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Řešení prutových soustav 

Styčníková metoda - grafické řešení 
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Složené nosníky se řeší jako prutové soustavy.  

 Prutové soustavy tvoří: 

 jednotlivé pruty 

 v místě styku prutů spojené tzv. styčníkovým 

plechem - spojení je provedeno nýtováním, 

svařením, nebo zřídka šroubovým spojením. 

[1]  
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Pro zjednodušení se styčníky nahrazují klouby.  
 

[1]  
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Pro řešení prutové soustavy musí být splněny všechny 

podmínky rovnováhy: 

 Soustava musí být dokonale tuhá (pruty musí tvořit staticky 

určité obrazce což jsou trojúhelníky) 

 Uvolněné pruty musí být zatíženy soustavou sil, která je 

v rovnováze. 

 Síly, působící ve styčnících musí být v rovnováze. 

 

 

Zásadně zatěžujeme pruty pouze v kloubech – ne mezi 

nimi !!!!!!!!!! 

Pak je každý prut namáhán pouze ve směru své podélné osy, 

tlakem nebo tahem. 
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A) Styčníková metoda 
Způsob řešení vychází z požadavku rovnováhy sil ve 

styčnících (to je rovnováha sil o společném působišti). 

  

Grafické řešení 

Postup řešení: 

1) Stanovení reakcí  

2) Stanovení smyslu obcházení styčníků 

3) Začíná se styčníkem, kde jsou jen dvě osové síly 

4) Pokračuje se styčníkem, kde jsou jen dvě neznámé 

síly 

5) Pruty, které tlačí do styčníku, označíme znaménkem 

mínus a pruty, které táhnou ze styčníku, označíme 

plus. 
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Příklad: 

[2]  
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1) Grafické vyřešení reakcí 

[2]  



8 

2) Očíslujeme styčníky 

3) Očíslujeme pruty 

4) Stanovíme smysl obcházení styčníků 

[2]  
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5) Postupně řešíme jeden styčník po druhém 

[2]  
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Sloučením jednotlivých silových obrazců vznikne Cremonův 

diagram 

[2]  
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Prut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tah + [N] 23400 6100 17300 17900 

Tlak - [N] 25300 8700 22700 4400 19400 

Výsledky uvedené soustavy 
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