
Ústav konstruování

1986 – 2003
Martin Hartl

ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ

Fakulta strojního inženýrství

VUT v Brně

Brno 19.12. 2018



OBSAH

 Přesídlení do areálu Pod Palackého vrchem (1985 – 1987)

 Dušan Kolář (1986 – 1990)

 Studium na fakultě strojní v polovině osmdesátých let (1985 – 1986) 

 Sametová revoluce (1989)

 Polistopadové změny (1990 – 1991)

 Vznik nových fakult (1992 – 2002) 

 Josef Šupák (1990 – 2003)

 Vznik Ústavu konstruování (1992)

 Změny ve studiu na fakultě strojní (1993 – 1994)

 Vznik oboru Počítačové navrhování strojních soustav (1991 – 1995)  

 Počátky oboru Průmyslový design ve strojírenství (1990 – 1997)

2/27Ústav konstruování 1986 - 2003



VÝSTAVBA NOVÉHO AREÁLU VUT

 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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AREÁL POD PALACKÉHO VRCHEM (1967 – 1987)

 1961 – vybrán východní svah Palackého 

vrchu

 1965 – studie areálu o ploše 56 ha pro    

8 100 studentů, architekt Viktor Formáček

 1967 – 73 výstavba Kolejí 

československo-sovětského přátelství

pro 4 018 studentů

 1968 – 73 výstavba kolejí na Purkyňově, 

architekti Jaroslav Medek a Viktor 

Formáček

 1969 – položen základní kámen areálu

 1973 – generel rozvoje VUT do roku 

1990, plocha 110 ha, 12 000 studentů, 

architekt Jaroslav Vyšinka
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VÝSTAVBA FAKULTY STROJNÍ (1975 – 1987)

 Architektonický návrh Antonína Kuriala a 

Antonína Krasického z roku 1968. Později 

přepracován Jaroslavem Ledvinou.

 Horizontální podnož s „kontrastně 

vertikalizujícím objemem“ výškové 

budovy. „Respektována trojí neústupná 

danost: terén, funkční souvislost a limit 

investičního úkolu.“

 Výstavba probíhala v letech 1975 – 1987.

 První budovy předané roku 1983 (A1, A5).

 Celkové náklady 420 mil Kčs.

 Plánovaná kapacita 4 200 studentů, 

 Katedra částí a mechanismů strojů získává 

prostory A1/19 NP, A3/1 a 5NP, A4/3 a       

4 NP a B1/1 NP.
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VÝSTAVBA FAKULTY STROJNÍ (1975 – 1987)
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 1941 narozen v Uherském Hradišti

 1960 – 65 studoval fakultu strojní Vysoké školy strojní a textilní v 

Libereci

 1965 – 68 technik, vedoucí provozu ČKD Hradec Králové

 1968 – 80 výzkumný pracovník, vedoucí laboratoří Katedry 

všeobecného strojnictví a částí strojů Fakulty strojní VUT

 1980 – kandidát technických věd (Analýza trvanlivosti valivých 

kontaktů)

 1980 – 81 odborný asistent Katedry částí a mechanismů strojů

 1981 – 92 docent části strojů a mechanismů (Vliv maziva na 

trvanlivost valivých ložisek)

 1985 – 89 proděkan pro zahraniční studenty, zahraniční styky, 

stipendia, koleje, PGS

 1986 – 90 vedoucí katedry

 1992 – 2003 vedoucí odboru výzkumu a vývoje Ústavu konstruování 
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DUŠAN KOLÁŘ (1941) 



 Jeho specializací byla kontaktní únava 

a trvanlivost ložisek.

 Podílel se na rozvoji tribologických

laboratoří (zkušební zařízení R - mat 

21, R - mat 2, zkušební stanice na 

zkoušení trvanlivosti valivých ložisek).

 Byl řešitelem státního úkolu v oblasti 

uložení obráběcích strojů.

 Spolupracoval s podniky ZKL Brno, 

VÚVL Brno, SVÚM Brno a VU OSO 

Praha.

 Vydal učební text Části a mechanismy 

strojů : Konstrukční cvičení I : Návody a 

podklady (1991).
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DÍLO DUŠANA KOLÁŘE 



UČEBNÍ PLÁN VE ŠKOLNÍM ROCE 1985/86
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UČEBNÍ PLÁN VE ŠKOLNÍM ROCE 1985/86
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Na počest XVII. sjezdu KSČ, který se měl konat ve 

dnech 24. – 28. března 1986 přijali pracovníci strojní 

fakulty VUT socialistický závazek v rozsahu 70 000 

odpracovaných hodin.

XVII. sjezd KSČ byl poslední sjezd před Sametovou 

revolucí.
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SOCIALISTICKÝ ZÁVAZEK (1985 – 1986)



SAMETOVÁ REVOLUCE NA FAKULTĚ STROJNÍ (1989)

duben, červen

 kolegium rektora a vědecká rada se zabývají 

činností „nelegálních struktur“

20. listopad

 založen stávkový výbor studentů

21. listopad

 první protestní shromáždění před budovou A1

22. listopad

 studenti převzali kontrolu nad fakultou

23. listopad

 studenti se účastní veřejně prospěšných prací

24. listopad

 zaměstnanci se připojují k stávce studentů

27. listopad

 generální stávka
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POLISTOPADOVÉ ZMĚNY NA VUT (1990 – 1991) 

1990

 leden – rektorem zvolen prof. Arnošt Hönig

 leden – děkanem fakulty strojní zvolen          

prof. Jaromír Slavík

 únor – začaly rehabilitace osob postižených 

bývalým režimem 

 duben – ustaven Akademický senát VUT v čele 

s doc. Emanuelem Ondráčkem

1991

 leden – na základě pozitivní lustrace odvolán 

prof. Hönig z funkce rektora

 únor – rektorem zvolen prof. Emanuel 

Ondráček

 květen – převzetí historické budovy ČVŠT v 

Brně na Veveří ulici
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VZNIK NOVÝCH FAKULT (1992 – 2002) 

 listopad 1992 – Fakulta chemická              

(Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou 

MU  v Brně)

 leden 1993 – Fakulta  výtvarných umění 

(Z Ústavu kreslení a modelování Fakulty 

architektury)

 červen 1993 – Fakulta podnikatelská       

(Z Katedry ekonomiky a řízení strojírenské 

výroby Fakulty strojní)

 leden 2002 – Fakulta informačních 

technologií (Z Ústavu informatiky a 

výpočetní techniky Fakulty elektrotechnické)
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 1941 narozen v Hodoníně

 1960 – 65 studoval Fakultu strojní VUT

 1965 – 67 asistent, Katedra všeobecného strojnictví a částí strojů 

Fakulty strojní VUT

 1967 – 71 samostatný konstruktér, Výzkumný ústav pro valivá ložiska 

v Brně

 1971 – 75 odborný asistent, Katedra částí strojů a technického 

kreslení VTAAZ v Brně

 1975 – 88 odborný asistent, Katedra částí a mechanismů strojů 

Fakulta strojní VUT v Brně

 1984 – kandidát technických věd (Axiální zatížitelnost válečkových 

ložisek typu NJ)

 1988 – jmenován docentem části strojů a mechanismů

 1990 – 2003 ředitel Ústavu konstruování
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JOSEF ŠUPÁK (1941) 



 Jeho specializací byly valivé a kluzné 

kontakty.

 Byl spoluautorem dvou vynálezů 

týkajících se konstrukce přírazového    

a prošlupního ústrojí víceprošlupního

tkacího stroje.

 Spolupracoval s podniky ZVL Dolný 

Kubín, VÚVL v Brně, VÚGI Brno, VVÚ 

ZVS v Brně, TOS Kuřim a ZETOR 

Brno.

 Zasloužil se o zavedení studijních 

oborů Průmyslový design a Stroje a 

zařízení pro strojírenskou výrobu –

Počítačové navrhování strojních 

soustav.
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DÍLO JOSEFA ŠUPÁKA 



 Ústav konstruování byl ustaven v říjnu 1992.

 Členil se na pět odborů:

- Odbor metodiky konstruování

- Odbor částí a mechanismů strojů

- Odbor výzkumu a vývoje

- Odbor počítačového navrhování

- Odbor průmyslového designu

 Ústav měl 10 laboratoří a prototypovou dílnu.

 Výzkum a vývoj zahrnoval:

- únavové zkoušky materiálů a dílců,

- sledování kontaktní únavy kovů a keramiky,

- zkoušky trvanlivosti valivých ložisek,

- měření opotřebení,

- vibroakustickou diagnostiku a nedestruktivní 

zkoušení materiálů metodou akustické emise.
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VZNIK ÚSTAVU KONSTRUOVÁNÍ (1992) 



ZMĚNY VE STUDIU NA FAKULTĚ STROJNÍ (1993 – 1994)

 Počátkem 90. let dochází ke změně v 

studijních programech.

 Je zavedeno praktičtěji orientované tříleté 

bakalářské studium.

 Pětileté inženýrské studium je 

organizováno dvojstupňově:

- První stupeň tvořený třemi ročníky dává 

teoretické základy strojního inženýrství.

- Druhý stupeň je dvouletý a je zaměřen 

podle oborů.

 Je zaveden kreditový systém.

 Ve třetím ročníku inženýrského studia se 

studijní plány dělí na konstrukční a 

technologický směr.
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POČÁTKY POČÍTAČOVÉHO NAVRHOVÁNÍ (1985 – 1990)

 Pořízení prvních osmibitových 

osobních počítačů IQ 151 pro výuku 

předmětu Části a mechanismy strojů 

(výpočet dvoustupňové převodovky).

 1988 – vybudování počítačové učebny 

v A2/5 NP vybavené počítači PC XT a 

AT řady TNS z JZD Slušovice.

 Zárodek první redakce časopisu CAD

(M. Filip, J. Hlavenka, T. Večeřa).

 Česká lokalizace AutoCADu, tvorba 

manuálů, vznik autorizovaného centra 

firmy Autodesk (V. Bejček).

 1988 – 89 zahájení výuky předmětu 

Počítačové navrhování strojních 

uzlů.
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VZNIK OBORU POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ (1991 – 1995)

 1991 – 1992 vzniká v rámci oboru Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu specializace Počítačové 

navrhování strojních soustav.

 Výuku zajišťoval Odbor počítačového navrhování (V. Bejček, M. Filip, A. Doušek).

 Od roku 1994 – 95 přesunuta do oboru Aplikovaná mechanika a rozdělena do dvou zaměření: Systémový 

integrátor CAD a Konstruktér CAD.
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VZNIK OBORU POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ (1991 – 1995)
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POČÁTKY PRŮMYSLOVÉHO DESIGNU (1987 – 1992) 

 V akademickém roce 1987 – 88 vzniká v rámci oboru Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu specializace 

Průmyslový design – management.

 Jednalo se o mezioborové studium mezi fakultou strojní a fakultou architektury.

 O založení se zasloužil ředitel Institutu průmyslového designu Mojmír Čevela.

 Studium zaniká v akademickém roce 1991 – 92.
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VZNIK OBORU PRŮMYSLOVÝ DESIGN (1990 – 1997)

 1990 – přichází z fakulty architektury 

architekt Miloš Klíma

 1991 – schválen vznik oboru Průmyslový 

design

 1993 – 1994 zahájeno studium současně 

v prvním a druhém ročníku

 1994 – rozhodnuto o ukončení oboru a jeho 

předání na Fakultu výtvarných umění

 1995 – návštěva automobilového designera 

Uwe Bahnsena

 1995 – 96 obnovení studia 

 1996 – výstava prací studentů v Design 

centru ČR
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VZNIK OBORU PRŮMYSLOVÝ DESIGN (1990 – 1997)
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VZNIK OBORU PRŮMYSLOVÝ DESIGN (1990 – 1997)
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DÍLENSKÝ PROVOZ
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KONFERENCE KČMS 1995
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 1986 vedoucím Katedry částí a mechanismů strojů se stává doc. Dušan Kolář

 1987 dokončeno přesídlení do areálu Pod Palackého vrchem

 1990 vedoucím katedry se stává doc. Josef Šupák

 1991 vzniká v rámci oboru Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu specializace Počítačové navrhování 

strojních soustav

 1992 Katedra částí a mechanismů strojů se transformuje na Ústav konstruování

 1993 vzniká obor Průmyslový design
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ÚSTAV KONSTRUOVÁVÁNI (1986 – 2003) 



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
Martin Hartl

martin.hartl@vut.cz

www.ustavkonstruovani.cz


