
Náplň cvičení z předmětu Stavební statika 
Nutné podmínky k získání zápočtu: dosažení 18 až 35 bodů, 70 % aktivní účast, omluvená neúčast, programy. 

 
Písemky - testy: 
Nepovinné testy s hodnocením 0-4 body podle rozpisu. 
Témata testů Ti a rozsah bodů dle rozpisu v tabulce. 
Všechny nepovinné testy se píší pouze v daném termínu, žádné opravné ani dodatečné termíny nebudou.  

 
3 povinné testy s ohodnocením 5-6 bodů  
V případě neúspěchu jsou povoleny 2 opravné termíny, které budou v čase mimo hodiny cvičení.  
Písemky musí být k zápočtu uznány i v případě, že součet bodů z ostatních písemek přesahuje minimálních 18. 

 

 Učivo Testy  

1. Nosné stavební konstrukce: idealizace, vnější vazby, silové zatížení 
prutů, složky reakcí ve vnějších vazbách  

2. Výpočet přímého nosníku: vnitřní síly přímého nosníku (prostý nosník, 
konzola)  

3. 
Výpočet přímého nosníku: (spojité rovnoměrné zatížení) 

Vykreslování vnitřních sil bez zadaných hodnot 
T1 vnitřní síly přímý nosník  (0-3body) 

4. Výpočet přímého nosníku: (trojúhelníkové zatížení)  
 

T2a vykreslování vnitřních sil bez zadaných 
hodnot (0-2 body) – bodové zat. 

5. Šikmý prut  

T2b vykreslování vnitřních sil bez zadaných 
hodnot (0-2 body) – spojité zat. 
T3 vnitřní síly přímý nosník (0-3 body) 

6. 
Rovinné nosníkové soustavy:  

spojitý nosník s vloženými klouby – Gerberův nosník  P1 Gerberův nosník 

7. Lomený nosník v rovině  
T6 Gerb. nosník (záp.5-6bodů) 
P2 lomený nosník 

8. Rovinné nosníkové soustavy:  
trojkloubový rám, trojkloubový rám s táhlem 

 
 

9. Rovinné nosníkové soustavy:  
trojkloubový oblouk 

T4 lomený nosník (záp.5-6bodů)   
+ T5 trojkloubový rám (0-3body) 

10. Rovinný kloubový příhradový nosník 
 
P3 příhradový nosník 

11. Rovinný kloubový příhradový nosník  

12. Průřezové charakteristiky: 
Těžiště, momenty setrvačnosti a deviační momenty  

T7 příhradový nosník (záp.5-6bodů) 

13. 
Přímková a rovinná soustava sil: rovinný svazek sil, statický moment 
síly k bodu, dvojice sil v rovině, obecná rovinná soustava sil, rovinná 
soustava rovnoběžných sil 

T8  průřezové charakteristiky (0-4 bodů) 
v týdnu budou opravy zápočtových písemek  

14. 
Pohyblivé zatížení: příčinkové čáry na prostém nosníku, konzole, prostém 
nosníku s převislými konci, spojitém nosníku s vloženými klouby, využití 
příčinkových čar pro určení extrémních účinků nehybného zatížení 

v týdnu budou opravy zápočtových písemek 

 


