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1. STROJÍRENSTVÍ JAKO SOUČÁST OBORŮ  
    TECHNICKÝCH VĚD 
 
Charakteristika technických věd 
 
Technika  
 Dle názoru antropologů nelze oddělit člověka a techniku. Existence člověka je 
v podstatě odjakživa spojena s technikou. Techniku je možno charakterizovat jako 
souhrn prostředků (výrobních nástrojů) a způsobů jejich používání (technologie), 
které lidi vytvořili a vymysleli pro uspokojování svých hmotných a kulturních potřeb.  
 Původ slova technika pochází z řeckého techné a značí řemeslnickou 
zručnost nebo uměleckou činnost. Spojením řeckých slov techné a logos, které mj. 
značí učení, získáme slovo technologie. Tento pojem označuje nauku, která 
systematizuje   množinu  postupů    zpracovávání   surovin,  materiálů  a  polotovarů 
s pomocí příslušných zařízení na hotové výrobky. Technologie zahrnuje také 
technickou kontrolu výroby. 
Inženýrství  

Slovo inženýrství bylo odvozeno z latinského slova ingenium, které značí 
důvtip. Toto slovo se postupem doby vyvinulo v termín, který charakterizuje úroveň 
poznání člověka v souladu  s  rozvojem  znalostí  o  přírodě  a  jejích  zákonitostech, 
s vědeckými poznatky a nově přímo s vývojem vědeckých disciplin. 
Technické inženýrství 
 Technika nového věku se vyznačuje sepjetím s vyvíjejícími se vědami. 
Inženýrská technika se neuspokojuje pouze s využitím náhodných zkušeností a 
objevů, ale předem promýšlí výhodnější řešení. Výsledky bádání v matematice, 
fyzice, chemii a dalších vědeckých disciplínách jsou podnětem ke zdokonalování 
používaných nástrojů, vynalézání nových hutních pochodů, strojů ap. 

 
1.1    Rozvoj techniky 
  Vývoj techniky úzce souvisí s vývojem lidstva. Člověk se ve svém vývoji odlišil 
od světa zvířat tím, že začal pracovat. Záměrně vykonávaná činnost mu přinesla 
ulehčení života a vedla jej k přemýšlení o tom, co a jak vyrábět.  

Zpočátku  byla   technika  velmi  jednoduchá  a  její rozvoj  byl velice pomalý. 
V pravěku se úroveň poznání a úroveň techniky výrazně neměnila řadu desítek až 
stovek tisíc let. Postupný rozvoj úrovně znalostí přírodních zákonů a úrovně 
zkušeností a dovedností sloužící ke zvládnutí přírody vedl až ke vzniku jednotlivých 
řemesel. Důsledkem změny demografických podmínek a neustálého vývoje řemeslné 
výroby se v průběhu několika tisíc let tato forma v některých oborech tak zdokonalila, 
že došlo ke vzniku manufaktur s převládající ruční výrobou. Následně, během 
několika desítek let později, byla práce člověka nahrazena prací strojů a vznikly 
továrny. Koncentrací malých továren postupně vznikly velké strojírenské závody. 
Všeobecným měřítkem rozvoje techniky se stal růst produktivity práce. 

 



   

 13

 

 
Obr. 1.1.: Pěstní klíny z období kolem 40 000 l. př. n. l.  [ 3 ] 
 
 Předpokladem rozvoje techniky je rozvíjení empirických zkušeností a 
využívání přírodních jevů. Tyto empirické zkušenosti byly dříve teprve dodatečně 
potvrzovány a osvětlovány vědeckými poznatky. V současné době se situace mění, 
technika se plně opírá o nejnovější poznatky vědeckého výzkumu. Potřeba techniky 
odpovídá požadavkům doby. Tyto požadavky se neustále zvětšují a to nejenom        
v důsledku růstu počtu obyvatel Země. Kolem roku 4000 př. n. l. žilo na naší planetě 
kolem deseti milionů lidí, kteří se mohli dobře uživit zemědělstvím a chovem dobytka, 
spojeným s příslušnými technickými znalostmi. Kolem roku 1800 našeho letopočtu 
došlo k populační explozi. Tehdy žila na světě již miliarda lidí. Dnes, pouze o 200 let 
později, překročil počet lidí na Zemi již hranici šesti miliard. 
 

1.2   Strojírenství 
 Strojírenství je nauka o strojích, o jejich funkci a výrobě. Proces výroby strojů 
se skládá ze dvou etap : 
 1. etapa konstrukce, 
 2. etapa technologické přípravy a organizace výroby. 
Konstrukce 
 Etapa konstrukce představuje především návrh daného stroje nebo zařízení, 
spolu s návrhem konstrukce technologických zařízení i nástrojů a přípravků, kterými 
má být výroba zabezpečena. Profesně zabezpečují etapu konstrukce strojů a 
zařízení konstruktéři. Etapa konstrukce velmi úzce souvisí s etapou technologické 
přípravy výroby. Při konstrukci je třeba respektovat technologičnost konstrukce 
výrobku, což vyžaduje spolupráci konstruktéra s technologem. 
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Obr. 1.2.: Čtyřválcový benzínový motor je příkladem poměrně složitého stroje 
z hlediska  konstrukce i technologie výroby  [ 6 ] 
   
Technologie 
 Úlohu, jak návrhy konstruktérů uskutečnit a jak požadovaným způsobem 
získat a zpracovat vhodný materiál řeší technologové. Ti zajišťují etapu 
technologické přípravy a organizace výroby, která představuje především 
rozpracování technologických procesů výroby a kontroly součástek, dále procesů 
montáže montážních celků a strojů a jejich zkoušení. Součástí této etapy je též 
organizační zabezpečení a řízení výroby. 
 Zkušenosti ukazují, že pracnost spojená s technologií výroby zpravidla 
převyšuje pracnost konstrukce, která v závislosti na charakteru stroje nebo zařízení 
představuje 5 až 30%. Při nedostatečné úrovni technologie výroby je třeba na výrobu 
součástek vynakládat velké množství práce a energie a tím klesá efektivnost výroby. 
Proto je důležitou úlohou zdokonalování technologických procesů výroby, montáže a 
kontroly spolu s vývojem nových technologických zařízení a nástrojů. Pracnost 
technologických metod obecně roste, a proto jsou technologické problémy stále 
aktuálnější, což se mimo jiné projevuje také tím, že průmyslově nejvyspělejší země 
svoji výrobní technologii přísně ochraňují. 
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1.2.1 Vznik strojírenského průmyslu v Čechách 
 Vznik strojírenského průmyslu v Čechách je spjat se zaváděním textilní 
průmyslové výroby v 19. století. Továrny byly vybavovány zahraničními stroji a pro 
jejich opravy byly v závodech zřizovány mechanické dílny. Malé dílny postupně 
přecházely k výrobě zařízení a strojů. Zejména koncem 19. stol. dochází ke 
koncentraci drobných strojíren a postupně vznikají velké strojírenské závody. Tak 
např. v roce 1821 vzniká dílna Schöbl & Lutz ve Šlapanicích, pozdější První 
brněnská strojírna. V roce 1825 byly založeny Salmovy železárny, pozdější ČKD 
Blansko. V roce 1869 zakoupil Emil Škoda od hraběte Waldsteina jeho strojírny, 
založené v roce 1859. Ze strojíren vznikly Škodovy závody v Plzni. 
 

1.2.2 Vznik technických škol v Čechách 
 Řemeslnické znalosti a dovednosti se v průběhu vývoje lidstva stále 
zvětšovaly a zkušenosti, získané v daném oboru, bylo nutno předávat dalším 
generacím. Rozvoj techniky vedl k zakládání technických škol. První inženýrská 
škola ve střední Evropě byla založena v období let 1707 - 18 v Praze. Tato Veřejná 
inženýrská škola měla středoškolskou úroveň. Podle vzoru Ecole polytechnique, 
která byla v roce 1794 založena v Paříži a která fungovala jako vysoká škola, vytvořil 
prof. Josef Gerstner v roce 1806 Vysokou školu polytechnickou v Praze. Tato škola 
navazovala současně i na dříve založenou Veřejnou inženýrskou školu. Měla 
oddělení stavební a chemické. V roce 1865 byl do čela Polytechnického ústavu 
království Českého postaven rektor (místo ředitele) a studium bylo rozděleno na čtyři 
obory : stavitelství vodní a silniční, dále stavitelství pozemní, dále strojnictví a chemie 
(technická lučba). V roce 1875 byly zavedeny státní zkoušky a škola byla 
přejmenována na C. k. Českou vysokou školu technickou. V roce 1920 byla vládním 
usnesením škola přejmenována na České vysoké učení technické. 
 

1.3    Historie techniky 
 Po staletí užíval člověk jako nástroje pouze ty předměty, které nacházel ve 
volné přírodě a to bez jakýchkoliv dalších úprav. Teprve tehdy, když si uvědomil, že 
všechny tyto materiály může přizpůsobit určitým účelům (kamenné sekery, otrávené 
oštěpy a šípy), nastávají počátky rozvoje techniky a technologie. Technika se 
rozvíjela ve zdánlivě nekonečné řadě pokusů a vylepšování výsledků, epochální 
inovační skoky jsou ve vývoji techniky spíše výjimkou a nikoliv pravidlem. Velké 
technické novinky historicky vznikaly v době, kdy pro ně dozrál čas a kdy se pro jejich 
vytvoření na základě předchozího vývoje vytvořily příhodné podmínky. Proto je také 
zajímavým poznatkem, že pro jednotlivá historická období byl vždy typický určitý 
výběr používaných materiálů, daný zpravidla jejich dostupností, technickou úrovní 
doby a diktovaný též estetickými normami. Technická úroveň doby zase úzce souvisí 
s úrovní vývoje nástrojů, kterými byl člověk schopen působit na předměty ve svém 
okolí.  
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1.3.1 Vývoj techniky od pravěku do roku 10 000 př. n. l. 
 Na začátku vývoje techniky byl pravděpodobně nalezený kus dřeva, kamene 
nebo kosti, který pračlověk použil jako pracovní nástroj. Podle výsledků dosavadních 
výzkumů se takovéto primitivní nástroje používaly již ve starší době kamenné,           
v období 2 000 000 až 3 000 000 let před naším letopočtem. Důležitým mezníkem ve 
vývoji člověka bylo zvládnutí ohně, které se předpokládá v období asi 500 000 př. n. 
l. V tomto období člověk také cílevědomě upravoval a vyráběl nástroje (např. oštěp    
s hrotem vytvrzeným v ohni) a jednoduché oděvy (z kožešin). V období kolem 40 000 
př. n. l. zvládl tehdejší člověk výrobu nástrojů s ostrými kamennými čepelemi (např. 
kamenné nože, sekery, rydla a později i brousicí nástroje) a budoval též první 
přístřešky. Pro dopravu na vodě využíval jednoduché lodice. U člověka, žijícího v této 
době, se předpokládá použití souvislé řeči. Jsou doloženy i počátky rozvoje vý-
tvarného umění (jeskynní malby). 
 

1.3.2 Vývoj techniky od roku 10 000 př. n. l. do roku 1 našeho letopočtu 
 Význačným mezníkem mladší doby kamenné - neolitu, tj. období po roce      
10 000 př. n. l. bylo, že se člověk začal zabývat zemědělstvím (v období kolem roku  
7 000 l. př. n. l. pěstování rýže v Thajsku a chov ovcí a koz v Persii). Tato změna 
dosavadního způsobu života zásadním způsobem ovlivnila do té doby spíše kočovný 
způsob života lidí. Důsledkem rozvoje zemědělství bylo,že si lidé stavěli stálá obydlí 
a pořizovali složitější nástroje, čímž byly dány předpoklady pro rozvoj řemesel.  
 
 

 
Obr. 1.3.: Vývoj základních zemědělských nástrojů od počátku neolitu  
      do 19. století  [ 6 ] 
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 Významný technický pokrok způsobil objev kola (vozy s plnými koly                 
v Mezopotámii kolem 4000 l. př n. l.). Tento objev se stal rozhodujícím základem 
nejen pro rozvoj dopravy, ale i pro rozvoj veškeré další techniky. V tomto období se 
předpokládá vznik a používání písma a tedy kvalitativně nový způsob uchovávání 
informací. Vznikají také monumentální kultovní stavby (pyramidy v Egyptě i               
v Americe). Úroveň poznání lidí v období 2 000 l. př. n. l. (doba bronzová) dosáhla 
takového stupně, že bylo možno znalostí o těžbě a tavení mědi využít ke zhotovování 
bronzových nástrojů, které svými vlastnostmi vysoce předčily nástroje kamenné.       
V období kolem roku 1 000 př. n. l. (doba železná) se rozšířila technologie výroby 
železa a použití železných nástrojů a zbraní (tajemství výroby železa zvládli již ve 2. 
tisíciletí př. n. l. chetitské kmeny a kolem roku 1400 př. n. l. nauhličováním železa 
vyrobili ocel). V období kolem roku 500 př. n. l. se stavějí již velké námořní lodě         
s více řadami vesel (Řecko) a následně vznikají první jednoduché stroje (např. jeřáb, 
čerpadlo, rámová pila s kovovým pilovým listem, hodiny s ozubenými koly). 
 

1.3.3 Vývoj techniky od počátku našeho letopočtu do roku 1 800 
 Současné poznatky o vývoji lidstva vycházejí z předpokladu, že od nejstarších 
dob byly nositeli technického rozvoje především země na Blízkém východě 
(Mezopotámie, Persie), v povodí řeky Indus, na Dálném východě (Čína) a ve 
Středomoří (Egypt, později Řecko - teoretická věda -, Řím). Od počátku našeho 
letopočtu do roku 1 800, v období, trvajícím pouze několik stovek let, se situace 
mění. Hlavními nositeli technického rozvoje se v tomto období ukončeném 
význačným rozvojem průmyslové výroby stávají země západní Evropy. 
  Na počátku našeho letopočtu probíhal rozvoj techniky zejména na Východě 
(výroba litiny a porcelánu v Číně v r. 600, výroba chemických produktů, např. kyseliny 
sírové, v Arábii). Evropské země, které jsou v tomto období pod silným vlivem církve, 
především přejímají a rozvíjejí techniky vynalezené jinde. Řemeslná rukodělná 
výroba se provádí   v cechovních dílnách (broušení skla a vrtání kamene v r. 1100,   
v r. 1250 použit šlapací soustruh), ve stavebnictví jsou nejvýznačnější církevní stavby 
kostelů, klášterů a feudálních hradů, opevňují se města a rozvíjí se i hornictví 
(čerpání vody rumpálem). V Evropě dochází k rozvoji vědy,  techniky  a řady  dalších   
oborů    lidské  činnosti  ve   14. stol.,  v období renesance (hvězdárny, střelné 
zbraně s vrtanými hlavněmi 1313 - 1373). Rozvoj obchodu vedl k organizování 
objevných zámořských cest (1492 objevil K. Kolumbus Ameriku.). Kolem roku 1500 
n. l. navrhl geniální vynálezce Leonardo da Vinci stovky technických řešení, které 
předběhly svoji dobu a řada z nich byla realizována až podstatně později (navrhl 
např. válečné a létací stroje, potápěčskou výzbroj, jeřáb, plovoucí bagr, plynovou 
masku, zařízení na řezání závitů). Největším objevem 17. stol. je parní stroj (pokusy 
D. Papina z r. 1689, spolehlivý parní stroj sestrojili T. Newcomen a J. Cawley v r. 
1705, v r. 1781 postavil J. Watt parní stroj s točivým pohybem). Koncem 18. stol. byl 
realizován další významný vynález. Poté, co byl v paláci portugalského krále 
předveden vzlet modelu balonu naplněného horkým vzduchem (B. L. de Gusmăo v r. 
1709) podařilo se živým tvorům a člověku vznést se do vzduchu pomocí velkého 
balonu z plátna a papíru (balon bratří Montgolfierů v r. 1783). 
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1.3.4 Vývoj techniky od počátku 19. stol. po současnost 
 
 Po roce 1800 n. l. se stal parní stroj univerzálním zdrojem energie. Nachází 
uplatnění v dolech, ale zejména v dopravě pro pohon lodí a při stavbě lokomotiv (R. 
Trevithick postavil první parní lokomotivu v r. 1804, v r. 1825 byla zahájena doprava 
na první parostrojní železniční trati Stockton - Darlington). Po roce 1800 n. l. byly 
dosaženy význačné objevy i v oboru elektřiny a magnetizmu (elektrická lampa v. r. 
1808 - 1809, elektromotor v r. 1834, žárovka s uhlíkovým vláknem v r. 1879 - T. A. 
Edison). Výhody el. energie (snadná výroba, snadný přenos, možnost přeměny       
na jiné druhy energie) způsobily, že se postupně stala hybnou silou veškerého 
hospodářství. Zavedení el. energie bylo zároveň předpokladem pro rozvoj moderní 
sdělovací techniky (vynález telegrafu v. r. 1808 - 1809, elektromagnetický telegraf v r. 
1838 - Morse).  

 
Obr. 1.4.: Lokomotiva Richarda Trevithicka postavená v roce 1804  [ 6 ] 
 Dalším  význačným zdrojem mechanické energie se ve druhé pol. 19. stol. stal 
spalovací motor (patent čtyřtaktního motoru v r. 1862, zkonstruování prvního 
čtyřtaktního spalovacího motoru v r. 1876 - Otto, první benzínové automobily 
Daimlera a Benze v r. 1886). Vědecké výzkumy v oblasti chemie se staly základem 
rozvoje chemické výroby (vynález fotografického filmu v r. 1885 - Eastman). Nové 
postupy se uplatňují i ve stavebnictví, kde se kromě tradičních materiálů uplatňují 
nově také kovy, sklo, železobeton a ocelové konstrukce (Eifelova věž, mrakodrapy    
v USA). Nové technické objevy vznikají v nejrůznějších oblastech lidské činnosti 
(návrh první frézky v r. 1814, vynález lodního šroubu v r. 1829 - Ressel, vynález 
dynamitu v r. 1867 - Nobel, předvedení prvního kinematografu v r. 1895 - bratři  
Lumierové). Průmyslová výroba 20. století se orientuje na zvyšování produktivity 
práce, v nejrůznějších oborech lidské činnosti se nahrazuje lidská práce prací strojů. 
Významné objevy byly uskutečněny v oblasti elektrotechniky (první bezdrátový 
rozhlasový přenos v r. 1920 v Pittsburgu v USA, první veřejné TV vysílání v r. 1935 
ve Francii a Německu). Poznatky byly využity při stavbě prvních velkých počítačů 
(elektromechanický analogový počítač v Massachusettském technologickém institutu 
v roce 1930, první elektronický počítač ENIAC na pensylvánské univerzitě v r. 1945, 
elektronický osobní počítač IBM v r. 1967). Aplikace výzkumu počítačů nacházejí 
uplatnění v nejrůznějších oblastech (numericky řízený obráběcí stroj postaven v r. 
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1952, jednoduchý průmyslový robot v r. 1963). Boj o energii vede ke zvyšování 
efektivity využití zdrojů surovin a hledání nových zdrojů energie (využití energie 
Slunce, mořských přílivů, geotermální a zvláště jaderné energie, v r. 1942 pod 
vedením E. Fermiho spuštěn první jaderný reaktor v Chicagu, japonská města 
Hirošima a Nagasaki bombardována atomovou zbraní v r. 1945). V průběhu 20. stol. 
bylo také dosaženo zásadních změn a zdokonalení v dopravě.  
 

 
Obr. 1.5.: Rozšíření výpočetní techniky ve druhé polovině dvacátého století  
                zásadním způsobem ovlivnilo většinu oblastí lidské činnosti 
 

 
Obr. 1.6.: 21. 7. 1969 ve 3.56 SEČ vystoupil první člověk - astronaut 
                N. Armstrong - na povrch Měsíce  [ 7 ] 
  

Po roce 1900 n. l. to byl především spalovací motor, který v různých 
modifikacích zasáhl do celého hospodářství (silniční motorová vozidla, letadla, 
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motorové lodě ap.). Zrychlení a zvýšení bezpečnosti bylo dosaženo na železnici (v r. 
1964 trať rychlodráhy mezi Tókiem a Ósakou, TGV na trase Paříž -  Lyon v r. 1976). 
Podstatných změn bylo dosaženo v letectví (první let řiditelné vzducholodi Zeppelin v 
r. 1900, první let motorového letadla v r. 1901 G. Whitehead), kde se začínají 
používat moderní pohonné jednotky raketové, tryskové a turbovrtulové.  

Převratné úspěchy byly dosaženy při realizaci kosmických letů (raketa V2 
dosáhla vesmíru - výšky 90 km - v r. 1942, první umělá družice SPUTNIK obletěla 
Zemi v r. 1957, v r. 1961 vzlétl do vesmíru první člověk - kosmonaut J. A. Gagarin, v 
r. 1969 vstoupili první lidé, astronauti N. Armstrong a E. Aldrin na povrch Měsíce). Byl 
zahájen systematický výzkum vesmíru. 
  

1.3.5 Současnost a perspektivy techniky 
 Technika obklopuje současného člověka téměř ve všech oblastech jeho života 
a stala se nepostradatelnou při výzkumu přírody, světa a vesmíru, v informatice, ve 
sdělovací technice a telekomunikacích, v průmyslové výrobě, vojenství, energetice, 
obchodu, v kultuře, zdravotnictví, zemědělství, dopravě, stavebnictví, bydlení a 
domácnosti, v oblasti zábavy ap. Vývoj techniky je spojen i s řadou neúspěchů, 
jejichž dopad přináší mnohá rizika (např. v roce 1986 havaroval raketoplán 
Challenger a následně došlo k havárii jaderného reaktoru elektrárny v Černobylu). 
Vývoj techniky se stále více zaměřuje na oblast životního prostředí, protože 
dopravou, průmyslem, elektrárnami, obytnými oblastmi i technizací a chemizací 
zemědělství dochází k destruktivnímu zatěžování životního prostředí. Do budoucna 
bude nutno celosvětově zajistit vzrůstající spotřebu energie. Pravděpodobně 
nejdůležitější a nejvýznamnější kroky vědeckotechnického rozvoje se budou v blízké 
budoucnosti odehrávat v oblasti recyklačních technologií a v oblasti biotechniky a 
biotechnologií. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


