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Přehled softwaru na stavební statiku RIBTEC® RIBtec, konstrukční dílce pozemních staveb 

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: 

RTec kompakt – RTool, základový pas 

RTbalken – spojitý železobetonový, popř. předpjatý nosník 

BEST – železobetonový sloup, popř. včetně požární odolnosti 

FUNDA – železobetonová základová patka, popř. včetně kalichu 

• 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. 

RTec kompakt – 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: DIN 18800; zdivo DIN 
1053-1 

RTbalken spojitý železobetonový nosník včetně výkresu 
výztuže, kroucení, průhybů se zohledněním trhlin, 
integrovaným návrhem prostupů a ozubů. Normy: ČSN EN 
1992-1-1, dále obecná EN, DIN EN, ÖNORM EN, BS EN, 
DIN 1045-1. 
RTbalken EXPERT spojitý železobetonový nosník s / bez 
předpětí v jednom či více poli, s okamžitou nebo 
dodatečnou soudržností, popř. bez soudržnosti.  

BEST jedno a více podlažní železobetonový sloup s teorií 
II. řádu a efektivními tuhostmi, volitelně s posudkem 
požární odolnosti zónovou metodou B2. Normy: ČSN EN 
1992-1-1, dále obecná EN, DIN EN, ÖNORM EN, BS EN, 
DIN 1045-1. 
BEST EXPERT železobetonové sloupy, stožáry, pilony a 
věže s polygonálními průřezy, předpětím a individuálními 
pracovními diagramy. 

FUNDA obdélníková základová patka včetně výkresu 
výztuže a posudku stability podloží. Normy: ČSN EN 
1992-1-1, dále obecná EN, DIN EN, ÖNORM EN, BS EN, 
DIN 1045-1. 
FUNDA EXPERT polygonální základová patka včetně 
kalichu, botky a kruhové desky, s výkresem výztuže pro 
obdélníkový kalich.  

RTfermo prefabrikovaný nosník pozemních nebo mostních 
staveb podle norem: ČSN EN 1992-1-1 a 1992-2, dále 
obecná EN, DIN EN, ÖNORM EN, BS EN, DIN FB 102 a 
DIN 1045-1. Dvojstupňové předpětí s okamžitou nebo 
dodatečnou soudržností, popř. bez soudržnosti, monolitická 
dobetonávka horní desky, časová osa. Výpočet průhybů a 
stability nosníku se zohledněním efektivních tuhostí a trhlin. 
Integrované návrhy prostupů, ozubů a kotevní oblasti 
kabelů.  

 RTfermo – předpjatý prefabrikát včetně spřažení s monolitickou deskou

© 2011 RIB stavební software s.r.o strana 2 



Přehled softwaru na stavební statiku RIBTEC® RIBtec, konstrukční dílce pozemních staveb 

RTslab železobetonová stropní a základová deska dle 
norem ČSN EN 1992-1-1, dále obecná EN, DIN EN, 
ÖNORM EN, BS EN, DIN 1045-1. Integrovaný 
automatizovaný výpočet FEM pro tlustostěnné a 
tenkostěnné desky, obdélníkové a polygonální deskové 
systémy, návrh na ohyb a posouvající sílu, posudek 
propíchnutí u sloupů a na koncích stěn. Vedle snadné 
obsluhy a uživatelského komfortu poskytuje program 
následující výhody: 
• rychlé zapracování, kompletní funkcionalita Undo/Redo 
• aktivní panely nástrojů 
• výkonný výpočet FEM a návrh v integrovaném řešiči 

TRIMAS® 
RTslab – železobetonové stropní a základové desky • snadná opakovatelnost výpočtu včetně kompletního 

protokolu po provedení úprav zadání 
• přehledný, automatický, konfigurovatelný protokol 

výpočtu a návrhu 
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 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 ranné přetvoření (hydratace) 

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. 

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

RTholzbau softwarový balík dřevařských výpočtů a 
posudků se snadnou obsluhou a grafickými výstupy (pouze 
v němčině). Tento balík je tématicky rozdělen na čtyři 
oblasti inženýrských úloh: 
• RTholzbau Dach   (střešní konstrukce) 
• RTholzbau Stab    (nosníky/sloupy) 
• RTholzbau Binder (lepené vazníky) RTbsholz – dřevěný lepený vazník s prostupy, ozuby a výztuhami 
• RTholzbau Detail  (posudky konstrukčních detailů) 
RTholzbau je všestranným nástrojem pro oblast dřevěných 
konstrukcí dle norem obecné EN, DIN EN, ÖNORM EN 
s propracovanou technologií vzájemného přenosu zatížení.
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Přehled softwaru na stavební statiku RIBTEC® RIBfem, metoda konečných prvků pro pozemní stavby 
RIBTEC® poskytuje již dlouhé roky jedno z nejvýkonnějších 
řešení FEM, 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. 

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

RTnlgeo – geometrická nelinearita, teor. II. a III. řádu 

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

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

RTnlmat – materiálová nelinearita ŽB prutů 

• 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. 

 

stavební stavy 

vrstevnatý, 
pružný poloprostor 
 
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 
V geotechnice a zakládání staveb se již rovněž prosadila 
metoda konečných prvků, která umožňuje přesnější 
vyšetření deformačního chování opěrných konstrukcí, 
sedání a napjatosti okolní zeminy. Rovněž v této oblasti 
nabízí RIB kvalitu, na kterou se inženýr může vždy 
spolehnout. 
Cíle vývoje moderních systémů FEM u RIB jsou: modelovat 
komplexní konstrukce jako jeden celek, tyto posuzovat a 
optimalizovat. Tímto lze dosáhnout s přijatelnou pracností 
vynikajících hospodárných výsledků.

RTstabil – stabilitní analýza včetně imperfekcí 
RTfrequenz – frekvenční analýza, RTerdbeben – seizmicita 
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Přehled softwaru na stavební statiku RIBTEC® RIBfem, metoda konečných prvků pro stavby mostů 
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 PONTI® kompakt 
• 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. 

 

PONTI® & PONTI® EXPERT 

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®betonverbund & PONTI®betonverbund EXPERT 

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®stahlverbund & PONTI®stahlverbund EXPERT 

Spřažený ocelobetonový průřez VFT & Spřažený truhlíkový průřez 
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Přehled softwaru na stavební statiku RIBTEC® RIBgeo, zakládání staveb a geotechnika 
Široká skupina produktů RIBgeo pokrývá svým funkčním 
rozsahem oblast geotechniky a speciálního zakládání 
staveb: 

ROHR   DURO 
zasypávaná potrubí  protlačovaná potrubí 

• Stabilitu svahů a hrází řeší program GLEITKREIS.  
• Zasypávaná a protlačovaná potrubí podle aktuálních 

předpisů ATV řeší program ROHR, prostorové piloty pak 
program PFAHL.  

• Komplexní výpočty a navrhování opěrných stěn nabízí 
program LIMES®, program PINWALLS řeší podchycení 
základů budov v okolí stavebních jam.  

• Na zajištění stěn stavebních jam poskytují rozsáhlou 
funkcionalitu programy RTWALLS a FEWALLS. 

RIB dlouhodobě sleduje technický vývoj a výstupy 
odborných komisí zabývajících se geotechnickou 
problematikou. Díky tomu odpovídá software RIBgeo vždy 
aktuálnímu stavu techniky. Tato skutečnost Vám zaručuje 
návrhovou jistotu a bezpečnost v mnohdy hektické 
stavební praxi. Na návrh a posouzení daného případu jsou 
implementovány normy ČSN EN 1997-1, obecné EN 1997-
1, DIN EN 1997-1, ÖNORM B 1997-1-1 se zohledněním 
tříd následků škod a DIN 1054 s aktaulními změnami. 
Zejména zavedení nové koncepce bezpečnosti v 
geotechnice vede v četných případech na hospodárnější 
řešení. Synergií v našich inovativních řešeních tak můžete 
využít ve Váš osobní úspěch. RIB nabízí vysoce kvalitní 
produkty, se kterými můžete „za každých okolností počítat“. 

 

PFAHL 
prostorové piloty 

GLEITK 
stabilita svahů & hrází 

RTgabion 
výpočty a posudky gabionů 

LIMES® 
opěrné úhlové a tíhové stěny  

PINWALLS 
podchycení základů 

Modely interakce stavby s podložím 
pro výpočty deformací zeminy 

Rovněž v oblasti geotechniky se u produktů RIBTEC® 
prosazuje metoda konečných prvků, která umožňuje 
přesnější odhady deformací stěn stavebních jam, sedání 
okolí a napětí v zemině. Při projektování stavebních 
objektů na extrémně obtížné geologii a v městské zástavbě 
je často nezbytné předem kvalifikovaně odhadnout možná 
sedání a toto podložit odpovídajícími výpočty. Stávající 
vrstvy zeminy lze vyčíst z geologického průzkumu a tyto 
přenést do výpočetního modelu, jak v případě 
horizontálních tak i polygonálních šikmých vrstev. U těchto 
úloh lze využít objemového, prostorového modelu 
vrstevnatého podloží. Volbou elastického poloprostoru 
nebo válcové výseče je generována prostorová síť FEM, 
která realisticky modeluje spolupůsobení stavebního 
objektu s vrstvami zeminy. Stejným způsobem lze 
modelovat interakci sousedních objektů. 

RTwalls 
výpočty a posudky  
stavebních jam  
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Přehled softwaru na stavební statiku RIBcad, CAD na výkresy tvaru a výztuže 
Inženýři a konstruktéři si cení CAD ZEICON®, protože s tímto 
nástrojem mohou ve svojí praxi pracovat velmi rychle a cíleně. V 
tomto CAD se ideálním způsobem kloubí klasický způsob kreslení 
na kreslícím prkně s flexibilitou softwaru. Svojí intuitivní, přístupnou 
obsluhou se ZEICON® hodí jak pro profesionálního konstruktéra, 
kresliče, tak i pro příležitostně kreslícího inženýra a managera 
projektu. Navíc se otevírá racionalizační potenciál v inteligentním 
propojení ZEICONu s ostatními aplikacemi RIBTEC®.  

ZEICON® - výkres tvaru mostní konstrukce  

ZEICON® - výkres výztuže části haly 

Přenos výkresu tvaru z RTfermo do CAD ZEICON®

ZEICON® - výkres výztuže 
ostění tunelu 

• 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) 
 
 

 
 
Kresli & počítej 
Kresli & počítej je označení pro inteligentní výměnu dat mezi CAD  
a statikou, resp. programy FEM jako např. TRIMAS®, RTslab, 
RTbalken atd. Konstrukční dílce, 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 standardních datových rozhraní jako např. DWG a 
DXF (formát 2010) nebo HPGL. Pro řízení výrobních automatů 
poskytuje specifická datová rozhraní CAM. Ve spojení s 
integrovaným modulem stropních desek tak lze tyto zpracovávat a 
vyrábět velmi efektivně. Z uvedených důvodů je ZEICON® s oblibou 
využíván v projekčních kancelářích, u statiků a ve výrobě 
prefabrikovaných dílců.
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Přehled softwaru na stavební statiku kontaktní informace 
 

 
 
RIB stavební software s.r.o. 
Zelený pruh 1560/99 
14000 Praha 4  
 
Tel.: +420 241 442 078 
Fax.: +420 241 442 085 
Mobil: +420 608 953 721 
info@rib.cz 
www.rib.cz 
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