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Hlavní novinky a změny ve verzích 22.0 po podskupinách produktů RIBTEC® 

 
stav DVD 2022-1.5cz 

(změny oproti stavu 2022-1.3cz jsou uvedeny červeně) 
stav DVD 2022-1.4cz 

(změny oproti stavu 2022-1.3cz jsou uvedeny modře) 
stav DVD 2022-1.3cz 

(změny oproti stavu 2022-1.2cz jsou uvedeny hnědě) 
stav DVD 2022-1.2cz 

(změny oproti stavu 2022-1.1cz jsou uvedeny zeleně) 
 

❖ Základní nástroje RIBTEC® 

Všeobecně 
➢ Po instalaci verze 22.0 a následné odinstalaci starších verzí (21.0, 20.0, …) nebyly programy 

RIBTEC funkční, a to z důvodu chybějícího registru s instalační cestou. Toto bylo opravenou. Po 
odinstalaci starších verzí je z důvodu obnovení propojení na zobrazování sestav výsledků v RTre-
port a na spuštění Navigátoru k programům RIBfem přesto nutné provést standardní opravu její in-
stalace pomocí funkce Windows Nastavení > Aplikace > RIBTEC Základní software 22.0 > Upravit > 
Další > Opravit. 

➢ Úpravy programu související s novou kompatibilitou se systémy Windows 11. 

Sestavy RTreport 
➢ U průběhů výsledků nosníků docházelo při velmi jemném dělení na konečné prvky k překrývání po-

pisů. Nově se nyní popisují v těchto oblastech pouze absolutně nejvyšší hodnoty. 
➢ Zvolená kapitola nebo objekt v přehledu struktury dokumentu se zobrazuje tak, že její/jeho horní 

hrana se polohuje na horní hranu aktuálního výřezu pohledu na zobrazovaný dokument. 
➢ Pokud došlo při opakovaném výpočtu ke změně v obsahu dokumentu, v jejíž důsledku přestala exis-

tovat v předchozím kroku aktuálně zobrazovaná část dokumentu, pak se po jeho regeneraci automa-
ticky nepřesouval fokus zobrazení do korespondujícího místa dokumentu. 

➢ V případě vkládání a úprav uživatelských odstránkování, textů, obrázků a odkazů XPS bylo sice 
možné tyto záznamy označovat ve struktuře dokumentu, fokus zobrazení se však nepřesouval do 
korespondujícího místa dokumentu. 

➢ Pokud se vypne volba oboustranného tisku, pak již nedochází k rozdílnému formátování okrajů su-
dých a lichých stránek. 

➢ Styly nadpisů RtStyleH1, RtStyleH2 atd. jsou při exportu do DOCX nastaveny tak, aby byly svázány 
s následujícím odstavcem. 

➢ Nadpisy kapitol jsou nyní svázány s následujícím obsahem, takže se tisknou na stejné stránce, tj. již 
nedochází k automatickému, nelogickému odstránkování. 
Hlavičky tabulek se tisknou na jedné stránce alespoň spolu s min. 2 řádky tabulky, po odstránkování 
se hlavičky tabulek automaticky opakují. 

➢ Oprava záměny nastavení levého a pravého okraje. 
➢ Odstraněny prázdné tabulky (při exportu do *.docx), které vznikaly z některých ve výstupu deaktivo-

vaných kapitol. 

❖ AutoUpdate 
➢ Úpravy programu související s novou kompatibilitou se systémy Windows 11. 

❖ RIBtec, konstrukční prvky 

➢ BALKEN, nosníky pozemních staveb: BETON, OCEL, DŘEVO 

Všeobecně 
▪ Úpravy programu související s novou kompatibilitou se systémy Windows 11. 

Protokol 
▪ U nosníků na pružném podloží se nyní reakce v podloží přepočítávají a protokolují přes danou 

šířku nosníku na kontaktní napětí. 
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Přenos zatížení 
▪ Při změnách ve zdrojovém souboru přenosu zatížení následuje okamžitě po otevření projektu, 

který z tohoto zdroje zatížení přebírá, upozornění o změně stavu. 

Návrhy 
▪ Pokud existuje více únavových zatěžovacích stavů v rámci jedné kombinace, pak se v posou-

zení únavy zohledňují všechny tyto zvolené zatěžovací stavy. 

Prostředí 
▪ U nosníků se musejí konstanty plošného elastického uložení přepočítat přes zadanou šířku prů-

řezu na liniové uložení. Vzhledem k tomu, že šířky ovlivněných oblastí jsou pro různé typy prů-
řezů (např. obdélník, T profil, …) značně odlišné, přičemž v různých aplikačních případech se 
tyto dále redukují (např. základové pasy u základových desek) je zadání příslušných parametrů 
liniového uložení přímo na uživateli. 

▪ Úpravy logických operátorů na panelu Kombinační součinitelé se v některých případech neuklá-
daly. 

BETON – Prostředí 
▪ V případě deskového průřezu se nyní nabízí pouze 1 nebo 2-stranné ohoření. 

BETON – Výpočet 
▪ Posouzení únavy 

Oprava stavu při zadání více vzájemně se vylučujících zatěžovacích stavů (s operátorem  
nebo min/max), přičemž nebyly všechny tyto stavy označeny jako únavové. 

▪ Průhyby nosníků, u kterých významně převažoval vznik trhlin (II. MS), vycházely nerealisticky 
velmi velké. Nyní se pro výpočet deformací uvažují, v závislosti na stávajícím napětí, rozhodující 
efektivní tuhosti průřezů s trhlinami. 

▪ V závislosti na zvoleném dělení prvku se mohly u předpjatých systémů se separací vyskytovat 
neočekávané nesymetrické průběhy účinků předpětí, které vedly na vysoké posouvající síly a 
nesymetrické průběhy vnitřních účinků a výztuže. Tento toleranční problém byl odstraněn. 

▪ Generování výpočetního modelu FEM pro výpočty vnitřních účinků probíhá s vyšší přesností, 
což ve většině případů zabraňuje vzniku neočekávaně nesymetrickým průběhům výsledků. 

BETON – Návrhy 
▪ Do protokolu RTreport se nyní zapisují správné hodnoty z návrhu na ohyb pro mimořádnou 

situaci. 
▪ Výpočet průhybů s vlivem vzniku trhlin a D+S dle metodiky Krüger/Mertzsch je nyní možný i pro 

prvky s nekovovou výztuží. 
▪ Prostupy 

Pokud nebylo možné v návrhu výztuže prostupu nalézt stabilní řešení, pak se bez bližších sou-
vislostí protokolovala hodnota využití 999. 
Toto se týkalo zejména případu s nízkou výškou tlačené zóny. Omezením přetvoření výztuže na 
10 mm/m ve většině případů již k tomuto problému nedochází. 

▪ V ohybové únosnosti se správně nezohledňovala předepsaná tlaková výztuž v tlačené zóně. 
▪ Byly kompletně přepracovány požadavky na životnost. 

Tolerance krytí betonem dle národních parametrů k DIN EN se na rozdíl od ostatních norem EN 
stanovuje jiným způsobem pro životnost a pro soudržnost. 

▪ Návrh na smyk dle obecné EN a ČSN EN 
Aktivace vstupního parametru Členěný průřez s předpjatou taženou pásnicí se v případě obecné 
normy EN a ČSN EN interpretovala při výpočtu součinitele alpha_cw pro VRd,max dle rovnice 
(6.9) tak, že se jedná o předpjatý prvek, u kterého se aplikuje rov. 6.11.aN-cN. 

▪ Nelineární průhyby se zohlednění vzniku trhlin a vlivů D+S dle metodiky Krüger/Mertzsch  
Spočtené hodnoty dlouhodobých průhybů byly v některých případech nerealisticky vysoké. Toto 
bylo způsobeno výpočtem a integrací křivostí od smršťování, a to zejména u nepředpjatých 
prvků s proměnnou výškou průřezu a rozsáhlými oblastmi se vznikem trhlin. 
Poznámka: 
Křivosti vlivem smršťování jsou nezávislé na zatížení a závisejí zejména na uspořádání výztuže 
v průřezu, tj. při stejném uspořádání výztuže jsou tyto křivosti vždy stejné, nezávisle na zatěžo-
vacích účincích. Výrazně nesymetrické (horní / dolní) uspořádání výztuže vede na vyšší hodnoty 
křivostí vlivem smršťování a v důsledku toho i vyšší hodnoty průhybů. 

▪ Návrhy nyní akceptují uživatelské zadání součinitel spolehlivosti betonářské výztuže gama.s > 
1,15. 

▪ Omezení průhybů se vznikem trhlin a vlivů D+S 
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Průhyby se vznikem trhlin a vlivem dotvarování a smršťování vycházely v některých případech 
příliš malé. Z těchto důvodů byla metodika jejich výpočtu dle autorů Krüger/Mertzsch dále rozší-
řena následujícím způsobem: 

• namísto efektivního tečného E-modulu dle autorů Krüger/Mertzsch se počítá s efektivním 
sečným E-modulem dle autorů Zilch/Zehetmaier 

• u průřezů bez trhlin se vliv křivosti od smršťování uvažuje s průřezovými charakteristikami 
netto (dříve s ideálními průřezovými charakteristikami) 

• v předcházejících programových verzích se rozhodující efektivní ohybová tuhost (EI)w uva-
žovala v závislosti na napětí pro max. nebo min. návrhovou kombinaci. Nově se uvažuje 
efektivní ohybová tuhost z obou těchto návrhových kombinací. 

V důsledku těchto úprav vycházejí nyní mírně (po opravě od Build 17052022) vyšší hodnoty prů-
hybů než v předchozích programových verzích. 

▪ Betonové průřezy s nekovovou výztuží  
Návrh na posouvající sílu betonových průřezů vyztužených nekovovou výztuží probíhá přesnější 
metodikou dle autorů M. Kurth / J. Hegger: 
Zur Querkrafttragfähigkeit von Betonbauteilen mit Faserverbundkunststoff-Bewehrung – Ablei-
tung eines Bemessungsansatzes. [Bauingenieur Band 88, Oktober 2013] 

▪ V případě osamělých zatížení v blízkosti podpor nesmí snížená hodnota návrhové posouvající 
síly VEd překročit hodnotu maximální odolnosti na posouvající sílu VRd,max. Toto se nyní rov-
něž zohledňuje ve výpočtu využití průřezu. 

BETON – Protokol 
▪ V protokolu návrhů prostupů dle H399 a H459 se nově dokumentuje uvažované vnitřní rameno. 
▪ Pokud byla tloušťka spodní pásnice průřezu typu "Obrácené T" větší než 1/2 výšky průřezu, pak 

se nevykreslovalo jeho grafické schéma. 
▪ Liniová zatížení působící ve směru X se zobrazovala jako působící ve směru Z. 
▪ V přehledu průhybů se namísto původní fixní dovolené hodnoty "leff/500" protokoluje k jednotli-

vým časům korespondující dovolená hodnota průhybu v závislosti na tom, zda se jedná o oblast 
pole nebo konzoly. 

▪ Souřadnice a polohy prostupu se měří ve vzdálenosti od počátku pole v [m], nezávisle zda byla 
zadána hodnotou a nebo poměrem x/L. 

▪ U konstrukčních prvků vyztužených nekovovou výztuží se protokoluje odkaz na EN 1992-1-1 
spolu s odkazem na použitou metodiku pro ComBAR a autory Kurth / Hegger. 

▪ Uspořádání výztuže 
Průměry výztuže nabízené v nástroji Uspořádání výztuže byly rozšířeny o profily ComBAR. 

▪ Ve výpočtu spotřeby materiálu betonářské výztuže třmínků se podíl torzních třmínků započítával 
dvakrát. 

OCEL – Všeobecně 
▪ Průběžná údržba a aktualizace. 

OCEL – Návrhy 
▪ Vzpěr s klopením 

Četná vylepšení výpočtu vlivových součinitelů 

• nový výpočet součinitele kc v závislosti na průběhu ohybových momentů 

• uvažování skutečně maximálního momentu v poli namísto momentu ve středu pole 

• výpočet Mcr dle 18800-2, rov. 19 nebo dle Kindmanna (časopis Stahlbau 62 (1993), sešit 1) 
Toto má vliv na posouzení vzpěru s klopením dle EN1993-1-1. 

DŘEVO – Všeobecně 
▪ Průběžná údržba a aktualizace. 

DŘEVO – Výpočet 
▪ Požární posudek trojstranně ohořených trámů se doposud počítal jako čtyřstranný, což vedlo na 

nepříznivější hodnoty využití. 

DŘEVO – Protokol 
▪ V přehledu výpočetního modelu se protokoluje požadavek na posouzení požární odolnosti. 

➢ BEST, sloupy pozemních staveb: BETON, OCEL 

Všeobecně 
▪ Úpravy programu související s novou kompatibilitou se systémy Windows 11. 
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Přenos zatížení 
▪ Při změnách ve zdrojovém souboru přenosu zatížení následuje okamžitě po otevření projektu, 

který z tohoto zdroje zatížení přebírá, upozornění o změně stavu. 

Prostředí 
▪ Úpravy operátorů v panelu Kombinační součinitele se v některých případech neukládaly kom-

pletní. 

BETON – Všeobecně 
▪ U nově vytvořených projektů je automaticky aktivován zápis přenosu zatížení do základových 

patek FUNDA. 
▪ Doplněn výklad a upozornění na možnost aktivace vložení minimální konstrukční výztuže dle EN 

1992-1-1, kap. 9.5.2 (1) a (4). 

BETON – Protokol 
▪ V tabulce deformací dle teorie II. řádu byl u celkové deformace v jednom ze směrů uveden for-

málně chybný index. 
▪ Protokol výpočtu byl zásadně přepracován a přizpůsoben volitelným výpočetním metodám a 

funkcím. Např. se rozlišuje varianta protokolu pro návrhový nebo posudkový režim, protokolují 
se řídící parametry nelineárního výpočtu aj. 
Přepracovány byly rovněž výstupy návrhů a posouzení na požární odolnost a obecně rozšířen a 
strukturován celý protokol, což zvyšuje jeho přehlednost, srozumitelnost a kontrolovatelnost vý-
sledků. Dokumentují se teploty výztuže po úsecích sloupu, a parametry pracovních diagramů 
napětí-přetvoření výztuže za vysokých teplot. 
Šablony protokolu Stručný, Podrobný, Detailní a Minimální mají novou strukturu s jednoznačným 
oddělením výsledků z teorie 1. a 2. řádu a obsahují stručné vysvětlivky k dílčím kapitolám proto-
kolu. Rovněž byly optimalizovány některé grafické průběhy, jako např. efektivní tuhosti. 

BETON – Protokol, PO 
▪ Zadání a požadavky na požární odolnost se protokolují spolu s popisem statického systému, 

včetně uživatelského nastavení pro teplotní vodivost (dle normy, horní nebo dolní mez). 
▪ Průběh teploty v betonovém průřezu se v případě rozšířené zónové metody zobrazuje graficky 

formou izoterm. 

BETON – Prostředí 
▪ Nově lze aktivovat/deaktivovat výpočet a vložení minimální konstrukční výztuže dle EN 1992-1-

1, kap. 9.5.2 (1) a (4), tj. min. počet profilů a jejich průměru. 
▪ V panelu Vlastností se zobrazuje správný název statického schématu. 

BETON – Návrhy 
▪ Návrh na dvojosý smyk se prováděl i při velmi nízkém namáhání v hlavním směru. Při součas-

ném vysokém namáhání v příčném směru pak vycházely nerealisticky vysoké hodnoty nutné 
smykové výztuže. 

▪ V návrhu na posouvající sílu sloupu s obdélníkovým průřezem byly zaměněny rozměry průřezu 
(šířka X výška). 

BETON – Návrhy, PO 
▪ Návrh na PO touto rozšířenou zónovou metodou byl rozšířen o sloupy s kruhovým průřezem. 

Tato implementace byla úspěšně validována porovnáním výsledků s měřením požárních zkou-
šek. 

BETON – Výpočet, PO 
▪ Tabelární posouzení požární odolnosti je možné i pro sloupy se stupněm vyztužení > 4%. Pokud 

je však tato mez překročena, protokoluje se příslušné upozornění. 

OCEL – Všeobecně 
▪ Průběžná údržba a aktualizace. 

➢ FERMO, přepjaté a ŽB prefabrikáty 

Všeobecně 
▪ Úpravy programu související s novou kompatibilitou se systémy Windows 11. 

Požární odolnost 
▪ Požární odolnost staticky neurčitých desek 

Posouzení PO probíhá dle tabulky 5.8 analogicky ke staticky určitě uloženým deskám. 
▪ Požární odolnost 
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Pokud je zadáno více vrstev výztuže s maximální výškovou roztečí do 10 mm, pak se tyto výpo-
četně sdružují do jediné vrstvy v těžišti těchto vrstev. Toto má důsledek na výpočet krytí "asd". 
Využití se tak zohledňuje pouze při jednovrstvé výztuži v tažené zóně. 

▪ Výstupy Tabelární požární odolnosti byly rozšířeny o změnu osového krytí vlivem zjištěné kri-
tické teploty. 

▪ Požární odolnost 
Ve slabě využitých oblastech a v oblastech ozubů se stanovuje využití zatížení alfa v závislosti 
na únosném ohvbovém momentu. Přitom se využití zatížení snižuje a kritická teplota Tcrit 
vzrůstá, čímž se zmenšuje velikost nutného osového krytí. 

Přenos zatížení 
▪ Při změnách ve zdrojovém souboru přenosu zatížení následuje okamžitě po otevření projektu, 

který z tohoto zdroje zatížení přebírá, upozornění o změně stavu. 

Prostředí 
▪ Nastavení nového parametru pro stanovení přenosové délky se neukládalo v projektu. 
▪ V detailním protokolu uživatelských řezů může být nyní samostatně řízen výstup průřezových 

charakteristik a/nebo výsledků napětí. 
▪ V přehledu struktury byly v kapitole Průběh výztuže odstraněny údaje d1.h a d1.d, neboť tyto 

nejsou s ohledem na rozšířené možnosti zadání vícevrstvé výztuže relevantní. 
▪ Úpravy logických operátorů na panelu Kombinační součinitelé se v některých případech neuklá-

daly. 
▪ V tabulce „Předpětí ve formě“ zůstávala ve sloupečcích "Separace vlevo" / "Separace vpravo" 

možnosti zadání počtu a délky blokována i po deaktivaci ozubů, přičemž sloupečky „Ozub“ byly 
současně automaticky skryty. 

▪ Při vytváření nových projektů se přebírá třída betonu a jeho tlaková pevnost fcm(t) v čase t0 ze 
zvolené šablony projektu FERMO. Po změně třídy betonu se nyní nově automaticky aktualizuje 
časová tlaková pevnost fcm(t0) na 70% jeho charakteristické hodnoty. 

▪ Řešené časy prvků jsou vzrůstající; tudíž musí být i stáří betonu rostoucí. Případné kolize byly 
doposud automaticky eliminovány v průběhu výpočtu, což se však nepromítalo zpětně do pro-
středí obsluhy. 
Nově před startem výpočtů probíhá v prostředí obsluhy kontrola návaznosti zadaných časů, a to 
i pro neaktivní časy, neboť výpočet napětí probíhá interně vždy ve všech časech. 

Výpočet 
▪ V tabelárním výstupu průhybů se ve výjimečných případech tiskly nedefinované hodnoty. 
▪ Posouzení únavy 

Oprava stavu při zadání více vzájemně se vylučujících zatěžovacích stavů (s operátorem nebo 
min/max), přičemž nebyly všechny tyto stavy označeny jako únavové. 

▪ Průhyby nosníků, u kterých významně převažoval vznik trhlin (II. MS), vycházely nerealisticky 
velmi velké. Nyní se pro výpočet deformací uvažují, v závislosti na stávajícím napětí, rozhodující 
efektivní tuhosti průřezů s trhlinami. 

▪ V závislosti na zvoleném dělení prvku se mohly u předpjatých systémů se separací vyskytovat 
neočekávané nesymetrické průběhy účinků předpětí, které vedly na vysoké posouvající síly a 
nesymetrické průběhy vnitřních účinků a výztuže. Tento toleranční problém byl odstraněn. 

▪ Nelineární výpočet průhybů dle metodiky Krüger-Mertzsch byl v některých případech možný i 
pro spřažené průřezy, i když tato metodika není pro tento typ konstrukcí určena. 

▪ Generování výpočetního modelu FEM pro výpočty vnitřních účinků probíhá s vyšší přesností, 
což ve většině případů zabraňuje vzniku neočekávaně nesymetrickým průběhům výsledků. 

Návrhy 
▪ Do protokolu RTreport se nyní zapisují správné hodnoty z návrhu na ohyb pro mimořádnou 

situaci. 
▪ Prostupy 

Pokud nebylo možné v návrhu výztuže prostupu nalézt stabilní řešení, pak se bez bližších sou-
vislostí protokolovala hodnota využití 999. 
Toto se týkalo zejména případu s nízkou výškou tlačené zóny. Omezením přetvoření výztuže na 
10 mm/m ve většině případů již k tomuto problému nedochází. 

▪ Nelineární průhyby se zohlednění vzniku trhlin a vlivů D+S dle metodiky Krüger/Mertzsch  
Spočtené hodnoty dlouhodobých průhybů byly v některých případech nerealisticky vysoké. Toto 
bylo způsobeno výpočtem a integrací křivostí od smršťování, a to zejména u nepředpjatých 
prvků s proměnnou výškou průřezu a rozsáhlými oblastmi se vznikem trhlin. 
Poznámka: 
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Křivosti vlivem smršťování jsou nezávislé na zatížení a závisejí zejména na uspořádání výztuže 
v průřezu, tj. při stejném uspořádání výztuže jsou tyto křivosti vždy stejné, nezávisle na zatěžo-
vacích účincích. Výrazně nesymetrické (horní / dolní) uspořádání výztuže vede na vyšší hodnoty 
křivostí vlivem smršťování a v důsledku toho i vyšší hodnoty průhybů. Z těchto důvodů se tento 
problém vyskytoval zejména u nepředpjatých prvků s větším počtem vrstev dolní výztuže. 

▪ Návrh na smyk dle obecné EN a ČSN EN 
Aktivace vstupního parametru Členěný průřez s předpjatou taženou pásnicí se v případě obecné 
normy EN a ČSN EN interpretovala při výpočtu součinitele alpha_cw pro VRd,max dle rovnice 
(6.9) tak, že se jedná o předpjatý prvek, u kterého se aplikuje rov. 6.11.aN-cN. 

▪ Návrh na smyk 
U spřažených průřezů s dobetonávkou se v místě podpory vpravo a v místě Ar-d počítalo 
chybně rameno vnitřních sil zi a tudíž i VRd,max. 

▪ Návrh na smyk 
V případech vícevrstvé horní a dolní výztuže s odlišným krytím byl optimalizován výpočet rozho-
dující veličiny d1. Toto má vliv zejména na stanovení míst Ar+d / Ar-d a tudíž na návrh na smyk. 

▪ Návrh na smyk 
U symetrických statických systémů se v oblastech podpor vyskytovaly částečně nesymetrické 
výsledky. 

▪ Byly kompletně přepracovány požadavky na životnost. 
Tolerance krytí betonem dle národních parametrů k DIN EN se na rozdíl od ostatních norem EN 
stanovuje jiným způsobem pro životnost a pro soudržnost. 

▪ Požární odolnost u lichoběžníkových průřezů 
Oprava výpočtu dolního bočního krytí. 

▪ Aktivace volby návrhu na MSÚ Minimální vetknutí již neovlivňuje průběh ztrát předpětí. 
▪ Návrh smykové spáry 

Odpočtová délka šířky smykové spáry na vložené ztracené bednění nebo filigrán se nyní odpo-
čítává od celé šířky horní hrany průřezu prefabrikátu. Doposud se při tomto odpočtu uvažovalo 
pouze se šířkou stojiny prefabrikátu, což vedlo v případě prefabrikátů s horní pásnicí k nadbyteč-
nému množství přídavku výztuže do smykové spáry. 

▪ Návrhy nyní akceptují uživatelské zadání součinitel spolehlivosti betonářské výztuže gama.s > 
1,15. 

▪ Při výpočtu základní hodnoty přenosové délky se nově rozlišuje mezi postupnou a rázovou akti-
vací předpínací síly, čemuž odpovídá příslušný parametr v podokně Vlastností. Standardně je 
na straně bezpečnosti nastavena hodnota alpha1 = 1,25, která odpovídá rázové aktivaci. 

▪ Apostrof (') obsažený v názvu nebo popisu projektu již nezpůsobuje zbytečné chybové hlášení 
v průběhu návrhů. 

▪ Pokud existuje více únavových zatěžovacích stavů v rámci jedné kombinace, pak se v posou-
zení únavy zohledňují všechny tyto zvolené zatěžovací stavy. 

▪ Omezení průhybů se vznikem trhlin a vlivů D+S 
Průhyby se vznikem trhlin a vlivem dotvarování a smršťování vycházely v některých případech 
příliš malé. Z těchto důvodů byla metodika jejich výpočtu dle autorů Krüger/Mertzsch dále rozší-
řena následujícím způsobem: 

• namísto efektivního tečného E-modulu dle autorů Krüger/Mertzsch se počítá s efektivním 
sečným E-modulem dle autorů Zilch/Zehetmaier 

• v předcházejících programových verzích se křivosti vlivem smršťování uvažovaly pouze pro 
vnější (navrhované) vrstvy horní a dolní výztuže. Nově se zahrnuje vliv křivostí od smršťo-
vání ze všech typů výztuží – úseková, diskrétní profily a předpjatá výztuž. 

• u průřezů bez trhlin se vliv křivosti od smršťování uvažuje s průřezovými charakteristikami 
netto (dříve s ideálními průřezovými charakteristikami) 

• v předcházejících programových verzích se rozhodující efektivní ohybová tuhost (EI)w uva-
žovala v závislosti na napětí pro max. nebo min. návrhovou kombinaci. Nově se uvažuje 
efektivní ohybová tuhost z obou těchto návrhových kombinací. 

V důsledku těchto úprav vycházejí nyní mírně (po opravě od Build 17052022) vyšší hodnoty 
průhybů než v předchozích programových verzích. 

▪ Návrh na smyk probíhá momentálně pouze pro konečný, tj. pro provozní stav konstrukčního 
prvku, přičemž se počítalo s nejmenším vnitřním ramenem zjištěným přes všechna aktivní sta-
tická schémata a řešené časy. Toto bylo nyní zrušeno a návrh na smyk probíhá pouze s rame-
nem vnitřních sil korespondujícím s provozním stavem prvku. 
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▪ V případě osamělých zatížení v blízkosti podpor nesmí snížená hodnota návrhové posouvající 
síly VEd překročit hodnotu maximální odolnosti na posouvající sílu VRd,max. Toto se nyní rov-
něž zohledňuje ve výpočtu využití průřezu. 

Protokol 
▪ V protokolu návrhů prostupů dle H399 a H459 se nově dokumentuje uvažované vnitřní rameno. 
▪ Rozšíření legendy o značku „s“, která se protokoluje v místech, kde je pro množství nutné vý-

ztuže rozhodující překročení dovolených tahových napětí betonářské výztuže. 
▪ Liniová zatížení působící ve směru X se zobrazovala jako působící ve směru Z. 
▪ V rekapitulaci podélné výztuže se u rozhodujícího návrhu zohledňuje rovněž stávající výztuž 

v oblastech prostupů. 
▪ Návrh na smyk se zohledněním zatížení v blízkosti podpor 

U VRd,max se protokoluje hodnota odpovídající minimálnímu poměru VRd,max / VEd s kore-
spondujícím sklonem theta tlačených diagonál. 

▪ Liniová zatížení, která nemají počátek na začátku nosníku se v grafickém schématu kótují 
správně. 

▪ Ve výjimečných případech se v legendě neprotokolovaly mezní hodnoty napětí, popř. chyběla 
celá tabulka napětí. 

▪ V návrhových řezech v místech separace se protokoluje správně nulové předpětí. 
▪ V přehledu průhybů se namísto původní fixní dovolené hodnoty "leff/500" protokoluje k jednotli-

vým časům korespondující dovolená hodnota průhybu v závislosti na tom, zda se jedná o oblast 
pole nebo konzoly. 

▪ V detailním protokolu uživatelských řezů se nyní protokoluje u času t0 korespondující čas a pří-
slušné vnitřní účinky a napětí. 

▪ Ve výjimečných případech se v tabulce napětí protokolovaly nekonečně velké hodnoty. 
▪ Tabulky s materiálovými parametry se nově standardně zobrazují i ve Stručném protokolu. 
▪ Posudek Omezení napětí lze dokumentovat pro všechny řešené časy, včetně transportu, mon-

táže, vzniku spřažení a uvolnění pomocných stojek.  
Překročení maximálně dovolených hodnot napětí v časech, které nebyly explicitně aktivovány 
pro návrh, tak lze přesto identifikovat. Tyto časy mají tudíž vliv na celkový návrh a měly by být 
následně pro opakovaný výpočet aktivovány. 

▪ Množství nutných torzních třmínků v horní a dolní pásnici se nově vykresluje formou grafického 
průřezu. 

▪ Hodnoty nutných ploch třmínkové výztuže v tabulce její závěrečné rekapitulace nyní plně kore-
spondují s jejich grafickým průběhem. 

▪ Při definici více uživatelských řezů a volbě výstupů "jen uživatelské řezy" se nezobrazoval proto-
kol. 

▪ Souřadnice a polohy prostupu se měří ve vzdálenosti od počátku pole v [m], nezávisle zda byla 
zadána hodnotou a nebo poměrem x/L. 

▪ Ve výpočtu spotřeby materiálu betonářské výztuže třmínků se podíl torzních třmínků započítával 
dvakrát. 

▪ Úpravy hlaviček a legend tabulek torzní výztuže, návrhu na smyk v deformovaném tvaru a 
rekapitulace smykové výztuže; doplněna jednostřižná výztuž. 

▪ Případné filtry tabelárních výsledků jsou aktivní i po vložení manuálního odstránkování. 
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➢ FUNDA, ŽB základy 

Všeobecně 
▪ Úpravy programu související s novou kompatibilitou se systémy Windows 11. 

Návrhy 
▪ Do protokolu RTreport se nyní zapisují správné hodnoty z návrhu na ohyb pro mimořádnou 

situaci. 
▪ Při zadání mimořádných návrhových účinků se tyto v návrhu kalichu uvažovaly jako současně 

působící ve směrech X a Y, i když působily pouze ve směru X. Toto vedlo na nepřiměřeně vy-
soké tahy v kalichu ve směru Y. 

Protokol 
▪ Pokud se při importu zatížení ze sloupu přenášelo pouze gama-násobné zatížení, pak se posu-

dek klopení protokoloval chybně. 
▪ Nové upozornění v protokolu, pokud je ohybová výztuž navýšena, aby se zabránilo nutnosti vlo-

žení třmínkové výztuže. 
▪ Pokud nevyhovuje posudek na propíchnutí v montážním nebo konečném stavu, pak se nově u 

přehledu rozmístění výztuže objevuje příslušné varování. 
Texty upozornění na případné problémy se v protokolu zvýrazňují podsvícením. 
Do rekapitulace posudků bylo doplněno propíchnutí. 

▪ Během výpočtu se do složky výsledků *.res řešené položky ukládají výsledky výpočtu vnitřních 
účinků v návrhových řezech (soubor: designCuttings.txt), pomocí kterých lze zkontrolovat návrh 
výztuže. 

Návrhy betonu 
▪ Posudek na propíchnutí v montážním stavu se provádí a je relevantní pouze u základových pa-

tek s vnitřním kalichem. 
▪ U základových patek vyztužených nekovovou výztuží se protokoluje odkaz na EN 1992-1-1 

spolu s odkazem na použitou metodiku pro ComBAR a autory Kurth / Hegger. 
▪ Základové patky s nekovovou výztuží  

Návrh na posouvající sílu základových patek vyztužených nekovovou výztuží probíhá přesnější 
metodikou dle autorů M. Kurth / J. Hegger: 
Zur Querkrafttragfähigkeit von Betonbauteilen mit Faserverbundkunststoff-Bewehrung – 
Ableitung eines Bemessungsansatzes. [Bauingenieur Band 88, Oktober 2013] 

Prostředí 
▪ Úpravy operátorů v panelu Kombinačních součinitelů se v některých případech neukládaly. 
▪ V pohledu na základovou patku se název elastického modulu uložení vykresluje vpravo od 

vrstvy zeminy, čímž již nedochází k jeho kolizi s její kótovací čarou. 

Výpočet 
▪ Vlastní tíha kalichu při stavu vodní hladiny nad základovou deskou se nyní počítá správně. 

Sumarizační výstupy hodnot vlastní tíhy byly v protokolu formulovány srozumitelněji. 
▪ Výpočet součtu vlastní tíhy zohledňuje vlastní tíhu sloupu po výšku horní hrany kalichu nebo zá-

kladové desky. Toto pravidlo se nyní dokumentuje v protokolu. 

➢ RTcdesign, návrhy ŽB průřezů 

Všeobecně 
▪ Úpravy programu související s novou kompatibilitou se systémy Windows 11. 

Návrhy 
▪ U základových patek vyztužených nekovovou výztuží se protokoluje odkaz na EN 1992-1-1 

spolu s odkazem na použitou metodiku pro ComBAR a autory Kurth / Hegger. 
▪ Betonové průřezy s nekovovou výztuží  

Návrh na posouvající sílu betonových průřezů vyztužených nekovovou výztuží probíhá přesnější 
metodikou dle autorů M. Kurth / J. Hegger: 
Zur Querkrafttragfähigkeit von Betonbauteilen mit Faserverbundkunststoff-Bewehrung – 
Ableitung eines Bemessungsansatzes. [Bauingenieur Band 88, Oktober 2013] 

➢ RTool, balík posudků a návrhů 

Všeobecně 
▪ Úpravy programu související s novou kompatibilitou se systémy Windows 11. 
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Návrh ŽB průřezu 
▪ Volitelně lze opakovat návrh na posouvající sílu pro zvolené množství ohybové výztuže. Zvýšení 

stupně vyztužení zvyšuje únosnost na posouvající sílu a snižuje tak nutné množství smykové 
výztuže. 

▪ Nově se protokoluje zvolené množství výztuže v návrhu vyztužení, tj. počet profilů s daným prů-
měrem pro návrh ohybu a smyku. 

▪ V případě betonových průřezů vyztužených nekovovou výztuží se v protokolu tiskne odkaz na 
EN 1992-1-1 a certifikát ComBAR a metodiku autorů Kurth / Hegger. 

▪ Betonové průřezy s nekovovou výztuží 
Nabízené průměry profilů v návrhu vyztužení byly doplněny o profily ComBAR. 

▪ Betonové průřezy s nekovovou výztuží 
Návrh vyztužení betonových průřezů nekovovou výztuží probíhá přesnější metodikou dle autorů 
M. Kurth / J. Hegger: 
Zur Querkrafttragfähigkeit von Betonbauteilen mit Faserverbundkunststoff-Bewehrung – 
Ableitung eines Bemessungsansatzes. [časopis Bauingenieur, výtisk 88, říjen 2013] 

➢ RTbsholz, lepené dřevěné nosníky a vazníky 

Všeobecně 
▪ Úpravy programu související s novou kompatibilitou se systémy Windows 11. 

Výpočet 
▪ Pro namáhání prvku na rovinný ohyb se ve výjimečných případech počítalo využití normálových 

napětí v posudku na klopení jako pro šikmý ohyb. 

➢ RTholzbau, statické výpočty, návrhy a posudky 

Všeobecně 
▪ Úpravy programu související s novou kompatibilitou se systémy Windows 11. 

Prostředí 
▪ Při zobrazení výpočetního modelu spolu se zatěžovacím stavem, který obsahoval osamělá zatí-

žení, degenerovalo ve výjimečných případech zobrazení modelu do jednoho bodu. 

➢ ZWAX 

Všeobecně 
▪ Úpravy programu související s novou kompatibilitou se systémy Windows 11. 

❖ iTWO structure fem 
Všeobecně 
▪ Projekty využívající funkcionalitu přenosu zatížení z jiných projektů lze opět otevřít bez havárie 

programu. 
▪ Verze datové struktury iTWO structure fem byla nastavena na 22.0, aby nedocházelo ke kolizím 

při pokusu jejich otevření ve starších programových verzích. 
▪ Úpravy programu související s novou kompatibilitou se systémy Windows 11. 

Prostředí 
▪ Při vytváření nové linie funkcí „Body na úseku linie“ je opět možné ruční zadání vzdálenosti do 

vstupního pole kóty. 
▪ Vlastnost linie „Fixní“ zůstávala i po jejím zrušení na této linii formálně platná, tudíž nebylo 

možné linii smazat. 
▪ Upravené uspořádání panelu přenosu zatížení se při jeho opětovném otevření zachovává. 
▪ V panelu Vlastností zatěžovacího stavu lze nově aktivovat nebo deaktivovat jeho výpočet. 
▪ Importované čáry z CAD, které byly následně posouvány, mohly mít následně chybné vazby na 

koncové body. 

Zadání 
▪ Aktivaci výpočtu se zohledněním výpadku tahových pružin v elastickém uložení lze aktivovat a 

deaktivovat rovněž centrálně jedním přepínačem v panelu Volby výpočtu. 
▪ Při kopírování zatížení lze v průběhu akce použít volbu „Pro každou kopii nový ZS“, což umož-

ňuje snadné zadání zatížení dopravou. 
▪ Zrcadlení geometrie spolu s novou orientací konstrukčních pomůcek způsobovalo pád pro-

gramu. 
▪ Zrcadlení geometrie spolu s následnými konstrukcemi způsobovalo pád programu. 
▪ Předepsané směry výztuže se při zrcadlení desek přizpůsobují. 
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▪ Překrývající se liniová uložení již nevedou na problémy při přenosu zatížení. Nadále se nedopo-
ručuje vytvářet překrývající se liniová uložení, neboť tato ze statického hlediska nedávají smysl a 
mohou vést na jiné komplikace ve výpočetním modelu. 

▪ Převzetí geometrie posuzovaného bodu na propíchnutí je nyní funkční i pro konce liniových pod-
por (konce stěn pod stropní deskou). 

▪ Pokud se má zohlednit výpadek elastického uložení, pak nelze provádět kombinace a návrh, 
neboť funkcionalita sestavení nelineárních kombinací prozatím není k dispozici. 

▪ Vytváření desek z izoparametrických maker s méně než 3 obrysovými čarami (např. kružnice, 
oblouk + linie, atd.) není technicky možné a je proto zamezeno. 

▪ Vytváření uzavřených, např. prstencových nosníků není přípustné (musí se formálně rozložit ale-
spoň na dva dílčí nosníky). 

▪ Zadání záporné tloušťky stěny liniového uložení je zamezeno. 
▪ Viditelnost fixních bodů a čar již není ovlivněna viditelností zatěžovacích stavů. 

Návrhy 
▪ Návrh na propíchnutí základových desek na pružném podloží lze momentálně provádět pouze 

pro uživatelem zadanou hodnotu propichujícího zatížení. Z těchto důvodů se v těchto případech 
do návrhu na propíchnutí automaticky nepřenášejí hodnoty reakcí v podpoře. 

Protokol 
▪ Změna počtu dokumentovaných desetinných míst v tabelárních a grafických výsledcích nosníků 

a liniových uložení. 
▪ U diagramů docházelo při zobrazení v rovině desky k překrývání číselných hodnot výsledků. 
▪ Po otevření již spočteného projektu vč. návrhových kombinací a následném tisku protokolu, tj. 

bez zopakování výpočtu, chyběly ve výstupu některé kombinace deformací. 
▪ Velikost předdefinovaných a uživatelských obrázků do protokolu lze nyní předepisovat. 
▪ Délka nosníků se v protokolu zobrazovala chybně. 

Vyhodnocení 
▪ Ve vyhodnocení číselných hodnot smykové výztuže Asw se zobrazují pouze hodnoty > 0.0. 
▪ Pokud se průběh reakce v uložení skládal z více křivek, pak se v některých případech zobrazo-

val chybně. 
▪ Protokol byl rozšířen o přehled automaticky generovaných kombinačních předpisů. 
▪ Zpřesnění zobrazování uzlů a prvků FEM v rámci Vyhodnocení. 
▪ Pokud název projektu, např. "Projekt.100.ifem" obsahoval tečku, pak po automatické obnově 

projektu nebylo možné zobrazovat výsledky. 

Rozhraní 
▪ Faktor převýšení pro import dat CAD je standardně nastaven na hodnotu 0.001, což odpovídá 

zdrojovým rozměrům v [mm], zatímco iTWO structure fem SLAB pracuje v [m]. 

Kombinace 
▪ U základových desek s elastickým uložením kombinace "Lager/F(z)", tj. silové reakce ve směru 

Z, počítá a vyhodnocuje skutečně pouze relevantní uzly konečných prvků. 
▪ U základových desek s elastickým uložením se automaticky počítají a vyhodnocují charakteris-

tická a základní kombinace typu "Platte/p(z)", tj. kontaktní napětí. 
Po ukončení, uložení a opětovném otevření již spočteného projektu jsou ve vyhodnocení vý-
sledky i těchto kombinací okamžitě k dispozici. 

❖ RIBfem, pozemní stavby 

➢ TRIMAS® 

Všeobecně 
▪ Funkce Uložit jako v projektech TRIMAS neukládá projekt jako typ PONTI ani v případech, kdy 

je nastavena mostní norma. 
▪ Vyřešení problémů při načtení projektů ze starších programových verzí; popř. s upozorněním a 

pokyny k postupu odstranění případné nekompatibility. 
▪ Volba startu programové verze 

Vlivem úpravy v řízení posudků je nutný souhlas programových verzí Navigátoru a vlastního pro-
gramu TRIMAS. Z těchto důvodů bylo nastavení programové verze z Navigátoru odstraněno. 
Poklepáním na položku typu *.x3d se automaticky spouští programová verze Navigátoru, který 
byl nainstalován jako poslední v pořadí. Zde se současně zobrazuje číslo programové verze 
spolu s číslem Build. 
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Výběr startu jiné programové verze je možný z kontextové nabídky položky *.x3d na pravém tla-
čítku myši. 

▪ Úpravy programu související s novou kompatibilitou se systémy Windows 11. 

Zadání 
▪ Vylepšení generování plošných zatížení na výpočetních modelech s neobvykle malými rozměry. 
▪ Ve výpočtu momentů setrvačnosti tenkostěnných profilů typu C se již nezanedbávají 2 dílčí části 

hrany s výřezem. 
▪ U zatěžovacích maker je nově standardně aktivována volba přepočtu bodového zatížení na 

plošné zatížení s roznášecí plochou. 

Výpočet 
▪ Po výpočtu vlastních tvarů, za účelem jejich aplikace v následujícím „stavebním stavu“ jako tvar 

imperfekce, se při potvrzení nabídky Smazat výsledky před výpočtem současně deaktivovalo i 
nastavení imperfekce. 

Návrhy 
▪ Návrh betonářské výztuže skořepin pro mimořádnou návrhovou situaci probíhá opět bez zbyteč-

ného chybového hlášení. 
▪ Posouzení únavy 

Při posouzení únavy betonářské výztuže se u silničních mostů rozlišuje mezi korekčním součini-
telem Lambda_s,1 pro podélnou a pro smykovou výztuž. 
Tuto hodnotu lze nyní nově zadat pro smykovou výztuž samostatně. 

▪ MSP Omezení napětí betonářské výztuže na průřezu s trhlinami 
Pokud napětí v betonářské výztuži při charakteristické návrhové kombinaci překročí dovolené 
hodnoty, pak se množství výztuže iterativně automaticky navyšuje tak, aby byly dodrženy dovo-
lené hodnoty. Využití při navýšení výztuže je pak rovno 1. Toto se zobrazuje jak graficky, tak i 
formou tabelárních výsledků. 

▪ V Řízení návrhů lze nově navrhovat nosníkové konstrukční prvky na mimořádnou návrhovou 
situaci. 

▪ V návrhu na smyk předpjatých konstrukcí se uvažuje pro výpočet bw,nom vnější průměr ka-
nálku. 

Protokol 
▪ Při výstupu nosníkových kloubů do protokolu docházelo v ojedinělých případech k havárii pro-

gramu. 
▪ Protokol nosníků s elastickým uložením byl rozšířen o korespondující tuhosti. 

Vyhodnocení 
▪ Pokud se pro některý zatěžovací stav provedl nelineární výpočet max. únosného zatížení a 

v následných výpočtech byla tato volba deaktivována, pak se ve vyhodnocení zobrazoval nadále 
u tohoto ZS součinitel únosného zatížení stanovený z jeho původního výpočtu. 

▪ Hlavní normálové síly a momenty se opět zobrazují ve správných hodnotách, a to jak při čísel-
ném zobrazení, tak i v dotazu výběrem konečného prvku. 

▪ Ve vyhodnocení TRIMAS se nyní vždy automaticky zobrazují výsledky naposledy spočteného 
návrhu. 

❖ RIBfem, stavby mostů 

➢ PONTI® 

Všeobecně 
▪ Vyřešení problémů při načtení projektů ze starších programových verzí; popř. s upozorněním a 

pokyny k postupu odstranění případné nekompatibility. 
▪ Úpravy programu související s novou kompatibilitou se systémy Windows 11. 
▪ Volba startu programové verze 

Vlivem úpravy v řízení posudků je nutný souhlas programových verzí Navigátoru a vlastního pro-
gramu PONTI. Z těchto důvodů bylo nastavení programové verze z Navigátoru odstraněno. 
Poklepáním na položku typu *.pos se automaticky spouští programová verze Navigátoru, který 
byl nainstalován jako poslední v pořadí. Zde se současně zobrazuje číslo programové verze 
spolu s číslem Build. 

▪ Výběr startu jiné programové verze je možný z kontextové nabídky položky *.pos na pravém tla-
čítku myši. 
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Zadání 
▪ Pokud se mají v návrhu hlavních trámů ignorovat deviační momenty, pak se v řídícím souboru 

automaticky nastaví režim návrhu na rovinný ohyb. 
▪ U hlavních trámů s náběhy se automaticky zohledňují generované mezilehlé průřezy. 

Generování 
▪ Nové sestavení návrhových kombinací v komponentě NAZWEI 

Návrhové kombinace se již nesestavují v komponentě HAUZU, ale přímo v návrhovém pro-
gramu NAZWEI. 
Kombinované vnitřní účinky po druzích účinků se přebírají ze souboru btb a vytvářejí se z nich 
návrhové kombinace pro MSÚ, MSP a MS únavy. Současně byl navýšen max. možný počet 
druhů účinků a doplněno sestavení extrémů min/max od dodatečných stálých zatížení jako např. 
vystrojení konstrukce (G2), stálý tlak zeminy (EP) a sekundární účinky (SE). Toto umožňuje ře-
šení integrálních, resp. semiintegrálních mostů. 
Kombinace se ve 2. stupni provádějí dle napětí v souladu s historií výstavby zatížení a předpětí. 
V případě rovinného návrhu se extrémy sestavují z extr Nx, Vz, Mx, My. V případě prostorového 
návrhu se extrémy sestavují z extr Nx, Vy, Vz, Mx, My, Mz, které se odpovídajícím způsobem 
zohledňují v posudcích. U dopravních zatížení se zohledňuje nejen jejich svislá složka (gr1), ale 
i vodorovná (gr2). 

Návrhy 
▪ Výpočet součinitelů dotvarování a smršťování 

V případě náběhů se součinitele dotvarování a smršťování automaticky nepočítaly pro každý 
mezilehlý průřez. 

Protokol 
▪ Grafické průběhy posouzení dekomprese se opět zobrazují bezchybně. 

➢ RTbetonverbund, spřažené mosty 

Všeobecně 
▪ Úpravy programu související s novou kompatibilitou se systémy Windows 11. 
▪ Nastavení programové verze 

Vlivem úpravy v řízení posudků je nutný souhlas programových verzí Navigátoru a vlastního pro-
gramu PONTI betonverbund. Z těchto důvodů bylo nastavení programové verze z Navigátoru 
odstraněno. 
Poklepáním na položku typu *.bvtr se automaticky spouští programová verze Navigátoru, který 
byl nainstalován jako poslední v pořadí. Zde se současně zobrazuje číslo programové verze 
spolu s číslem Build. 
Výběr startu jiné programové verze je možný z kontextové nabídky položky *.bvtr na pravém tla-
čítku myši. 

Návrhy 
▪ Součinitelé pro výpočet lambda_s1 (posouzení únavy) se stanovují automaticky v závislosti na 

rozpětí a nastavené oblasti pole, resp. podpory. 

Vyhodnocení 
▪ Při otevření detailního protokolu ve Vyhodnocení TRIMAS docházelo k havárii programu. 

➢ RTstahlverbund, spřažené mosty 

Všeobecně 
▪ Úpravy programu související s novou kompatibilitou se systémy Windows 11. 
▪ Nastavení programové verze 

Vlivem úpravy v řízení posudků je nutný souhlas programových verzí Navigátoru a vlastního pro-
gramu PONTI stahlverbund. Z těchto důvodů bylo nastavení programové verze z Navigátoru od-
straněno. 
Poklepáním na položku typu *.VTR se automaticky spouští programová verze Navigátoru, který 
byl nainstalován jako poslední v pořadí. Zde se současně zobrazuje číslo programové verze 
spolu s číslem Build. 
Výběr startu jiné programové verze je možný z kontextové nabídky položky *.VTR na pravém 
tlačítku myši. 

VQ1 
▪ Primární moment smršťování pro průřezy typu „WIB“ 
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Pokud se primární moment smršťování stanovuje s vyloučením tahů, pak nabývá vlivem větší 
excentricity vyšších hodnot, což vede nezávisle na excentrické obetonávce k nerealisticky vyso-
kým průhybům. 
Z těchto důvodů se v PONTI stahlverbund nově nabízí následující možnosti výpočtu primárního 
momentu smršťování: 

• stav I (průřezy bez trhlin) 

• stav II (průřezy s trhlinami) 

• stav I a II (zprůměrování analogicky dle EN 1993-2, 6.4.2) 
Navíc lze zadat součinitel, kterým lze redukovat nebo navyšovat spočtené smršťovací síly a mo-
menty. 

▪ V případě excentrických lamel na spodní pásnici truhlíkových průřezů se lamely vpravo uvažo-
valy vně namísto uvnitř. Tímto byl ovlivněn výpočet průřezových charakteristik v příčném směru 
(Izz). 

VTR 
▪ Pro výpočet primárních vnitřních účinků vlivem smršťování se u průřezu typu „WIB“ uvažuje 

pouze s výškou betonového průřezu. 
▪ Posudek krčkových svarů 

Pro krčkové svary svařovaných otevřených nebo uzavřených průřezů se stanovuje nutná 
tloušťka svaru na MSÚ a únavy dle EN 1993-1-8, kap. 4.5, zjednodušenou metodou dle kap. 
4.5.3.3, se zohledněním minimální tloušťky svaru. Pro posouzení únavy se zadávají případy 
svarů odděleně pro horní a dolní pásnici. 
Průběhy nutných tlouštěk svarů se zobrazují graficky. 
Volitelně lze pro tlustostěnné komorové průřezy zohlednit požadavky směrnice RE-ING, část 2, 
DHK 1 až 3. 

▪ Oprava jednotky normálové síly NxEd v protokolu posouzení na únavu. 
▪ Oprava výpočtu součinitele lambda_1 pro ohybové momenty silničních mostů s rozpětím men-

ším než 30 m dle EN 1993-2, obr. 9.5. 

Vyhodnocení 
▪ Při otevření detailního protokolu ve Vyhodnocení TRIMAS docházelo k havárii programu. 

❖ RIBcad, konstrukční CAD 

➢ ZEICON®, CAD na výkresy tvaru a výztuže 

Všeobecně 
▪ Úpravy programu související s novou kompatibilitou se systémy Windows 11. 

Tisk 
▪ Úprava razítka s průměrem ohybu a tabulkou materiálu ve standardních šablonách dle aktuální 

normy. 
▪ Vedle standardních formátů DIN se nově nabízí rovněž formáty EN ISO 5457:2010-11. Šablony 

pro všechny tyto formáty jsou k dispozici s a bez značek polí. 

Výkres tvaru 
▪ Oprava zobrazení všech panelů Další vlastnosti. 
▪ Při otočení konstrukčního prvku již nedochází k chybnému polohování jeho případných otvorů a 

výklenků. 
▪ Rozšíření velikosti panelů Vlastnosti stěny a Vlastnosti výklenků o možnost zobrazení jezdce. 
▪ Pohledy na stěny jsou nově asociativní, tj. úpravy stěn v půdorysu se okamžitě projevují v jejich 

pohledu. 

Rozhraní 
▪ Aktualizace datového rozhraní CAD/CAM na verzi 6.0. 
▪ Úprava numerické tolerance ostrosti úhlů v rozhraní přenosu výztuže BVBS (odstranění pro-

blémů u zrcadlených ohybových tvarů. 
▪ Import dat DWG rozšířen o podporu AutoCAD 2018 až 2023 (AC1032). 
▪ Pro export souborů typu ABS (rozhraní BVBS) lze vytvořit a vybrat svazek fólií. 

Dále lze zvolit, zda se mají exportovat rovněž nezapočtené položky. 
▪ Rozhraní Unitechnik exportuje správné označení zabudovaných prvků. 
▪ Snímky okna 3D-Viewer lze vkládat do výkresů ZEICON. 
▪ Export IFC 
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Rozhraní IFC podporuje export geometrie konstrukčních prvků volitelně ve formátu IFC 2x3 
nebo IFC 4. 

▪ Ve výkresu Ohýbané třmínky se přenášejí přes rozhraní BVBS rovněž jako ohýbané. 

Prostředí 
▪ Funkce „Přenos dat“ byla přesunuta z dílčí nabídky Výkazy výztuže přímo do nabídky Výztuž. 
▪ Funkce Zobrazit položku se chová stejným způsobem pro prutovou výztuž a betonářské rovinné 

a ohýbané sítě. 

Objekt výztuže 
▪ Soubory typu pxml, datové rozhraní na ohýbačky Progress, exportuje pouze objekty výztuže 

(volná výztuž se neexportuje). 
▪ Po smazání všech rozmístění výztuže v objektu výztuže se příslušná MO automaticky zavírá. 

Filigránové desky 
▪ Již nedochází k přepisování čísla desky (filigránu) číslem jejího svazku. 

Prohlížeč 3D (3D-Viewer) 
▪ Nově lze jednotlivě vybrat stropní nebo základovou desku a tuto přenést přímo do statického 

výpočtu v iTWO structure fem (od V22.0). Ze stávající geometrie desky se automaticky vytvoří 
výpočetní model. Stěny a podpory pod vybranou deskou se konvertují na podpory, přičemž lze 
volit mezi fixní nebo pružnou podporou. 

▪ Strukturované zobrazení členění budovy, ve kterém mohou být vybírány, skryty nebo odkryty 
jednotlivé konstrukční prvky komplexních stavebních objektů. Dále se zobrazují vlastnosti ozna-
čeného konstrukčního prvku a sumarizace po podlažích. 

▪ Aktivací většího počtu zdrojů světla vzniká určité okolní osvětlení, čímž dochází k projasnění 
tmavých částí zobrazení a stínů. Toto významně přispívá k přehlednému zobrazení prostoro-
vých modelů. 

▪ Název zdrojového výkresu ZEICON, zobrazovaný v záhlaví okna Prohlížeče 3D, se po importu 
nového modelu do ZEICONu a jeho zobrazení v Prohlížeči 3D automaticky aktualizuje. 

❖ RIBgeo, zakládání staveb a geotechnika  

➢ NAGELWAND, hřebíkované svahy 

Všeobecně 
▪ Úpravy programu související s novou kompatibilitou se systémy Windows 11. 

Výpočet 
▪ Při komplikovaných průbězích vrstev zeminy mohlo docházet po provedení výpočtu k chybnému 

zobrazení kotev a dále nemohla být přidávána další stavební stádia. 
▪ Pokud po odstranění stavebních stádií převyšoval počet řad hřebů počet stavebních stádií, pak 

docházelo k haváriím výpočtu. 

➢ LIMES®, opěrné stěny 

Prostředí 
▪ Odstraněna nefunkční a nadbytečná nabídka startu externího výpočtu smykových kružnic. Výpo-

čet smykových kružnic je integrován přímo. 

Protokol 
▪ Uživatelsky zadané materiálové parametry se protokolovaly chybně; počítalo se však se správ-

nými, tj. zadanými hodnotami. 

➢ ROHR, hloubená potrubí 

Všeobecně 
▪ Úpravy programu související s novou kompatibilitou se systémy Windows 11. 

Výpočet 
▪ Posouzení provozní pevnosti 

Pro výšky nadloží h >= 1,5 m se stanovuje provozní pevnost pro jeden cyklus 5*10^6 analogicky 
dle obr. 7.1 normy EN 1993-1-9. Hodnoty v tabulce 11 se v tomto případě násobí korekčním 
součinitelem 0,7368. 

➢ DURO, bezvýkopová potrubí 

Všeobecně 
▪ Úpravy programu související s novou kompatibilitou se systémy Windows 11. 
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Výpočet 
▪ Posouzení provozní pevnosti 

Pro výšky nadloží h >= 1,5 m se stanovuje provozní pevnost pro jeden cyklus 5*10^6 analogicky 
dle obr. 7.1 normy EN 1993-1-9. Hodnoty v tabulce 11 se v tomto případě násobí korekčním 
součinitelem 0,7368. 

Návrhy 
▪ Posouzení provozní pevnosti se vyhodnocuje i v případech, kdy ve stavebních fázích nejsou za-

dána žádná dopravní zatížení třídy LM 71. 

➢ RTgabion, gabionové stěny a svahy 

Všeobecně 
▪ Úpravy programu související s novou kompatibilitou se systémy Windows 11. 

➢ PINwalls, opěrná tělesa podchycení základů, trysková injektáž 

Prostředí 
▪ Odstraněna nefunkční a nadbytečná nabídka startu externího výpočtu smykových kružnic. Výpo-

čet smykových kružnic je integrován přímo. 

Protokol 
▪ Uživatelsky zadané materiálové parametry se protokolovaly chybně; počítalo se však se správ-

nými, tj. zadanými hodnotami. 

➢ GLEITK, stabilita svahů a hrází 

Všeobecně 
▪ Úpravy programu související s novou kompatibilitou se systémy Windows 11. 

➢ RTwalls a RTwalls expert, stavební jámy 

Všeobecně 
▪ Úpravy programu související s novou kompatibilitou se systémy Windows 11. 

Prostředí 
▪ Posudek zemní opěry, posudek dle EB15 a posouzení svislého směru byly pro nastavení „Výpo-

čet délky stěny“ se zohledněním geodetických posudků opět deaktivovány. 
▪ Spočtené smykové kružnice se zobrazovaly i po úpravě statického systému. 
▪ Zobrazují se odlišné symboly pro fixní a elastické podpory. 
▪ U propustnosti zeminy jsou nyní přípustné i hodnoty menší než 1.0E-07. 
▪ Pokud existovala shodná zatížení (zatížení stěny, terénu, uživatelské tlaky) na stejné poloze, 

pak nebylo možné tyto dále upravovat. Vybírala se totiž všechna současně. Nyní jsou tato zatí-
žení automaticky superponována. 

▪ Pokud byly zatěžovací stavy v různých stavebních stavech aktivní a neaktivní, pak se v někte-
rých případech vytvářely nové zatěžovací stavy. 

▪ Automaticky vytvářené zatěžovací stavy (ZS 1, 2, 3) nesmí obsahovat uživatelská zatížení. Ve 
starších verzích RTwalls k tomuto mohlo nedopatřením docházet. Tato zatížení se nyní automa-
ticky odstraňují. 

▪ Posouzení bezpečnosti vytržení kořene kotvy probíhá pouze při zadané nulové délce injekto-
vané oblasti. Na tuto skutečnost upozorňuje příslušné varování před spuštěním výpočtu. 

▪ Nově je možné posunutí výšky stěny v rámci stávajícího profilu terénu. 
▪ Pomocník zadání byl rozšířen o zadání délky injektované oblasti. 
▪ Jednotka propustnosti k byla opravena z [cm/sec] na [m/sec]. Kromě toho se protokolovala 

chybná řádová hodnota (např. 5.0e-5 m/sec namísto 5.0e-6 m/sec). 
▪ Posudek svislého směru štětové stěny – styková plocha 

Dle aktuálního předpisu EAB již není přípustný výpočet stykové plochy Ab z rozměrů profilu ště-
tovnice. Toto zadání tedy již nemělo žádný vliv na vlastní výpočet a bylo nyní zrušeno. 

▪ Při přiřazování kotev k různým stavebním fázím se v některých případech vyskytovaly problémy. 
Mohlo docházet ke stavům, kdy se v jedné stavební fázi nacházely na shodné výšce vícená-
sobné kotvy. 

▪ V případě úpravy povrchu terénu vlevo se automaticky vkládal ve vzdálenosti 1 m další nový 
bod. 

▪ Kotvám bylo možné přes stavební fáze přiřazovat z databanky různé vlastnosti. Při vlastním po-
souzení kotev se však uvažovalo pro všechny stavební fáze s vlastnostmi kotvy z té stavební 
fáze, ve které byla největší kotevní síla (Ahd). 
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▪ Změna profilu převázky na určité výšce neprobíhala doposud automaticky přes všechny sta-
vební fáze a uvažovala se tak pouze v aktivní stavební fázi. 

▪ Po úpravě rozměrů výřezu se v primárním stavu poloha „zelené“ horní hrany neaktualizovala. 
▪ Při vytváření nové stavební fáze se již automaticky negeneruje její uživatelský název. V proto-

kolu se jako nadpis používá vždy „Stavební fáze A / B ... plus uživatelský název“. 

Výpočet 
▪ Návrh štětové stěny 

Do výpočtu nutného počtu lisovacích bodů na běž. m zámku vstupovala chybná hodnota zatěžo-
vací šířky, což bylo při zatěžovacích šířkách > 1 m v neprospěch bezpečnosti. 

▪ Standardní hodnota „Přesnost eps při konvergenci“ byla navýšena na 1,0. Tímto se snižují kom-
plikace při iterativním výpočtu délky stěny dle Bluma a vodorovně posuvné patky. 

▪ Lze opět vytvářet a upravovat uživatelské betony. 
▪ V případě nastavení „Zohlednit pokles podpor“, existenci elastických kotev a elastickém vetknutí 

dle Bluma se v iteraci pokles podpor nezohledňoval. 
▪ Pokud nevyhovoval alternativní posudek dle EAB EB15 před souvislými stěnami, pak se poklá-

dal za relevantní, ačkoliv tento posudek pro skládané stěny vyhovoval. Tyto případy lze nově 
ošetřit uživatelským nastavením. 

▪ Ve stavech zpětného zásypu není možný iterativní výpočet délky stěny s vetknutím dle Bluma 
nebo s vodorovně posuvnou patkou. Přesto bylo formálně možné toto zvolit nebo se automa-
ticky nastavil Blum, pokud neexistovaly kotvy nebo elastické uložení. 

▪ Výpočet tlaku zeminy podle Culmanna 
Při nekonečném pásovém zatížení a povrchu terénu se svahováním se toto pásové zatížení ve 
výpočtu nezohledňovalo, pokud byla současně aktivována volba Ukotvit na terénu. 

▪ V některých případech docházelo k havárii programu, pokud bylo uložení patky stěny vodorovně 
posuvné, fixní hloubka a současně aktivována volba nepodkročit určitou hloubku. 

▪ Pokud byla aktivována volba Přizpůsobit úhel tření na stěně delta.p, pak se upravená hodnota 
delta.p použila pouze v protokolu posouzení svislého směru a nikoliv ve výpočtu vnitřních účinků 
a deformací. 

▪ Se zadanou hladinou podzemní vody v primárním stavu se nepočítalo. 
▪ Pokud je spočtený součet svislých sil záporný, pak lze tomu nově automaticky nechat přizpůso-

bit úhel tření na stěně delta.p (volba Posudek svislého směru: Přizpůsobit úhel tření na stěně 
delta.p). 

▪ V případě volby typu stěny Stěna s úseky musí být zadány alespoň dva úseky, jinak není výpo-
čet možný. 

▪ V případě koheze na straně odolnosti zeminy mohlo docházet k drobným chybám ve výpočtu 
redistribuce v oblasti dna výkopu. 

▪ V případě nestandardního nastavení redistribuce, jako např. „Účinky po patu stěny, s odolností 
zeminy“ pro „vodorovně posuvná“ nebo u skládaných stěn s jinou volbou redistribuce než „Re-
distribuce po dno výkopu“, následují před výpočtem varování. 

▪ V případě uložení patky Stupeň vetknutí, se ve výpočtu návrhových účinků správně zohledňuje 
mobilizovaná odolnost zeminy, rovněž tak při výpočtu charakteristických vnitřních účinků. 

▪ Při nastavení „Zohlednit pokles podpor“ a „Vodorovně fixovaná“ se protokolovaly chybné reakce. 
▪ Nová volba výpočtu „Redukovat posouvající sílu v oblasti C“ umožňuje při vetknutí dle Bluma 

snížení celkové posouvající síly pro návrh na smyk v oblasti náhradní síly C na délku 2Dt. 
▪ Při vytváření vodní hladiny vlevo nebo vpravo se nyní automaticky na protější straně vpravo 

nebo vlevo doplňuje korespondující vodní hladina. 

Návrhy 
▪ Při aktivním nastavení tlaku zeminy „Výpočet zatížení iterativně“ se tlak zeminy vlivem nekoneč-

ného pásového zatížení počítal chybně. 
▪ Při existenci elastické podpory a aktivním nastavení „Zohlednit poklesy podpor z předcházejí-

cího stavu“ se v některých případech počítaly příliš vysoké hodnoty návrhových vnitřních účinků. 
▪ Záporová stěna: posouzení dřevěné výplně 

Ve výpočtu smykového napětí se v rozporu se vzorcem uvedeným v příslušné legendě nezo-
hledňoval součinitel 1,5. Nadále se dle EN 1995-1-1, 6.1.7 zohledňuje redukční součinitel kcr 
pro efektivní šířku. Důsledkem těchto obou oprav jsou vyšší hodnoty smykových napětí. 

Protokol 
▪ Ve schématu zatížení se zobrazovala spojitá zatížení v opačném směru Z. 
▪ V přehledu vlastností taženého prvku kotvy se u uživatelských lanových kotev protokoloval 

chybný materiál oceli, a ne její skutečná mez kluzu. 
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▪ V přehledu parametrů vrstvy zeminy se neprotokoloval úhel tření (delta.p) na pasivní straně. 
▪ Uživatelsky definované hodnoty delta.p se v protokolu zobrazovaly kladně. 
▪ Posouzení hydraulické stability podloží se počítal a protokoloval i v případech, kdy byl deaktivo-

ván. 
▪ Ve stručném protokolu chyběly u zatěžovacích stavů jejich názvy. 
▪ Pokud byla poloha stěny nenulová, pak se ve Výsledky > Hluboká kluzná spára tisklo číslování 

kotev vždy s A0. 
▪ Pokud byla poloha stěny nenulová, pak se ve Výsledky stěny v některých případech protokolo-

vala hloubka vetknutí chybně. 
▪ V seznamu parametrů vrstev zeminy v sumarizačním schématu se v některých případech proto-

koloval parametr delta.p chybně. 
▪ V přehledu posudků klenby se protokolují správné jednotky. 
▪ Pokud nebyl kotvám přiřazen jejich typ, pak se přesto v protokolu návrhů tiskly příslušné tabulky. 
▪ Protokol RTwalls byl zásadně přepracován. Zadání výpočetního modelu a jeho zatížení po sta-

vebních fázích se nyní protokolují na začátku protokolu, tj. odděleně od dílčích výsledků výpo-
čtů, návrhů a posudků. Toto snižuje jeho celkový rozsah a zvyšuje přehlednost a uživatelskou 
konfigurovatelnost výstupů. 

▪ Sjednocení identifikátoru stupně využití (IAB) bezprostředně ve výstupu posudku vzpěru s klope-
ním a v závěrečné rekapitulaci. 

▪ V databance materiálů zemin, která je součástí Základního instalačního balíku, byly doplněny 
jejich předepsané barvy dle DIN 4023:2006. 

▪ V posudku svislého směru dle EB 84 je nyní lépe objasněn rozdíl mezi posudky 1 a 2. 
▪ V informacích o projektu se nyní vedle zvolené normy dokumentuje rovněž metodika výpočtu 

tlaku zeminy (Culmann nebo DIN 4085). 
▪ V závěrečném schématu výsledků se nově popisuje deformace stěny ve výšce dna. 
▪ Nověji lze vrstvám zeminy přiřazovat uživatelské barvy, které lze přenášet do dalších projektů. 
▪ V nabídce Informace o systému > Statický systém byla chybně popsána volba Zohlednit pokles 

podpory, neboť se tato vztahuje až na následující stavební fáze a ne na aktuální fázi, ve které se 
aktivuje. 

▪ Spočtená výztuž betonové výplně musí ležet na vnější straně stěny, což bylo v rekapitulaci zob-
razováno chybně. 

▪ Při změně znaménka souřadnice z v průběhu výšky stěny mohlo docházet k chybnému zobra-
zení průběhů vnitřních účinků a tlaku vody. 

▪ Pokud nevyhovoval v případě vetknutí dle Bluma posudek C, pak chyběl výpočet přídavné ovliv-
něné hloubky delta.t pro výpočet přídavku na vetknutí. 

▪ Pokud neexistují podpory, kotvy nebo elastické uložení, pak musí výpočet uvažovat s vetknutím 
dle Bluma, jinak není možný. 

▪ Ve výsledcích návrhu štětové stěny se protokoluje tabulka přenosu smyku v zámcích. 
▪ V návrzích betonu pilotových nebo milánských stěn byly v některých případech chybně doku-

mentovány příslušející stavební fáze a vnitřní účinky. 
▪ U uživatelsky definovaných štětových profilů se v tabulce průřezových hodnot tiskne skutečně 

zadaná hodnota Wpl,y. U starších vstupních souborů však musí být tato hodnota jednorázově 
nově zadána v panelu definice profilu štětovnice. 
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