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Rovnováha sil 
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Aby soustava sil byla v rovnováze, musí být výslednice sil této soustavy rovna 

nule. 

 

0 iF

Nejjednodušším příkladem je rovnováha dvou sil – síly mají: 

 stejnou velikost 

 stejný směr  

 stejné působiště 

 ale opačnou orientaci 
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Rovnováha soustavy sil se společným působištěm 
 
1) Grafické řešení 

Postup řešení: 

 vyřešíme výslednici graficky 

výslednici 

 zavedeme do soustavy sílu, která 

je stejná, ale opačně orientovaná 

jako výslednice soustavy 

 při kreslení silového obrazce 

výslednici již nekreslíme 

 zavedeme ihned sílu, která uvádí 

soustavu do rovnováhy (zde F3) 

 má-li být soustava sil v rovnováze, 

musí být silový obrazec uzavřený 

(směr šipek) 
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Rovnováha soustavy sil se společným působištěm 
 2)  Početní řešení 

  Má-li být výslednice rovna nule, musí být rovny nule i její složky. 

 

 

 Podmínkou rovnováhy sil v rovině je tedy 

 

 

 

 

 

022  yx FFF 0 xF 0yF

0 ixF 0 iyF

Postup řešení: 

 Nakreslíme náčrt – odhadneme směr, a smysl 

hledané síly F3  

 Rozložíme síly do složek, včetně předpokládané 

hledané síly F3 

 Stanovíme podmínky rovnováhy, ze kterých 

určíme vypočítáme složky hledané síly F3 

 Ze složek určíme její celkovou velikost  

 Z goniometrických funkcí určíme směr hledané 

síly F3 
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Rovnováha soustavy sil nemající společné působiště 
 1)  Grafické řešení 

 Postup řešení: 

a) Nalezení společného působiště 

b) Sestavení uzavřeného silového trojúhelníku 

Ad a) Nalezení společného působiště 
 

 V praxi je často třeba uvést do rovnováhy soustavu sil dvěma silami - účinek jedné 

síly lze nahradit účinkem dvou sil. 

 

 Prut, který není zatížen mezi klouby, musí být uveden do rovnováhy pouze silami 

v jeho ose. 

 

 

 A, B jsou klouby 

 F v kloubu A i v kloubu B 

je síla uvádějící do 

rovnováhy 
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Příklady nalezení společného působiště: 

 Působištěm vzájemného působení jsou 

klouby A, B, C.  

 Pruty 2 a 3 nejsou mezi klouby zatíženy, 

proto určují směry vzájemného působení. 

 Společné působiště je bod C.  

 

 Působiště vzájemného působení jsou 

klouby A, B, C.  

 Pruty 2 a 3 nejsou mezi klouby 

zatíženy, proto určují směry 

vzájemného působení.  

 Společné působiště je bod C. 
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Dvě síly, které mají uvést soustavu do rovnováhy, 

jsou určeny tak, že u jedné známe jen směr a u 

druhé jen působiště: 

 
 Přenesením síly F (po její nositelce) získáme 

průsečík se směrem A.  

 Do tohoto průsečíku musí směřovat síla B, 

protože je to společné působiště F, A, B. 

 Tím je dán směr síly B. 

 

 Působiště vzájemného působení jsou A, B, C 

 Prut 3 není mezi klouby zatížen, proto dává 

směr působení sily B 

 V průsečíku B a F je jediné možné společné 

vzájemné působiště 

 Spojením s kloubem A dostaneme směr síly A 
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 Známe působiště vzájemného působení – A,B 

 Známe směr u podpory B, zjistíme průsečík 

směrů F a reakce FB  

 Poté ho spojíme s bodem A čímž dostaneme 

směr FA. 

 

 Známe působiště vzájemného působení – A,B 

 Známe směr u podpory B 

 Protože se směr u podpory B se silou F 

neprotne, pak i směr v podpoře A bude stejný 

jako v podpoře B 
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Ad b) Sestavení uzavřeného silového trojúhelníku 

 
 

 
 Známe jednu sílu a směry dvou 

dalších sil. 

 Vytvoříme silový trojúhelník (kreslíme 

v měřítku sil). 

 Zjištěné síly přeneseme zpět. 

 Známe sílu F1 a směr druhé síly, 

je třeba určit sílu v bodě 0. 

 Tam kde se směr 2 se sílou F1 

protne, vzniká působiště všech sil. 

 Vynesením silového trojúhelníku 

pak zjistíme velikosti všech sil. 
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V případě, kdy společné působiště je nekonečné nahradíme silový trojúhelník 

vláknovým obrazcem. 

 

[2]  



11 

Rovnováha soustavy sil nemající společné působiště 
 2)  Početní řešení 

 

Postup řešení: 

 Zavedeme předpokládané reakce 

 Vyjádříme podmínky rovnováhy 

 

Vyjde-li některá reakce se záporným znaménkem, pak to znamená, že působí 

v opačném smyslu než, který jsme předpokládali. 

 

 

Jestliže má být výslednice rovna 0, musí být i její složky rovny 0. Je-li výslednice 

rovna 0, pak je i její moment roven 0. 

 

Statické podmínky rovnováhy tedy jsou: 

 
0 ixF 0 iyF 0 iM
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Příklad: 

Stanovte reakce dané soustavy. 

 
F1=10N, F2=20N, a=300, b=200, l=800 

1) Zavedení reakcí 

2) Složky ve směru x nejsou 

 

 0 iyF 021  BA RFFR

0 iM 0)(21  lRblFaF B
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