
Přednášky: 

 

1. Obsah mechaniky a statiky. Pojem “síla”, síla jako vektorová veličina, určení síly, operace 

se silami. Moment síly k bodu a k ose. Silová dvojice. Rovnoběžné přeložení síly v rovině. 

2. Silové soustavy ( dále jen S.S.), typy S.S., nahrazení, rovnováha a ekvivalence silových 

soustav o společném působišti v rovině a v prostoru. 

3. Obecná rovinná a prostorová S.S., moment síly k bodu. 

4. Soustava rovnoběžných sil. Pojem těžiště, určení těžiště čar, ploch a těles. 

5. Pojem stupně volnosti, typy rovinných a prostorových vazeb. Složení rovinných soustav 

těles, princip uvolňování, strukturální vzorec a jeho skladba. 

6. Rovnováha rovinných sousta těles (metoda uvolňování). Trojkloubový nosník. 

7. Rovnováha jednoduchých prostorových soustav těles. 

8. Přímý nosník, definice, vnitřní statické účinky. Schwedlerova věta. 

9. Vyšetřování vnitřních statických účinků na nosnících pro základní typy zatížení. 

10. Staticky určité lomené nosníky. 

11. Prutové soustavy, základní pojmy, metody řešení. 

12. Rovnováha těles s reálnými vazbami. Pasívní odpory, smykové a valivé tření. 

13. Tření na šroubu, tření čepové, vláknové a odpor tuhosti lan. 

14. Základy analytické statiky, stabilita rovnovážné polohy, bezpečnost proti převržení. 

 

Cvičení: 

1. Obecné silové soustavy – sestavení a řešení rovnic rovnováhy (SS o společném působišti 

budou řečeny na přednáškách). 

2. Těžiště plochy, křivky. 

3. Pappus-Guldinovy věty a pokračování v těžišti – těžiště těles. 

4. Rezerva na do probrání kapitoly o těžišti a cvičení k určení počtu stupňů volnosti. 

5. Rovnováha rovinných soustav těles – metoda uvolňování. 

6. Rovnováha rovinných soustav těles – metoda uvolňování. 

7. 1. písemná práce – těžiště, rovnice rovnováhy a uvolňování. Úvod k nosníkům. 

8. Nosníky – řešení VSÚ obecně bez hodnot včetně grafického řešení.  Včetně 

trojúhelníkového zatížení a z grafického průběhu umět určit zadání. 

9. Nosníky – řešení VSÚ obecně bez hodnot i s hodnotami včetně grafického řešení.  

10. Lomené nosníky – řešení VSÚ obecně bez hodnot včetně grafického řešení.  

11. Opakování lomených nosníků. Prutové konstrukce. 

12. Pasivní odpory. 

13. Pasivní odpory. 

14. Písemná práce – nosníky, prutové konstrukce a pasivní odpory. 

Podmínky: 

Maximálně 3 neomluvené absence, možnost opravy jedné písemné práce, kdo se na písemnou 

práci nedostaví bez omluvy, je hodnocen za nula bodů.  

Bodování: 

1. Samostatná písemná práce 15 bodů (minimum je 5). 

2. Samostatná písemná práce 20 bodů (minimum je 5). 



Účast se nehodnotí. Minimální počet bodů k zápočtu je 20, maximální 35. Na písemné práci 

jsou povoleny pouze psací (rýsovací) potřeby a kalkulačky BEZ KRYTŮ. Veškerá elektronická 

zařízení (mimo kalkulačky) ve Vaší blízkosti budou znamenat hodnocení 0 bodů (mobily, 

hodiny a podobně). 


