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1. Předpoklady řešení úloh v pružnosti a pevnosti. Vnitřní síly a napětí, metoda řezu. Deformace tělesa. 

2. Hookeův zákon pro prostý tah. Poissonův zákon. Saint–Venantův princip. 

3. Dimenzování prutů při namáhání tahem a tlakem. Vliv vlastní tíhy. 

4. Namáhání tahem a tlakem. Výpočet napětí a deformace. Pruty konstantního průřezu, pruty proměnného průřezu. 

5. Namáhání tahem a tlakem. Výpočet napětí a deformace při uvažování vlastní tíhy. 

6. Několikrát osazená tyč. Prodloužení odstupňované tyče s uvážením vlastní tíhy. 

7. Staticky neurčité úlohy při namáhání tahem a tlakem. Postup řešení, příklad. 

8. Kvadratické momenty (momenty setrvačnosti) ploch. Momenty setrvačnosti k rovnoběžně posunutým osám - 

Steinerova věta. 

9. Výpočet momentů setrvačnosti složeného průřezu s jednou osou symetrie. Aplikace na příkladu. 

10. Rovinný ohyb přímého nosníku. Vnitřní silové účinky, posouvající síla a ohybový moment. Schwedlerovy věty. 

11. Rozložení normálových napětí při prostém ohybu. Předpoklady řešení, odvození vzorců pro výpočet napětí a pro 

křivost nosníku. 

12. Návrh a posouzení průřezu ohýbaného štíhlého nosníku. Průřezové moduly jednoduchých obrazců. 

13. Složky deformace při ohybu. Diferenciální rovnice průhybové čáry. 

14. Použití diferenciální rovnice průhybové čáry pro výpočet deformací přímých nosníků. (Analytická metoda řešení 

deformací.) 

15. Deformační energie při ohybu. 

16. Castiglianovy věty. Odvození (např. na tělese, které má tvar přímého nosníku). 

17. Castiglianovy věty. Výpočet průhybů a úhlu natočení. Aplikace na příkladech. 

18. Výpočet reakcí staticky neurčitých nosníků. Všeobecné zásady řešení. Příklad řešení s použitím Castiglianovy 

věty. 

19. Napětí v šikmém řezu tyče namáhané tahem. Pravidlo o sdruženosti smykových napětí. 

20. Rovinná napjatost. Složky napětí v obecně skloněném řezu při rovinné napjatosti. 

21. Rovinná napjatost. Určení hlavních napětí a polohy hlavních os při rovinné napjatosti. Znázornění rovinné 

napjatosti Mohrovým diagramem. 

22. Tříosá napjatost. Tři hlavní Mohrovy kružnice. Maximální smykové napětí při trojosé napjatosti. Poloha roviny 

s maximálním smykovým napětím. 

23. Deformace při trojosé napjatosti, princip superpozice. Rozšířený Hookeův zákon, změna objemu. 

24. Deformační energie při jednoosém a trojosém stavu napjatosti. Hustota deformační energie pro změnu tvaru a pro 

změnu objemu. 

25. Napjatost prostého smyku. Hookeův zákon pro prostý smyk - odvození. Deformační energie při prostém smyku. 

26. Hypotézy pevnosti.  Základní přehled. Hypotézy pevnosti pro materiál v tvárném a křehkém stavu. 

27. Příklady použití jednotlivých hypotéz. Stanovení dovoleného napětí ve smyku. 

28. Kroucení prutů kruhového a mezikruhového průřezu, výpočet napětí a deformace, odvození vzorců. 

29. Kroucení prutů kruhového a mezikruhového průřezu. Řešení staticky neurčitých úloh. Aplikace na příkladech. 

30. Výpočet napětí a deformace při rázovém zatížení.  
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