
  

 

Pokyny 

Realizováno s programy Dlubal Software … 
 

Zadání ke statickému výpočtu 
 Typ konstrukce (ocelová konstrukce, železobetonová 

konstrukce atp.) 
 Použité normy 
 Zadání zatížení, větrná zóna, sněhová oblast, zemětřesení? 
 Důležité zatěžovací stavy a kombinace 
 Popis nosné konstrukce, ztužení 
 Použitá teorie výpočtu 
 Počítal se projekt jako prutová konstrukce nebo FEM model? 
 Počítal se projekt jako rovinná nebo prostorová konstrukce? 
 Jak vznikl model? (např. import z CAD, přímé modelování 

v RFEM/RSTAB) 
 Objevily se nějaké zvláštnosti, problémy a jak se vyřešily? 
 Použila se nějaká speciální funkce v našem softwaru, která 

ulehčila Vaši práci? 
 Jak dlouho trvalo zadávání a výpočet konstrukce? 
 Které moduly se použily při výpočtu konstrukce? 
 Bude rádi, když nám napíšete další zajímavé informace 

k Vašemu projektu. 

 

Prosím, pošlete nám ještě následující údaje: 
Adresu nebo webovou stránku firem, které se podílely na 
projektu. 
Zadávací data z RSTAB/RFEM, eventuálně digitální výkresy nosné 
konstrukce nebo dispoziční výkresy atp. 
 

Důležité 
Ujistěte se prosím, zda jste získali práva na uveřejnění od Vašich 
klientů a společností, se kterými jste spolupracovali na projektu. 
Po obdržení podkladů Vás budeme kontaktovat a zašleme Vám 
návrh na zveřejnění. 
 

Mnohokrát děkujeme! 
 
Více informací: 
E-mail: info@dlubal.cz 
Tel.: +420 227 203 209 

Máte zájem se podělit s Vaším projektem, který jste počítali 
v našem softwaru? Potěšilo by nás, kdybyste se podělili 
s výsledky Vaší práce. Denně se podívá mnoho návštěvníků 
na naše stránky www.dlubal.cz. Díky prezentaci na našich 
stránkách máte možnost se dostat do podvědomí mnoha 
dalších firem. Na realizované projekty upozorňujeme i 
v newsletteru. 
 

Co je k tomu potřeba? 
 
Pošlete nám základní informace k Vašemu projektu. Napište 
nám několik údajů ke všemu, co podle Vás stojí za zveřejnění. 
Například můžete napsat následující: 
 

 Místo, poloha a funkce projektu 
 Údaje investora a architekta 
 Objem zakázky a celková suma v Kč (příp. i v €) 
 Zvláštnosti projektu 
 Proč se projekt vytvořil, motivace investora 
 Jaké bylo Vaše zadání pro projektování 
 Popis konstrukce (délka, šířka, výška, modul, základy 

atp.) 

 


