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ÚVOD 
Při ohlédnutí do minulosti lze zjistit, že na strojních fakultách existoval předmět 

encyklopedické povahy, který seznamoval studenty s obsahem hlavních 
strojírenských odvětví a s typickými produkty strojírenství, jejich konstrukcí, 
vlastnostmi a použitelností. Po absolvování takového předmětu měl student základní 
přehled o rozsahu i obsahu jednotlivých technických zaměření a činností ve 
strojírenství a mohl se začít zajímat i o možnou spolupráci s jednotlivými pracovišti 
na fakultě, např. formou pomocných vědeckých sil na katedrách. Postupem doby 
však tento předmět začal na strojní fakultě TU v Liberci dostávat jinou náplň, původní 
obsah se začal měnit, došlo i ke změně názvu předmětu a nakonec se zcela vytratil 
ze studijního programu předmět, který v jistém smyslu představoval logický nástup 
do studia strojírenství: předmět „Úvod do strojírenství“ v 1. semestru výuky na strojní 
fakultě, nově zařazený v r. 1999, tento nedostatek odstraňuje. 

Pod označení „strojírenství“  lze zahrnout celou řadu technických oborů a 
povolání, ve kterých se využívá přírodovědných, technických a technologických 
znalostí i dovedností k realizaci projektů, díla či jednotlivých strojů nebo výrobků. 
Celé strojírenství v sobě zahrnuje konstrukci a výrobu širokého sortimentu různých 
strojů a zařízení. Hlavní odvětví a obory strojírenství lze zhruba rozdělit takto:  

• ι Strojírenské materiály 
• ι Železné kovy 
• ι Neželezné kovy 
• ι Kompozity a plasty 

• ι Strojírenské technologie 
• ι Netřískové technologie 
• ι Třískové technologie 

• ι Stroje a zařízení 
• ι Výrobní stroje a zařízení 
• ι Energetické stroje a zařízení 
• ι Dopravní stroje a zařízení 
• ι Elektrické stroje a zařízení 
• ι Zemědělské a lesnické stroje 
• ι Stroje pro údržbu a úpravu životního prostředí 
• ι Potravinářské stroje 
• ι Textilní stroje 
• ι Stroje pro polygrafický průmysl 
• ι Sklářské stroje 
• ι Stroje a zařízení pro automatizaci služeb 
• ι Stavební a důlní stroje 
• ι Speciální a jiné účelové stroje (zbraně a zbrojní výroba) 

Strojírenské materiály a strojírenské technologie jsou vzájemně velmi těsně 
propojeny a vymezují možnosti koncepčního a konstrukčního řešení strojů a zařízení. 

Stroje a zařízení lze potom obecně popsat jako soustavu se systémy různých 
mechanizmů pro přenos energie a informace, které umožňují řízení přenosu podle 
požadované funkce: do 30. let 20. století převažovaly mechanizmy s pevnou vazbou, 
později je vývoj strojů postaven na kombinaci různých druhů mechanizmů (pevné, 
pneumatické, hydraulické, elektrické). V posledních letech vývoj materiálů, 
technologií a strojů významně (progresivně) ovlivňují moderní softwarové prostředky 



   

 8

v kombinaci s novými možnostmi výpočetní techniky. Skutečnost, že vývoj strojů a 
zařízení je ovlivněn výsledky vývoje strojírenských materiálů a stavem 
technologických možností výroby jenom zdůrazňuje nutnost chápat a studovat 
strojírenství ve všech těchto souvislostech.  

Studenti na strojní fakultě musí od 1. ročníku přistupovat ke studiu s vědomím, 
že tvůrčí práce ve strojírenství jsou postaveny na aplikaci poznatků z exaktních 
vědních disciplin pro řešení různě složitých systémů s mechanickými, pneumatickými 
a hydraulickými prvky, provázanými často regulačními a řídícími systémy. Základy 
technického studia jsou proto postaveny  na matematice, fyzice, mechanice pevných 
těles a systémů (statice, kinematice, dynamice, pružnosti a pevnosti), mechanice 
tekutin a termodynamice. Výuka a vzdělávání na strojní fakultě jsou potom vytvářeny 
pokud možno s aplikačním přístupem zčásti již na přednáškách (a to i v základních 
teoretických předmětech se zdůrazněním významu pro řešení určitého technického 
problému), na cvičeních se řeší převážně aplikační úlohy a stejně tak se postupuje 
při výběru zadání samostatných semestrálních prací. 

Ve zvláštním postavení mezi teoretickými předměty je matematika. Je 
nepochybně základním nástrojem k poznávání zákonitostí a hledání souvislostí 
technických jevů, pro studium na strojní fakultě má význam především v  budování 
logického i abstraktního myšlení. Matematika pomáhá a usnadňuje technickému 
povolání zvládnout většinu problémů: pomocí teoretických znalostí a 
především osvojením aplikačních postupů a praktických dovedností při vytváření 
modelových řešení díla před jeho realizací (výpočtového experimentu, analýzy 
výsledků měření, výkresových konstrukcí a výpočtové kontroly správnosti 
konstrukce) ukazuje přednosti i nedostatky variantních technických návrhů a 
umožňuje tak dosáhnout zpracování technického zadání s optimalizovanými 
parametry výsledného řešení. 

Předmět „Úvod do strojírenství“ s jednoznačně technickým obsahem vhodně 
doplňuje výuku předmětů teoretického základu v prvních ročnících studia na strojní 
fakultě: měl by motivovat studenty na strojní fakultě již od počátku jejich studia v 1. 
ročníku tím, že je seznamuje se strojírenstvím jako technickým vědním oborem, 
s jeho hlavními odvětvími a s vazbou strojírenství na širokou základnu jednotlivých 
vědních disciplin s jejich teoretickou i aplikační provázaností.  

Učební texty předmětu "Úvod do strojírenství" pro výuku studentů 
bakalářského a magisterského studijního programu (prezenčního i kombinovaného) v 
1. ročníku na strojní fakultě TU v Liberci podávají základní informaci o hlavních 
strojírenských oborech, seznamují studenty se strojní fakultou (http://www.fs.vslib.cz) 
jako významnou institucí, která vychovává kvalifikované odborníky pro různé oblasti 
strojírenství a ukazují jednotlivé katedry strojní fakulty TU v Liberci jednak jako 
pedagogická pracoviště, jednak jako vědecká a výzkumná pracoviště, která ve 
spolupráci s vědeckými a výzkumnými ústavy a průmyslem zajišťují rozvojové 
programy aplikovaného výzkumu (často i s navazujícím vývojem pro výrobní 
realizaci). Skripta tímto uspořádáním zdůrazňují, že podíl strojní fakulty na oborových 
výzkumných programech ve strojírenství je podmínkou průběžné a rychlé inovace (z 
hlediska obsahu i formy) výuky na technické vysoké škole a je rovněž nezbytností 
pro profesionálně řízené vzdělávání nových odborníků pro strojírenství. 

Kapitola 1 podává velmi stručně historický pohled na vývoj techniky a na 
významné mezníky ve zvládnutí a využívání přírody a poznatků ze života lidstva v 
přírodě s formulací přírodovědeckých zákonitostí jednak k usnadnění soužití s 
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přírodou, jednak pro postupný rozvoj lidského společenství a rozvoj technického 
zázemí společnosti od primitivních prostředků až po moderní a technicky složitou 
oblast strojírenství na začátku 21. století. 

Kapitola 2 svým obsahem připomíná důležitost teoretických předmětů v 
základní části studia na strojní fakultě (zejména matematiky, fyziky, technické 
mechaniky, pružnosti a pevnosti, mechaniky tekutin, termodynamiky) jako 
potřebného aparátu pro úspěšné zvládnutí a řešení různých technických problémů ve 
všech oblastech strojírenství. Jednotlivé předměty teoretického základu jsou 
rozloženy do první poloviny studia na fakultě strojní a jejich výuku zajišťují katedra 
matematiky, katedra fyziky, katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti 
(http://hook.kmp.vslib.cz), katedra energetických zařízení, katedra aplikované 
kybernetiky a katedra částí a mechanizmů strojů. Detailním studiem teoretické 
mechaniky se zabývají zaměření studijního oboru Aplikovaná mechanika. 

Kapitola 3 encyklopedickou formou ukazuje současný stav strojírenských 
materiálů. Studenti strojní fakulty jsou s problematikou strojírenských materiálů 
podrobněji seznamováni při studiu samostatných předmětů v základní části jejich 
vysokoškolského studia a později mohou detailně studovat strojírenské materiály ve 
studijních zaměřeních oboru Strojírenská technologie. Výuku strojírenských materiálů 
a řešení vědecko-výzkumných úkolů v oblasti materiálového inženýrství zajišťuje 
katedra materiálu (http://www.kmt.vslib.cz). 

Kapitola 4 je věnována široké oblasti strojírenských technologií a podává 
přehled základních výrobních způsobů, využívaných ve všech oblastech strojírenství. 
Bez technologických znalostí a vědomostí o základních typech výrobních strojů se 
neobejde žádná kvalifikovaná strojírenská profese - všichni absolventi strojní fakulty 
(jako nový tvůrčí potenciál pro strojírenství) si proto musí osvojit technologické 
znalosti studiem samostatných předmětů o jednotlivých technologiích. Detailnímu 
studiu strojírenských technologií s možností spolupráce na řešení vybraných 
problémů z vědecko-výzkumných úkolů v oboru strojírenských technologií se věnují 
jednotlivá studijní zaměření oboru Strojírenská technologie, výuku zajišťují katedra 
strojírenské technologie (http://www.ksp.vslib.cz) a katedra obrábění a montáže 
(http://www.kom.vslib.cz). 

Kapitola 5 se zabývá výrobními stroji a zařízeními pro strojírenskou výrobu z 
hlediska komplexního zajištění výroby v moderních strojírenských provozech 
současnosti a ukazuje způsoby propojení různých typů číslicově řízených strojů do 
automatizovaných výrobních systémů. Podrobné studium této problematiky s příp. 
zapojením studentů do řešení vědecko-výzkumných programů je obsahem studijního 
oboru Výrobní systémy a zaměření a oboru Konstrukce strojů a zařízení, které vede 
katedra výrobních systémů (http://www.kvs.vslib.cz). 

Kapitola 6 ukazuje energetiku jako vědní obor, připomíná (z technického 
pohledu) vzájemný vztah energetiky a strojírenství, naznačuje význam energetiky a 
energetického strojírenství pro efektivní hospodaření s dostupnými energetickými 
zdroji z hlediska trvale udržitelného rozvoje společnosti a zabývá se pístovými 
spalovacími motory jako nejvýznamnějším zdrojem mechanické energie současnosti. 
Podrobnější studium problematiky energetických strojů tepelné techniky a zařízení je 
v předmětech zaměření oboru Konstrukce strojů a zařízení a Aplikovaná mechanika: 
výuku a řešení vědecko-výzkumných a vývojových úloh v oblasti energetických strojů 
zajišťuje katedra energetických zařízení (http://www.kez.vslib.cz), v oblasti pístových 
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spalovacích motorů vede výuku a pracuje na vývojových a vědecko-výzkumných 
programech katedra strojů průmyslové dopravy (http://www.ksd.vslib.cz). 

Kapitola 7 uvádí problematiku motorových vozidel a strojů pro zpracovatelský 
průmysl jako tradičně úspěšný segment českého strojírenství: dopravní prostředky, 
mobilní pracovní stroje, textilní stroje a stroje pro sklářský a keramický průmysl jsou 
zařazeny  do samostatných studijních zaměření oboru Konstrukce strojů a zařízení a 
jejich výuku a práce na rozvojových programech zajišťují katedra strojů průmyslové 
dopravy, katedra textilních a oděvních strojů (http://www.kts.vslib.cz) a katedra 
sklářských a keramických strojů (http://www.ksk.vslib.cz). 

Kapitola 8 pojednává o moderních přístupech k řešení konstrukčních a 
technologických úloh ve strojírenství a o ovládacích a řídících systémech moderních 
strojů, zařízení a technologických celků. Podrobněji jsou tyto problémy studovány v 
samostatných předmětech základní části studijních programů a v navazujícím studiu 
oborů Aplikovaná mechanika a Automatizované systémy řízení ve strojírenství, 
garantovanými katedrou částí a mechanizmů strojů (http://www.kst.vslib.cz) a 
katedrou aplikované kybernetiky (http://www.kky.vslib.cz). 

Kapitola 9 zmiňuje významnou oblast strojírenské výroby, spolehlivost a 
kvalitu strojů, zařízení a výrobků, vysvětluje legislativní a technické požadavky a 
ukazuje úlohu strojírenské metrologie a zkušebnictví při prokazování jejich plnění. 
Jako moderní způsob zjišťování technického a provozního stavu strojů a strojních 
zařízení je připomenuta vibrodiagnostika. Výuka této strojírenské problematiky je 
obsahem samostatných předmětů, které zajišťují katedra obrábění a montáže a 
katedra strojů průmyslové dopravy. 

Kapitola 10 se zabývá ekologickými aspekty strojírenství a provozu 
strojírenských výrobků jako prioritním kriteriem z hlediska trvale udržitelného 
životního prostředí i rozvoje společnosti. Samostatný předmět k této problematice 
zajišťuje katedra energetických zařízení. 

Učební texty předmětu „Úvod do strojírenství“ jsou zpracovány v plně 
elektronické podobě: tím jsou vytvořeny možnosti průběžné inovace obsahu i 
učebních textů předmětu. Rovněž dostupnost učebních textů na internetu poskytuje 
nový prostor k účinnějšímu zvládnutí začátku vysokoškolského studia na strojní 
fakultě TU v Liberci. 

Učební texty vznikly v autorském kolektivu, vytvořeném z pracovníků většiny 
kateder fakulty strojní Technické univerzity v Liberci: 
Úvod   - Prof. Ing. Stanislav Beroun, CSc., katedra strojů průmyslové dopravy 
Kap.1  - Ing. Jan Jersák, CSc., katedra obrábění a montáže  
Kap.2  - Prof. Ing. Stanislav Beroun, CSc., katedra strojů průmyslové dopravy 
Kap.3  - Doc. Ing. Petr Louda, CSc., katedra materiálu 
Kap.4 - Doc. Ing. Iva Nová, CSc., katedra strojírenské technologie  

- Doc. Ing. Vladimír Gabriel, CSc., katedra obrábění a montáže  
- Doc. Ing. Heinz Neumann, CSc., katedra strojírenské technologie  
- Doc. Dr. Ing. Petr Lenfeld, katedra strojírenské technologie 

Kap.5  - Doc. Ing. Přemysl Pokorný, CSc., katedra výrobních systémů 
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Kap.6  - Doc. Ing. Jiří Unger, CSc., katedra energetických zařízení 
 - Prof. Ing. Stanislav Beroun, CSc., katedra strojů průmyslové dopravy 
Kap.7  - Prof. Ing. Stanislav Beroun, CSc., katedra strojů průmyslové dopravy 
 - Doc. Ing. Jaroslav Beran, CSc., katedra textilních strojů 
 - Doc. Ing. František Novotný, CSc., katedra sklářských a keramických strojů 
Kap.8  - Doc. Ing. Ladislav Ševčík, CSc., katedra částí a mechanizmů strojů 
 - Prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc., katedra aplikované kybernetiky 
Kap.9  - Doc. Ing. Lubomír Moc, CSc., katedra strojů průmyslové dopravy 
 - Prof. Ing. Štěpán Beneš, CSc., katedra strojů průmyslové dopravy 
Kap.10 - Doc. Ing. Jaroslav Šulc, CSc., katedra energetických zařízení 
 

Autorský kolektiv děkuje všem kolegům ze strojní fakulty Technické univerzity 
v Liberci, kteří přispěli k vytvoření a zpřesnění obsahu jednotlivých kapitol a děkuje 
rovněž Doc. Ing. Vojtěchu Drábovi za pomoc při lektorské kontrole a za konzultační a 
poznámkovou spolupráci. Autoři dále děkují Ing. Davidu Čapkovi a Ing. Josefu 
Podkovičákovi, studentům doktorského programu na fakultě strojní TU v Liberci, za 
spolupráci na technickém zpracování učebních textů. 

Účinnou podporu pro vytvoření učebních textů předmětu „Úvod do 
strojírenství“ v elektronické podobě poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR grantem FRVŠ č. F1 1014/2001. Elektronická forma skript je 
instalována na elektronické síti LIANE Technické univerzity v Liberci a na CD 
nosičích v univerzitní knihovně. 

Vydání skript tiskem bylo realizováno souběžně s uvedeným projektem FRVŠ 
a celý náklad byl financován z prostředků edičního fondu strojní fakulty TU v Liberci. 
 
 
V Liberci, 31. října 2001                                    Prof. Ing. Stanislav Beroun, CSc.         
       vedoucí autorského kolektivu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


