
PRUŽNOST   A   PEVNOST
1) Základní pojmy z     pružnosti a pevnosti  
 Pružnost a pevnost   je část mechaniky, která se zabývá studiem deformací těles a jejich

pevnosti s ohledem na působení vnějších sil.
 Vnější síly   jsou způsobeny jinými tělesy nebo

silovým polem a působí vně daného tělesa.
 Vnitřní  síly   působí  uvnitř  daného tělesa v dů-

sledku  působení  vnějších  sil  a  představují  si-
lovou vazbu, která brání deformací nebo poru-
šení tělesa.

 Vnitřní  síly  řešíme  metodou  řezu myšlenou
rovinou a účinek části tělesa nahradíme vnitřní-
mi silami.

 Pro posouzení velikosti vnitřních sil v řezu tě-
lesa je zavedena veličina nazvaná napětí.

 Napětí   je definováno jako průměrná intenzita vnitřních sil působících na plochu myš-
leného řezu vztažená na jednotku plochy, tudíž je podíl výsledné vnitřní síly působící v

rovině řezu FVV [N] a celkové plochy řezu S [m2], pak 
S

FVV=σ .

 Jednotkou napětí je pascal [Pa], jehož rozměr je 
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 Výslednice vnitřních sil působících v řezu nemusí být kolmá na
rovinu řezu, pak sílu FVV rozložíme do směru kolmého  na rovi-
nu  řezu  FVN (normálová)  a  sílu  ležící  v  rovině  řezu  FVT

(tečnou).
 Normálové napětí   je podíl  výsledné  normálové vnitřní  síly a

plochy průřezu  a představuje vazbu vnitřní síly bránící oddá-

lení jednotlivých částí těles od sebe a 
S

FVN=σ .

 Tečné napětí   je vazba bránící posouvání jednotlivých částí těles po sobě a 
S

FVT=τ .

 Deformace   těles je změna tvaru tělesa v důsledku sil pů-
sobících na těleso.

 Délková deformace   je změna tvaru tělesa, kdy se mění
délka součásti, například prodloužení nebo zkrácení.

 Tvarová deformace   je změna tvaru tělesa v důsledku pů-
sobících sil, kdy se mění úhly tvaru.

 Pokud se po zániku vnějších sil vrátí tvar tělesa do původního tvaru, nazývá se pružná
deformace.

 Deformace tělesa, která zůstane i po odlehčení tělesa, se nazývá trvalá deformace.
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