. Rovněž může být 
zohledněn i tlak zhutnění zeminy. Dále lze volitelně uvažo-
vat omezené účinky odolnosti zeminy před stěnou. 

 
Podle typu opěrné stěny může být zvoleno žádné, obdélní-
kové, lichoběžníkové nebo stupňovité schéma redistribuce 
tlaku zeminy. 

Zatížení 
Schematické tvary bloků zatížení se vybírají z přehledného 
panelu a následně grafiky umístí. Zohlednit lze rovněž zatí-

žení od založení staveb v hloubce vrstev zeminy. Úpravy 
zatížení a jejich přesné polohování opět velmi usnadňují 
kontextové nabídky objektů zatížení. Možné jsou následující 
druhy zatížení:  

• ohraničená a neohraničená liniová zatížení, bloková, 
trojúhelníková a lichoběžníková zatížení nebo zatížení 
v projekci 

• funkce přitažení zatížení na horní hranu terénu 

 
• železniční zatížení se zadáním odstředivé síly a postran-

ního rázu  
• osamělé síly a momenty vztažené na běžný metr šířky 

stěny v libovolném místě a směru působení (to umožňuje 
mj. simulaci kotvené stěny) 

Návrhové účinky a třídy spolehlivosti 
V souladu s evropskými normami EC 7 se u geotechnických 
konstrukcí na straně vnějších účinků uvažují 3 návrhové 
stavy a na straně odolností 3 třídy spolehlivosti. Rozlišuje se 
mezi stálými a užitnými zatíženími a dále mezi stálou, do-
časnou a mimořádnou návrhovou situací. Tyto požadavky 
a možnosti reflektují v LIMES® automatizované návrhové 
kombinace účinků k příslušným návrhovým situacím a po-
suzovaným mezním stavům. 

 
Povrch terénu a vrstvy zeminy 
Příčný řez terénem může mít libovolně polygonální tvar 
povrchu terénu, tj. lze vytvářet svahování, lavičky apod. 
Svahování je možné nejen na straně terénu, ale i před 
opěrnou stěnou. 
Hranice vrstev zeminy mohou být vodorovné nebo polygo-
nální. Materiály vrstev zeminy se vybírají a přiřazují 
z integrované databáze materiálů, která může být uživate-
lem libovolně doplňována o vlastní materiály. 

Vodní hladiny 
LIMES® uvažuje zadání  různé úrovně hladin spodní vody 
před a za stěnou. Ve výpočtech pobřežních hrází a přístav-
ních stěn lze využít možnosti zadání otevřené vodní hladiny 
před stěnou. Úprava výšky hladiny je přes její zobrazenou 
výškovou kótu, jako u všech ostatních objektů zadání, velmi 
snadná. 
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Zadání výpočetního modelu 
Výpočetní modely typických příčných řezů opěrnou stěnou 
se zadávají v objektově orientovaném grafickém prostředí 
s intuitivní obsluhou a kontextovými nabídkami. Parametric-
ké tvary profilů stěn a povrchů terénu mohou být ukládány 
do integrované databanky, odkud mohou být později pře-
vzaty a upravovány v dalších projektech. 
Možné jsou i zcela obecné tvary opěrné stěny jako např.: 

• opěrné stěny s odlehčujícími konzolami, 
• opěrné stěny s nebo bez ostruhy, 
• přístavní a pobřežní stěny, 
• tížné stěny. 

 
LIMES® nabízí pro tvorbu výpočetního modelu mj. např. 
následující funkce: 

• parametrické tvary typických profilů opěrných stěny 
a typické profily povrchů terénu v interní databance 

• libovolný polygonální tvar profilu opěrné stěny, grafické 
konstrukční funkce polygonu s importem DXF 

• tabelární zadání a úpravy souřadnic vrcholů polygonu 
• graficky-parametrická konstrukce konzol a ostruhy 

 
Snadná orientace ve výsledcích 
Výsledky statického výpočtu, posouzení a návrhů se zobra-
zují s příslušnými hodnotami a kótami jednak graficky inter-
aktivně přímo na výpočetním modelu, jednak i ve formě 
tiskového protokolu. Pro účely rychlé kontroly se nabízí 
tabulka přehledu výsledků posouzení k jednotlivým mezním 
stavům. 

 
Konfigurovatelný protokol výsledků 
Obsah protokolu je individuálně konfigurovatelný. Po prove-
dení výpočtu se automaticky sestaví protokol všech zada-
ných variant opěrné stěny včetně jednotlivých tabelárních 
a grafických výsledků z posudků a návrhů, doplněný o sche-
matické, okótované obrázky. 
Výstup předvolených výsledků se zobrazuje současně s 
přehlednou strukturou kapitol, která umožňuje rychlý pohyb 
v protokolu a volbu konečného obsahu výstupu. Tento způ-
sob výstupů má zejména následující výhody: 

• přehledná sestava výsledků s geometrií stěny pro různé 
varianty řešení, 

• kompletní výstup s přehlednými grafickými schématy, 
• rychlá vizuální kontrola a cílená selekce tištěných vý-

sledků. 
Nastavená volba skutečně tištěných výsledků se ukládá 
spolu s konkrétním projektem pro jeho příští přepočty, může 
být však kdykoliv opět upravena. 

 
Části výstupního protokolu lze přenášet přes schránku Win-
dows do libovolných dalších aplikací Windows jako např. 
MS Office. Možný je i přímý výstup výsledků ve formátu 
RTF do MS Word. 
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