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POVÁLEČNÁ OBNOVA VŠT (1945–1948)

1939

 listopad – uzavření vysokých škol

1945

 květen – první setkání akademického sboru pod 

vedením rektora prof. Jiřího Syřiště 

 říjen – zrušena Německá vysoká škola 

technická v Brně; její majetek připadl VŠT

 červenec – zahájení přednášek

 srpen – promoce prvních 13 strojních inženýrů

 září – děkanem Odboru stroj. a el. inženýrství 

zvolen prof. Josef Kožoušek

 prosinec – zahájení akademického roku 1945/46;

na Odbor stroj. a el. inženýrství se zapsalo           

1 336 studentů
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POÚNOROVÉ ZMĚNY NA VŠT (1948–1950) 

1948

 ustaven akční výbor

 vyloučeno mnoho učitelů a studentů (např. prof. V. List)

1950

 schválen nový zákon o vysokých školách

 reorganizace vysokých škol a reforma studia (zřízeny 

fakulty a katedry)

 zkrácení délky studia z 9 na 8 semestrů a na 32 h týdně

 zavedení úzkých specializací

 zavedení aspirantského individuálního studia na 

katedrách

 změna sociálního složení studentů (absolventi děl. kurzů)

 plánování počtu přijímaných dle potřeb

 zavedení disciplinárních komisí
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 19 ústavů přeměněno na 10 kateder

 studium zkráceno na 8 semestrů

 6 semestrů základní studium

 2 semestry specializované studium v jednom ze 

šesti studijních směrů:

- výrobní (dílenský a slévárenský)

- energetický (parní motory a centrály, vodní a 

spalovací stroje)

- dopravní (pozemní vozidla, stavba letadel)

- speciální strojírenství (strojní zařízení chemického 

a potravinářského průmyslu, transportní zařízení)

- textilnictví

- zbrojní průmysl
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FAKULTA STROJ. A EL. INŽENÝRSTVÍ (1950) 



AREÁL VE STRÁNICÍCH

 komplex budov mezi ulicemi Údolní, Úvoz a 

Tvrdého 

 dvě novorenesanční budovy C.k. 

zeměbraneckých kasáren arcivévody Rainera z 

přel. 19. a 20. století

 od roku 1919 sídlo Lékařské fakulty MU

 roku 1920 postaven podle návrhu Miloše Lamla

nárožní trakt s přednáškovým sálem pro 

Anatomický ústav

 roku 1945 zabrán Rudou armádou jako lazaret a 

zajatecký tábor

 roku 1946 převeden VŠT (užíván 1949–1953)

 roku 1953 předán VTA (sídlo tankové fakulty)

 roku 1958 navrácen VUT (sídlo strojní a 

elektrotechnické fakulty)
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VOJENSKÁ TECHNICKÁ AKADEMIE V BRNĚ (1951)

 zřízena rozkazem prezidenta republiky v 

srpnu 1951

 vznikla přeměnou VŠT, zrušené v říjnu 

1951

 měla šest fakult

 oddělení strojního inženýrství VŠT se 

stalo základem dělostřelecké, tankové a 

letecké fakulty

 studenti VŠT, kteří se nepřihlásili na VTA 

byli převedeni na jiné vysoké školy

 rektorem byl divizní generál Bohumír 

Lomský
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VYSOKÁ ŠKOLA STAVITELSTVÍ V BRNĚ (1951–1956) 

 založena vládním nařízením v říjnu 1951

 měla tři fakulty:

- inženýrského stavitelství (přidružena katedra 

slévárenství)

- architektury a pozemního stavitelství 

- lesnickou (1952–1956) 

 sídlila v budovách na Úvoze (do roku 1953), 

Veslařské a Poříčí (od roku 1953)

 v akademickém roce 1952/53 měla 2 170 

studentů, 286 učitelů

 rektorem byl prof. Vojtěch Mencl
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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ (1956)

 vzniklo v září 1956 z Vysoké školy stavitelství 

 impulsem byl nedostatek techniků a rychlý růst 

strojírenské výroby (o 300% od roku 1948)

 v čele snah o obnovení VUT stál prof. František Píšek

 mělo tři fakulty:

- inženýrského stavitelství (od roku 1960 stavební)

- architektury a pozemního stavitelství (od roku 1960 

stavební)

- energetiky (od roku 1959 strojní a elektrotechnická)

 prostory zpočátku poskytly brněnské podniky a VTAAZ

 rektorem byl prof. Vilibald Bezdíček
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FAKULTA ENERGETIKY (1956–1959)

 měla dvě oddělení:

- strojní

- elektrotechnické

 do prvního ročníku 1956/1957 bylo přijato          

157 studentů

 děkanem byl prof. František Píšek

 v roce 1958 proběhla delimitace průmyslových 

oborů z VAAZ

 po delimitaci měla fakulta 15 kateder, 8 profesorů, 

10 docentů, 59 odborných asistentů, 35 asistentů, 

117 správních zaměstnanců a 1 330 studentů

 roku 1958 byly získány zpět budovy na Úvoze
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FAKULTA STROJNÍ (1959)

 vznikla v srpnu 1959 rozdělením Fakulty 

energetické na Fakultu strojní a Fakultu 

elektrotechnickou

 fakulta měla 9 kateder, 6 profesorů, 10 

docentů, 48 odborných asistentů, 24 asistentů 

a 60 externích učitelů a 1 065 řádných studentů

 děkanem byl prof. Antonín Němec

 o vyučovaných specializacích měla rozhodnout 

celostátní diskuze:

- stroje a zařízení chemického průmyslu 

(Královopolská strojírna n.p.)

- výroba obráběcích strojů (n. p. TOS Kuřim)

- tepelné turbíny (První brněnská strojírna, 

Závody Klementa Gottwalda, n. p.)
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FAKULTA STROJNÍ (1960–1980)

 počátkem 60. let nastává obnova vědeckovýzkumné činnosti

 zákon o vysokých školách z roku 1966 zavedl nové rozdělení 

studijních oborů:

- strojírenská technologie,

- slévárenská technologie,

- výrobní stroje a zařízení,

- dopravní stroje a manipulační zařízení,

- ekonomika a řízení strojírenské výroby,

- aplikovaná mechanika, 

- energetické stroje a zařízení,

- přístrojová, regulační a automatizační technika.

 v 70. letech se počet kateder zvýšil na 18, rozdělených na 

katedry základního studia, všeobecně technické a 

specializované

12/27Ústav konstruování 1945 - 1985



 1947 Ústav části strojů a stavba strojů I je přejmenován na Ústav vodních turbín a jeřábů

 1949 prof. Jan Kieswetter odchází do důchodu, správou ústavu pověřen prof. Vladimír Souček 

 1949 Ústav vodních turbín a jeřábů je rozdělen na tři ústavy: části strojů, vodních strojů a jeřábů a 

zdvihacích zařízení

 1949 vedoucím Ústavu části strojů se stává Ing. Antonín Němec

 1950 Ústav části strojů se transformuje na Katedru základů strojnictví a konstrukce části strojů

 1951 přechází prof. Antonín Němec s katedrou na VTA

 1956 na Energetické fakultě VUT vzniká Katedra všeobecného strojnictví a částí strojů

 1958 prof. Antonín Němec se spolu se 4 odbornými asistenty vrací zpět na VUT a stává se vedoucím 

katedry

 1972 vedoucím katedry se stává doc. František Boháček

 1980 název se mění na Katedra částí a mechanismů strojů
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KATEDRA ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ (1945–1980) 



 1906 narozen v Martínkově, okres Třebíč

 1924–1928 studoval Odbor strojního inženýrství ČVŠT

 1929–1931, 1933–1934 asistent na Ústavu stavby strojů II. ČVŠT

 1934–1937 vedoucí konstrukce leteckých motorů ve Zbrojovce 

Brno

 1937–1950 profesor Vyšší průmyslové školy v Brně

 1950–1951 profesor částí strojů a vedoucí Katedry všeobecného 

strojnictví a částí strojů VŠT

 1951–1958 profesor a náčelník katedry 121 K Částí strojů a teorie 

mechanismů a strojů na VTA

 1958–1972 vedoucí Katedry všeobecného strojnictví a částí strojů 

VUT

 1958–1959, 1959–1962 a 1970–1973 děkan Fakulty energetiky a 

Fakulty strojní VUT

 1992 umírá v Brně
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ANTONÍN NĚMEC (1906–1992) 



 Jeho původní specializací byly letecké motory.

 Pracoval na konstrukci vznětových hvězdicových 

dvoudobých leteckých motorů ZOD-260 a ZOD-600.

 Věnoval se zejména pedagogické práci a vyučoval 

Základy strojnictví a Části strojů.

 Společně s prof. Alfredem Bolkem se podílel na uznání 

částí strojů a teorie mechanismů za vědní obor.  

 Společně s V. Burešem a K. Dvořákem vydal Části strojů 

I Části spojovací (1968), Části strojů. 2. Převody (1972) 

a Části strojů. 3. Hřídele, ložiska a spojky (1971).

 Zasloužil se o výstavbu moderního kampusu školy v 

Králově Poli.

 Obdržel státní vyznamenání Za vynikající práci (1964) a 

Řád práce (1971).
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DÍLO ANTONÍNA NĚMCE 
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DÍLO ANTONÍNA NĚMCE 



 v letech 1956-1987 sídlila katedra v 1. a 2. poschodí budovy A1 a v budově A3 na Úvoze 65

 koncem 50. let se věnovala zejména pedagogické činnosti 
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KATEDRA ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ (1945–1980) 



 během 60. a 70. let se rozvinula vědeckovýzkumná činnost

 tvarová pevnost dynamicky zatěžovaných strojních dílců

- rychlost šíření únavových trhlin

- ozubená soukolí, svarové a šroubové spoje

- výstavba zkušebny s pulsátory

- spolupráce s Ústavem fyzikální metalurgie ČSAV

 životnost a opotřebení funkčních ploch

- laboratoř kontaktní únavy (stroje R-MAT 2 a R-MAT 21)

- laboratoř pro zjišťování trvanlivosti valivých ložisek 

(30 zkušebních stanic)

- laboratoř tribologická (radionuklidová laboratoř pro měření 

opotřebení, čtyřkuličkový stroj)

- spolupráce s Výzkumným ústavem pro valivá ložiska
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KATEDRA ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ (1945–1980) 



 1923 narozen v Želeticích, okres Kyjov

 1945–1950 studoval strojní odbor VŠT

 1950–1962 vedoucí výzkumu Výzkumný ústav pro valivá ložiska v Brně

 1962–1965 zástupce docenta, Katedra všeobecného strojnictví a části 

strojů VUT

 1964 kandidát technických věd (Valivé uložení rychloběžných hřídelů s 

vysokou přesností chodu a malým zatížením)

 1965–1970 docent (Valivá ložiska pro vysoké provozní teploty do 650℃)

 1970–1980 mimořádný profesor

 1970–1979 proděkan pro vědu a výzkum

 1972–1986 vedoucí Katedry částí a mechanismů strojů

 1980–2004 profesor

 1981 doktor technických věd (Analýza a hodnocení rychloběžnosti 

valivých ložisek)

 2013 umírá v Brně
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FRANTIŠEK BOHÁČEK (1924–2013) 



 Jeho specializací byly valivá uložení a tribologie.

 Vybudoval tribologické laboratoře (kontaktní únava, 

trvanlivost a rychloběžnost ložisek, měření opotřebení 

pomocí radionuklidů).

 Byl autorem 13 patentů, zejména v oboru valivých 

uložení pro vysoké otáčky (např. ložiska pro vysoké 

otáčky nebo zařízení pro zkoušení mezních vlastností 

valivých ložisek).

 Byl členem mezinárodní komise ISO/TC4 Valivá ložiska.

 Vydal třídílnou celostátní učebnici Částí a mechanismů 

strojů: Díl I Zásady konstruování, Spoje (4 vydání), Díl II 

Hřídele, tribologie, ložiska (3 vydání), Díl III Převody (2 

vydání).

 Kniha Základy strojnictví (1989) získala oceněni SNTL a 

ČMT jako vynikající vysokoškolská učebnice roku.
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DÍLO FRANTIŠKA BOHÁČKA 



VÝSTAVBA NOVÉHO AREÁLU VUT (1967–1987)

 téměř celou druhou polovinu 20. století řešilo VUT trvalý nedostatek prostorů

 1931 – první plány na výstavbou nového areálu na úpatí Kraví hory (tzv. Akademické náměstí)

 1959 – otevírá vědecká rada otázku výstavby centrálního areálu VUT
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VÝSTAVBA NOVÉHO AREÁLU VUT (1967–1987)

 1961 – vybrán východní svah Palackého 

vrchu o ploše 56 (100) ha pro                     

8 100 studentů

 1967 – zřízen útvar generálního 

projektanta na stavební fakultě 

 1967–1973 – výstavba kolejí pro                    

2 300 studentů

 1927–1986 – výstavba fakulty strojní pro     

4 200 studentů, architektem byl             

prof. Antonín Kurial

 1987 – dokončeno přesídlení Fakulty 

strojní do nového areálu
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VÝSTAVBA NOVÉHO AREÁLU VUT (1967–1987)
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