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Učebnice je určena studentům druhého 
a třetího ročníku středních průmyslových 
škol stavebních pro vyučovací předmět 
stavební mechanika. 

V současné době se změnily požadavky 
na znalosti absolventa st řední 
průmyslové školy.  Pro vypracování 
statických výpočtů pomocí PC se 
předpokládá vysokoškolské vzdělání. 
Absolvent průmyslové školy, ať už později 
pracuje jako technik přímo ve stavební 
výrobě či konstruktér v projekci, by měl 
ale znát alespoň principy p ůsobení sil 
ve stavebních konstrukcích.  Musí znát 
způsob a velikost zatížení stavebních 
konstrukcí a měl by chápat vznikající 
napětí v nich. Vzorové příklady mají tuto 
problematiku studentům objasnit. Některé 
složitější učivo, přesahující rámec studia 
na SPŠ, je v učebnici jen vysvětlováno. 
Je uvedeno bez navazujících složitých 
vzorců a příkladů. 

Pro objasnění probírané teoretické látky je v textu učebnice uvedeno 147 řešených 
příkladů. Teoretický výklad i učivo osvětlující příklady jsou dopln ěné 275 obrázky  
umístěnými do textu co nejblíže k navazujícímu textu. Všechny příklady i obrázky 
v učebnici uvedené jsou původní. Učebnice byla sestavena tak, aby při řešení 
příkladů nebylo potřeba použít jiné knihy, proto do ní byly zařazeny tabulky potřebné 
pro základní výpočty. 
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Učebnice je možné objednat prostřednictvím následujících kontaktů: 

- poštou na adrese: VOŠ a SPŠ Volyně 
Resslova 440 
387 01 Volyně 

- e-mailem: skola@volyne.cz; vos_sps@volyne.cz 

- telefonicky: 383 372 817, 604 251 109 

- faxem: 383 372 817 

Učebnice budou zasílány na začátku školního roku na dobírku na adresu uvedenou 
v objednávce okamžitě po jejím obdržení. V případě pozdější objednávky může 
dodání pozdržet nutnost dotisku. 

„Věda je pomalá a neohrabaná a trvá roky, než jsou její poznatky začleněny do systému 
vzdělávání“. Tato učebnice se snaží zpoždění školní výuky  za praxí zmenšit. 
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