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Pracovníci odboru Transportních a stavebních strojů

Odbor transportních a stavebních strojů

Vedoucí odboru Doc. Ing. Miroslav ŠKOPÁN, CSc. +420 541142427 E532
Sekretářka Ing. Dana KUBÁTOVÁ +420 541142425 E531
Docent Doc. Ing. Jiří MALÁŠEK, Ph.D. +420 541142428 E530
Odborný asistent Ing. Přemysl POKORNÝ, Ph.D. +420 541142422 E529

Ing. Jaroslav KAŠPÁREK, Ph.D. +420 541142432 E533

Ph.D. Studenti Ing. Martin JONÁK +420 541142429 E428
Ing. Prokop POKORNÝ +420 541142429 E428

Adresa umístění pracoviště v odboru Transportních a stavebních strojů v areálu školy:

Adresa umístění pracoviště odboru:
Fakulta strojního inženýrství
Vysoké učení technické v Brně
Kolejní 4
612 00 Brno
Integrovaný objekt FP a FSI, 5. patro, kanceláře: E529, E530, E531, E532, E533, E428

Fakturační adresa:
Fakulta strojního inženýrství
Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2
616 69 Brno
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Stavba strojů a zařízení (B-SSZ)

Během studia student postupuje od obecných základů moderních konstrukcí
stavby strojů, až po zvládnutí jejich hospodárného dimenzování a to včetně
využití poznatků z oblasti počítačového navrhování konstrukcí.

V závěru studia se studenti věnují užšímu zaměření studovaného oboru – a to
na oblast dopravní a manipulační techniky (automobily, dopravní a
manipulační zařízení) nebo na stavbu výrobních strojů.

Bakalářský studijní program
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Bakalářský studijní program

Stavba strojů a zařízení (B-SSZ)

Studenti oboru B-SSZ „Stavba strojů a zařízení“ se uplatňují jak při navrhování 
strojů a zařízení oboru všeobecného strojírenství včetně experimentálních 
prací, tak také při jejich provozu. 

Po úspěšném absolvování tohoto oboru může student pokračovat v navazujícím 
magisterském dvouletém studiu oborů „Automobilní a dopravní inženýrství“ 
nebo „Stavba výrobních strojů a zařízení“.

V současné době (ak. rok 2015/16) studuje studijní obor „Stavba strojů a 
zařízení“ 71 studentů denního studia.
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Magisterský studijní program

Automobilní a dopravní inženýrství (M-ADI)

Cíle oboru je naučit studenta tohoto oboru schopnosti navrhovat a vyvíjet stroje, strojní 
soustavy a technologické celky studovaného oboru transportních a stavebních strojů. 

Absolvent během studia získá schopnost uplatnit se u všech firem zabývajících se 
konstrukční, výrobní, obchodní nebo servisní činností  v oblasti dopravní a manipulační 
techniky a stavebních strojů. 

Ke studiu jsou přijímání absolventi:

Obecného oboru bakalářského studia B-S1R „ Strojírenství” 

Profesního oboru bakalářského studia B-SSZ „Stavba strojů a zařízení”

Stáže je možno absolvovat u domácích podniků s příslušným výrobním programem, 
např. Škoda auto Mladá Boleslav (oddělení logistiky a řízení výroby), a rovněž v 
zahraničí na univerzitách:

TU Delft

Universität Duisburg – Essen

TU Wien

V současné době (ak. rok 2015/16) studuje studijní obor „Automobilní a dopravní 
zařízení “ se specializací Transportní a stavební stroje:

4. ročník = 31 studentů

5. ročník = 30 studentů
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Semestrální práce

Ukázky prací – věžový jeřáb
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Semestrální práce

Ukázky prací – mostový jeřáb
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Semestrální práce

Ukázky prací – Točnice nákladního přívěsu 18 tun
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Diplomové práce

Vysokovýklopná lopata (Agrotec, Brno)
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Diplomové práce

ZÁSOBNÍK KRMNÝCH SMĚSÍ (ROMILL Bíteš)
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Diplomové práce

Manipulátor pro zakládání válců (Kovofiniš Ledeč):
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Diplomové práce

Rám přívěsu se sklápěcí nástavbou (SVAN Chrudim):
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Diplomové práce

Komplet návěsu se skříňovou nástavbou s výsuvnými boky (Cargo design 
Opava):
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Diplomové práce

Návrh mezioperační zkušební stolice traktorů ( Zetor Brno):
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Exkurze do výrobních podniků

Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav:
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Exkurze do výrobních podniků

LIEBHERR AG., Bischofshoffen:
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Exkurze do výrobních podniků

AMMANN Czech Republic a.s., Nové Město nad Metují:
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Exkurze do výrobních podniků

Královopolská a.s., Brno:
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Exkurze do prodejních a servisních středisek

Caterpillar a.s., Brno:
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Exkurze

VUT v Brně, Brno: Výtahová strojovna
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Ústav automobilního a dopravního inženýrství

Děkujeme za pozornost
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Odbor transportních a stavebních strojů


