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1.Úvod
Od prvopočátku přede mnou stál  nelehký úkol.  Vytvořit  předmět oku líbivý,  který by 

fakultu  reprezentoval  a  nebyl  složitý  na  malosériovou  výrobu.  Pod  slovem  upomínkový 

předmět jsem si představil mnoho možností. Od různých drobností typu klíčenek,  přívěsků 

s označením organizace až po trofeje, drobné sošky, medaile nebo plakety. Mnoho společností 

si dnes nechává vytvářet reklamní upomínkové předměty, aby se zviditelnily. Z toho vyplývá, 

že  hlavní  ideou  upomínkových  předmětů  je  reklama  a  prestiž.  Materiálově  jsou  řešeny 

převážně z plastu,  textilu, skla či z kovu. Stále se rozvíjející technologie výroby nabízí širší 

možnosti, jak tvarování, tak materiálového členění.

Cílem mé  bakalářské  práce  bylo  vytvořit  „Návrh  a  realizaci  upomínkového  předmětu 

charakterizujícího FMMI“. Prozkoumáním dějin VŠB-TU Ostrava se zaměřením na Fakultu 

metalurgie  a  materiálového  inženýrství  a  průzkumem  trhu  zabývajícího  se  výrobou 

upomínkových  předmětů  jsem  začal  vytvářet  své  vlastní  představy  a  varianty  možného 

upomínkového  předmětu.  Měl  by  být  reprezentativní,  ojedinělý,  originální,  tvarově 

jednoduchý a čistý. Předmět je určen pro  FMMI, proto jsem se snažil hledat  vhodný materiál 

ke kovu a vybral jsem si sklo.
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2. Historie VŠB-TU Ostrava
Vznik  báňského  školství  v českých  zemích  je  obecně  spjato  s rozvojem  hornictví  a 

hutnictví.[1]  Tyto  dva obory patří  mezi  ty nejstarší  výrobní a zpracovatelská odvětví,  což 

dosvědčují již nálezy z doby bronzové. Po vyčerpání povrchových ložisek se ve 13. století 

začalo s hlubinnou těžbou. V 19. století vyvolala průmyslová revoluce postupný rozvoj těžby 

olovnatostříbrných rud v příbramském revíru a uhelných ložisek v kladensko-rakovnickém, 

plzeňském, rosicko-oslavanském a od 30.let zejména ostravsko-karvinském a severočeském 

revíru.  Tato  skutečnost  přispěla  k vývoji  vzdělávání,  protože  těžební  a  právní  poměry 

vyžadovali, aby báňské podniky řídili odborníci.

2.1 Vývoj Vysoké školy báňské v letech 1849-2009 

Doly v okolí Příbrami vynikaly ve srovnání s jinými revíry technickým vybavením dolů a 

hutí i vysokými těžebními výsledky. Proto tato oblast nabývala stále většího hospodářského 

významu. Odborníci si v plné míře uvědomovali, že by zde zřízená báňské akademie získala 

silné  a  hospodářské  zázemí  a  úzké  spojení 

s hornickou  a  hutnickou  praxí. 

Prostřednictvím  významného  paleontologa, 

mineraloga a historiografa českého hornictví 

Kašpara  ze  Šternberka  (1761  -  1838)  zde 

české  stavy  požádali  o  zřízení  vyššího 

montánního  učiliště  v Příbrami.  Vyřizování 

žádosti  probíhalo  19  let.  Avšak  politické 

události po roce 1848 uspíšily jednání. Pod 

tlakem událostí  okolo  štiavnické  akademie, 

kde byla přerušena výuka, se zřízení báňské 

akademie stalo nutností.  Výsledkem těchto úvah bylo urychlené vydání císařského dekretu 

23. ledna. 1849 Františkem Josefem I. V Olomouci. Týkal se dvou státních rovnoprávných 

učilišť,  báňského  učiliště  v  Příbrami  se  zaměřením  na  kovohutnictví  pro  severní  země 

rakouského mocnářství a báňského učiliště v Leobenu se zaměřením na železářství pro jižní 

země habsburské monarchie.Vyučovacím jazykem zde byla stanovena němčina. Slavnostní 

zahájení výuky na báňském učilišti v Příbrami bylo 12.listopadu 1849. (viz Obrázek 1).

Hlavní účel zřízení vyplývalo ze skutečnosti, že bylo podřízeno ministerstvu zemědělství a 
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první sídlo báňského účiliště v Příbrami od 
roku 1849[1]
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hornictví, nikoliv ministerstvu kultury a vyučování. Prioritní tedy byl vztah s báňskou praxí. 

Prvním řádným ředitelem školy se stal  mineralog F.  X. Zippe (1791 - 1863),  do té doby 

profesor pražské polytechniky. Od studijního roku 1850 – 1851 pokračovalo montánní učiliště 

v Příbrami  v pravidelné  výuce.  Podmínkou  pro  přijetí  posluchače  na  dvouletý  studijní 

program bylo podmíněno absolvováním dvouleté teoretické přípravy, završené zkouškami na 

polytechnických ústavech ve Vídni, Praze nebo Lvově z matematiky, deskriptivy, mechaniky, 

civilního  stavebnictví,  chemie,  mineralogie,  geologie  a  paleontologie.  Uznávaly  se  také 

zkoušky  z uvedených  předmětů  na  Báňské  akademii  v Báňské  Štiavnici  a  později 

z přípravného kurzu zřízeného v Leobenu.

Po  ročním  působení  na  pozici  ředitele  školy  byl  F.  X.  Zippe  jmenován  profesorem 

mineralogie  na  vídeňské  univerzitě  a  vedením ústavu  byl  pověřen  báňská  rada  J.  Grimm 

(1805 - 1874), který vedl školu až do své smrti. Byl považován za jednoho z nejlepších znalců 

ložisek nerostných surovin. Pro chod školy byly významné jeho organizační schopnosti, diky 

kterým  se  mineralogické  sbírky  v kabinetech  rozrostly  na  základě  žádostí  o  dary 

adresovaných  14  báňským  úřadům  a  39  hutním  a  chemickým  závodům  habsburské 

monarchie.

Historie mineralogických sbírek sahá již do roku 1849, kdy ministerstvo zemědělství a 

hornictví  zakoupilo soukromou sbírku nerostů a rozdělilo  je mezi  příbramské a leobenské 

učiliště a Montánní muzeum ve Vídni.

První  profesorem  hornickým  předmětů  byl  K.  Heyrovký.  Pro  své  velké  znalosti  byl 

pověřován  vypracováním  dobrozdání  o  uhelných  a  rudných  ložiskách  nejen  na  území 

habsburské monarchie, ale také v Srbsku a Itálii.

První český profesor hutnictví byl V. Mrázek(1826 - 1874), bývalý absolvent příbramské 

akademie. Ten se zaměřoval převážně v oblasti metalurgické chemie.Je dále považován za 

spolutvůrce studia ferroslitin. Katedru hutnictví, na niž se zatím bez mimořádného významu 

vystřídali dva němečtí učitelé, přejímal na počátku šedesátých let 19.století.

V prvním  desetiletí  své  existence  škola  čerpala  většinu  poznatků  a  zkušeností 

příbramského revíru. Technická úroveň báňských závodů v Příbrami byla na vzestupu a také 

v hutních provozech docházelo k zásadním změnám technologických postupů. Postupem času 

se  však  v určitých  politických  kruzích  prosazovalo  zrušení  školy  v Příbrami  a  centrální 

přemístění  do  Vídně.  Přesto  od  roku 1865 povolil  císař  František  Josef  I.  užívání  názvu 

Báňská akademie. 
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Toto  povýšení  jistě  přispělo  ke  zvýšení  prestiže  školy,  avšak  zrovnoprávnění  Báňské 

akademie v Leobenu a Báňské akademie v Příbrami nenastalo. To bylo zcela v politických 

intencích vídeňské vlády, která potlačovala národní sebevědomí Slovanů. Také časem poklesl 

zájem  o  studium  v Příbrami,  neboť  z hlediska  profesního   na  tom  byli  mnohem  lépe 

absolventi polytechnických ústavů a středních horních škol, kteří snadněji nacházeli uplatnění 

v soukromých  důlních  závodech.  Byli  zde  finančně  lépe  ohodnocováni  než  absolventi 

báňských akademií ve státních službách.

V následujícím  období  byly  otázky  montánního  vzdělávání  velice  vážným  tématem 

diskuzí.  Špatné  perspektivy  hornictví  a  hutnictví  v Rakousku-Uhersku  v důsledku  stále 

stoupajícího počtu důlních katastrof a neštěstí byly zaviněny hlavně nekompetentností řídících 

pracovníků. Vídeňská vláda si vyžádala názory odborníků, kteří měli posoudit, zda-li by se 

báňské akademie měly umístit v horních městech, nebo spíše přesunout do velkoměst, kde by 

byly i jiné vysoké školy technického a univerzitního typu.  Dále se uvažovalo,  mají-li  být 

báňské akademie samostatné nebo přičleněné k jiné vysoké technické škole.

Nakonec  se  rozhodlo  o  vytvoření  vysoké  školy  montánního  zaměření  ve  Vídni,  což 

odporovalo  hospodářskému  postavení  českých  zemí  v Rakousku-Uhersku.  V roce  1873 

vypukla  světová  hospodářská  krize  a  z důvodu finančních  úspor  se  plány na  vybudování 

báňské akademie ve Vídni musely odsunout. Ovšem pod tlakem hospodářské situace došlo 

také  k nové reformě  učebního  programu leobenské  a  příbramské  báňské  akademie.  Nový 

statut  obou  akademií  z konce  roku  1874  zdůrazňoval  prvořadost  teoretické  přípravy  a 

následné  praktické  výchovy  v hornictví  a  hutnictví,  přičemž  na  příbramské  akademii  se 

jednalo  o specializaci  kovohutnictví  a  na  leobenské  o  železářství.  Tímto  statutem získaly 

akademie vysokoškolský charakter, ovšem v praxi tomu stále postavení příbramské akademie 

nenasvědčovalo. V možnostech přijímání absolventů se v příbramské akademii projevila také 

skutečnost, že výuka kovohutnictví musela být na určitou dobu přerušena. V roce 1871 se do 

hutnického  ročníku  přihlásil  pouze  jediný  posluchač.  Shodou  okolností  to  byl  pozdější 

asistent  a  profesor  příbramské  akademie  V.  Káš,  který  ovšem  musel  studium  dokončit 

v Leobenu. Výuka hutnictví byla přerušena a obnovena až ve školním roce 1874-1875. Snad 

jen v tomto nepříznivém kontextu lze docenit význam vědecké práce a pedagogického úsilí 

členů  profesorského  sboru.  Od  roku  1874  se  stal  na  pět  let  ředitelem  Báňské  akademie 

v Příbrami  A.  Beer  (1815-  1879),  který  patřil  k významným  montanistům  s praktickými 

znalostmi a schopnostmi vlastního výzkumu. Jako přední evropský znalec v oboru hutnického 
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vrtání  přispíval  k vědeckému  renomé  školy.  První  a  druhou  generaci  učitelů  příbramské 

Báňské  akademie  spojoval  svým  životem  i  dílem  J.  Hrabák  (1833  -  1921),  který  byl  

profesorem horního a hutního strojírenství. V letech 1879-1881 a 1885-1889 byl  ředitelem 

Báňské akademie v Příbrami. Později ho v křesle pak vystřídal jeho bývalý asistent V. Káš 

(1848 - 1933). Je zřejmé, že vědecká úroveň profesorů v učitelském sboru příbramské báňské 

školy v poslední čtvrtině 19.století významně přispěla k renomé školy. Samotná Příbram byla 

střediskem revíru, který byl v dané době nesporně na evropské úrovni. Přesto však musela 

příbramská akademie neustále dohánět preferovanější leobenskou akademii a marně žádala o 

zřízení dvouletého kurzu přípravného studia, což bylo několikrát odročeno.

Charakteristika  období  se  také  odrazila   v nestejnorodém  postavení  německých  a 

slovanských  studentů.  Zesílená  germanizační  politika  vyvolávala  ze  strany  slovanských 

posluchačů  protiakce.  Tito  studenti  již  při  vstupu  na  vysoké  školy  nepostrádali  národní 

uvědomělost. Do dějin studentského hnutí se nejvíce zapsala činnost spolku Prokop, který byl 

založený  v čistě  německém prostředí  Báňské  akademie  v Leobenu.  Pamětní  spisy  shodně 

uvádějí skutečnost, že prvotním podnětem k jeho založení byla oprávněná revolta studentů, 

kteří  žádali  na podzim 1887, aby mohli  v průběhu tradiční  slavnosti  přijetí  do hornického 

cechu „skoku přes kůži“ zazpívat píseň nebo proslovit heslo ve svém rodném jazyce. Návrh 

byl ostře zamítnut a to nejen ze strany profesorského sboru, ale i německých studentů. Na 

základě dalších neúspěchů si studenti zorganizovali vlastní „skok přes kůži“ a jejich akce byla 

vedením  školy  označena  jako  panslavistická  provokace.  Rozsah  činnosti  spolku  Prokop 

v dalších  letech  překročil  hranice  vysokého  školství.  Na  Báňské  akademii  v Příbrami 

studentský spolek Prokop zahájil svou činnost 10.listopadu 1898.

V roce  1895  došlo  k významným  organizačním  změnám.  Císařským  rozhodnutím 

Františka  Josefa  I.  byl  příbramské  a  leobenské  akademii  přiznán  nový  vysokoškolský 

organizační statut, který rozšířil učební plány, zavedl státní zkoušky a funkci rektora voleného 

profesorským sborem. V roce 1898 byl vydán dodatek k tomuto statutu, jimž byli profesoři 

báňských akademií postaveni na úroveň profesorů vysokých škol technických.  Ve školním 

roce 1895/96 mohl být také jako výsledek dlouholetého úsilí otevřen, i když jen prozatímně, 

dvouletý přípravný kurz. O čtyři roky později byl zrušen prozatimní statut kurzu a tak byla 

potvrzena  čtyřletá  výuka na  Báňské  akademii  v Příbrami.  Ve čtyřletém výukovém plánu, 

který začal platit od studijního roku 1898-99, byly předměty rozčleněny na hlavní a pomocné. 
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Ve  dvouletém  přípravném  oddělení  byly  hlavními  předměty  matematika,  technická 

mechanika,  deskriptivní  geometrie,  technické  a  situační  kreslení,  včetně  vyznačení 

geodetických  údajů  do  map,  praktická  geometrie,  strojírenství,  konstrukce  z oboru 

všeobecného strojírenství,  mineralogie,  geologie,  paleontologie,  fyzika,  všeobecná chemie, 

metalurgická chemie, analytická chemie, prubéřství a laboratorní chemická cvičení. Ve třetím 

hornicky  zaměřeném  ročníku  bylo  studentům  přednášeno  hornictví,  speciální  geologie 

ložisek, úpravnictví, důlní měřictví, kreslení důlních map, báňské strojírenství a konstrukční 

cvičení.  Ve čtvrtém hutnicky zaměřeném ročníku se vyučovalo železářství,  kovohutnictví, 

solivarnictví, prubéřství včetně chemických cvičení, hutní strojnictví a konstrukční cvičení. 

Mezi  tzv.  pomocné  obory patřily  encyklopedie  stavebnictví  s projekcí  stavebních  objektů, 

encyklopedie  hornictví,  hutnictví,  pojistná  matematika,  účetnictví,  první  úrazová pomoc  a 

hygiena.

Dobudování  báňské  akademie  v Příbrami  jako  plnoprávné  technické  vysoké  školy  se 

odrazilo  příznivě  ve  vzrůstajícím  počtu  zájemců  o  studium.  To  souvisí  i  s faktem,  že 

v poslední  čtvrtině  devatenáctého  století  vzrostl  obsah  znalostí  v tradičních  montánních 

oborech a současně vznikly nové specializované obory. Na přelomu 19. a 20.století se počet 

studentů  stabilizoval.  Atmosféru  školy  však  negativně  ovlivňovaly  národnostní  rozbroje 

uvnitř profesorského sboru a mezi posluchači, které vyvolávali agresivní Němci.

V letech 1918-1938 se usilovalo o přeložení Vysoké školy báňské do Prahy. Výsledkem 

řešení  otázek  dalšího  vývoje  báňské  akademie  byl  nový  statut  školy  z července  1904, 

společný pro obě školy.

Název školy zněl  nyní  Vysoká  škola  báňská.  Studium trvalo  pro obor  hornictví  nebo 

hutnictví čtyři roky anebo pět let pro oba obory. Vypuknutí první světové války si vynutilo na 

krátké období určité národnostní příměří, ale již v roce 1916 opět začaly spory mezi českými 

a německými profesory v učitelském sboru.

Při posuzování vývoje montánního učiliště v Příbrami, které bylo v roce 1865 povýšeno 

na báňskou akademii a od roku 1904 mu byl přiznán státu Vysoké školy báňské, je nutné si 

uvědomit,  že to byla  škola,  která v polovině 19.století  obnovovala tradici  montánních věd 

v českých zemích.

Další pedagogický a vědecký rozvoj Vysoké školy báňské v Příbrami značně ovlivnily 

politické  události  v Československu,  spojené  s mnichovským diktátem z 29.září  1938.  Od 

našeho státu byla odtržena podstatná část průmyslově nejbohatších pohraničních oblastí. Dne 
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15. března 1939 došlo k násilné okupaci českých zemí nacistickou armádou. Nové politické 

poměry  zasela  napětí  do  života  vysoké  školy.  Od   17.listopadu  1939  byl  posluchačům 

zakázán vstup do všech budov školy, které byly obsazovány bavorskými četníky. Na základě 

upozornění  profesorů  z německé  techniky  v Praze  o  nepřipuštění  stavu  na  Vysoké  škole 

báňské došlo k zapečetění školy. 

V období druhé světové války  se výzkum v montánních vědách , který se v letech 1918-

1938 koncentroval zejména do ústavu Vysoké školy báňské v Příbrami a výzkumného ústavu 

uhlí  v Praze,  postupně omezoval.  Limitujícím faktorem byla  snaha,  aby získané  poznatky 

nezneužili  nacisté  pro válečné  účely.  Proto se vědecky pracovalo v institutech,  kde by se 

výzkum tohoto typu předpokládal méně.

Vysoká škola báňská v Příbrami obnovila svoji činnost koncem května 1945. Bylo mnoho 

obětí na životech ať už z řady studentů, tak i profesorů. Budovy školy byly zdevastovány, 

některé sbírky cenných materiálů a unikátního železářského muzea.

  V  roce  1945  byla  vysoká  škola 

báňská dekretem prezidenta  E.  Beneše 

přestěhována  do  Ostravy.  Ostrava  již 

byla  v té  době  centrem  uhelného 

hornictví  a  hutnictví.  Město  Ostrava 

přislíbilo   škole  rozsáhlou  výstavu 

nových  objektů,  ovšem  na  jejich 

realizaci se čekalo ještě dlouhou dobu. 

Zatím  škole  byly  přiděleny  budovy 

bývalých  středních  škol  v různých 

čtvrtích města (viz.     Obrázek 2). Bylo 

však  nutné  splnit  opatření  vydané 

ministerstvem školství a národní  osvěty, aby mohla být zahájena regulérní výuka. Slavnostní 

oficiální zahájení výuky na Vysoké škole báňské v Ostravě se konalo 30. března 1946. 

Škola také navázala  spolupráci  s řadou zdejších podniků. Zvláště  příznivě  se rozbíjela 

spolupráce mezi vysokou školou a Vítkovickými železárnami.

Výzkumné  ústavy  železáren  tak  byly  k dispozici  pracovníkům  školy.  Ve  studijním  roce 

1948/49 vykazovala statistika počtu studentů hutnického oboru 246 posluchačů.  Začátkem 

padesátých let bylo zřejmé, že vývojové tendence výuky a vědeckých oborů, rozvíjených na 
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Obrázek 2: Bývalá obchodní akademie v Ostravě.  
Po roce 1945 objekt děkanátu a fakulty hutnické.  
Nyní – po přestavbě – sídlo ekonomické fakulty  
[1]
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Vysoké škole báňské v Ostravě směřovaly ke specializovanému systému studia, vyúsťujícímu 

k rozdělení  školy  na  fakulty.  Již  před  tímto   členěním  bylo  ve  studijním  roce  1949/50 

vytvořeno pět  specializací  pro studium hornictví  a  dvě specializace  pro studium hutnictví 

(železářství, kovohutnictví). V době působení prof. Ing. Dr.V. Mydlarčíka v rektorské funkci 

vznikly v roce 1951 fakulty hornická a fakulta hutnická. Prvním děkanem hutnické fakulty 

byl doc. Dr. T. Chlebovský. Absolventům vysokých škol se umožňovalo pokračovat v dalším 

studiu formou vědecké výchovy a současně s tím se zavedla vědecká hodnota CSc. A doktora 

DrSc.

Novou formou vysokoškolského studia byly dvouleté kurzy hutního a horního inženýrství, 

které se realizovaly na hutnické fakultě ve specializacích na vysoké pece, ocelářství, válcovny 

a lisy.Od studijního roku 1952/53 byla  zřízena další  nová forma studia,  studium dálkové. 

V roce 1955 se na hutní fakultě zavedly tři specifikace: železářství, slévárenství a nauka o 

kovech (tváření a tepelné zpracování kovů). Specializace kovohutnictví se rozvíjela výhradně 

na fakultě hutnické Vysoké školy technické v Košicích. K rozvoji hutnické fakulty výrazně 

přispělo  působení  uznávaných  odborníků  z praxe.  Patřil  mezi  ně  prof.  Ing.  A.  Kozina, 

specialista v oboru koksárenství a úpravnictví. Prof. Ing. J. Kašpar prošel třicetiletou provozní 

praxí a pod jeho vedením se stala katedra ocelářství uznávaným vědeckým pracovištěm. Ve 

funkci  vedoucího  katedry  ho  v sedmdesátých  letech  následoval  prof.  Ing.  J.  Skála  DrSc., 

přední  odborník  v oblasti  ocelářských  procesů.  V roce  1951  se  stal  prof.  Ing.  J.  Treindl 

vedoucím katedry nauky o kovech. Prof. Dr. Ing. J.Přibyl, DrSc. byl od roku 1953 vedoucím 

katedry  slévárenství.  Budoval  svou  vlastní  školu  reprezentovanou  názvem  teorie 

slévárenských procesů a položil základy zkoumání všech jevů, které probíhají při tuhnutí a 

chladnutí odlitků ve slévárenských formách. Prof. Ing. V. Vondrášek, poslední asistent prof. 

Ing. Dr. A. I. Glazunova, rozpracovával metalografickou metodu svého učitele a zabýval se 

problematikou  tepelného  zpracování  kovů.  Na přelomu padesátých a  šedesátých let  došlo 

k podstatné změně ve vnitřní struktuře školy.  Na základě vládního nařízení  z roku 1959 o 

změnách  v organizaci  vysokých  škol  se  rozdělila  Vysoká  škola  báňská  na  tři  fakulty: 

hornicko-geologickou, hutnickou a báňského strojírenství. 

V roce 1964 bylo  na základě  vládního usnesení  rozhodnuto o výstavbě areálu Vysoké 

školy báňské  v Ostravě-Porubě (viz. Obrázek 3). Během funkčního období rektora prof. Dr. 

B. Růžičky, CSc. byla v roce 1964 zahájena výstavba dvou budov vysokoškolských kolejí i 

malých  poslucháren  jako  základ  studentského  městečka  v Ostravě-Porubě.  Na  školu  byla 
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přijata další řada pracovníků pro vědu a výzkum a celkový počet učitelů se vyšplhal na 283 

interních a 108 externích pedagogů. 

Na fakultě hutnické vznikla v roce 1961 katedra tváření kovů, kterou vedl v roce 1977 

prof. Ing. Pejřích, DrSc. až do své smrti. V roce 1962 nastoupil na Vysokou školu báňskou 

v zahraničí uznávaný odborník fyziky kovů, fyzikální metalurgie a materiálového inženýrství 

prof. Ing. K. Mazanec,  DrSc. V centru jeho vědecké práce byly zejména oblasti  výzkumu 

nových  typů  materiálu  pro  chemické  a  energetické  strojírenství,  výzkumu  a  vývoje 

vysokopevných  ocelí  a  studium  vlivu  vodíku  a  korozního  prostředí  na  vlastnosti 

konstrukčních ocelí. Mimořádný význam měla jeho vědecká aktivita při řešení problematiky 

materiálu  s paměťovými  vlastnostmi,  materiálu  pro  elektrotechniky,  elektroniku  a 

keramických materiálů. 

Nový vysokoškolský zákon z roku 1968 byl  ovlivněn normalizačními  tlaky a  po vlně 

prověrek bylo 91 zaměstnanců školy propuštěno a část učitelského sboru byla přeřazena na 

vědeckou  nebo  výzkumnou  činnost.  V některých  případech  došlo  také  k pozastavení 

jmenovacího řízení profesorů a docentů, nebo bylo zrušeno udělení vědeckého hodnocení.

V první polovině osmdesátých let byla Vysoká škola báňská koordinačním pracovištěm tří 

úkolů.  Fakulta  hutnická   koordinovala  úkoly  Základní  hutnické  procesy  a  Strukturní 

transformace kovových materiálů. Katedra nauky o kovech vypracovala pod vedením prof. 

Ing.  K,  Mazance  DrSc.  Výzkum  počátečních  stádií  stárnutí  martenzitu   novou  původní 

hodnotící  techniku  a  získala  podklady  pro  řízení  mechanicko-metalurgických  vlastností 

vysokopevných  martenzitických  ocelí  při  jejich  stárnutí..  Na  přelomu  osmdesátých  a 

devadesátých let začalo na všech fakultách vznikat tzn. mezioborové studium, diky zkrácení 

pětiletých  studijních  cyklů  na  čtyřleté.  Mezioborové  studium materiálového  inženýrství  , 

jehož  koncepci  vypracoval  akademik  K.  Mazanec,  bylo  zahájeno  na  hutnické  fakultě  ve 

studijním  roce  1982/83.  Po  náročném  studiu  získali  absolventi  znalosti  z metalurgické 
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 Obrázek 3: Budovy areálu VŠB-TU Ostrava v Ostravě – Porubě těsně po jejich dostavbě 
v roce 1964 [2]
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výrobní technologie , z oblasti bezpečnosti a spolehlivosti materiálů a progresivních způsobů 

jejich zpracování.  Vedle klasických materiálů  byla  věnována pozornost  výrobě a  užitným 

vlastnostem nekonvenčních materiálů, jako jsou polymery , kovová skla, mikrokrystalické, 

práškové a keramické materiály. Z ústavu neželezných kovů a jaderné metalurgie byla v roce 

1981 zřízena katedra,  v jejímž čele  zůstal  dosavadní vedoucí ústavu prof. Ing. L. Kuchař, 

DrSc.  V roce  1988 se  zavedením nových  studijních  oborů  byly  mezinárodní  styky  školy 

zaměřeny  na  oblast  inovace  osnov  a  studijních  plánů,  aplikací  výpočetní  techniky  ve 

výukových  programech,  využití  počítačů  k automatizaci  experimentálních  praxí, 

k vyhodnocování měření a k podpoře konstrukčních a projekčních prací. Kladl se důraz na 

získávání  informací  z perspektivních  oborů,  jako  jsou  robotika,  mikroelektronika, 

automatizované a pružné systémy řízení.

Významným předělem ve vývoji Vysoké školy báňské se staly listopadové události 1989. 

17. listopad 1989 byl spontánním vystoupením studentů – vysokoškoláků, kterým dali najevo 

svůj vztah k tehdejšímu zřízení a k politice KSČ. 

Oblast  zahraničních  kontaktů  Vysoké  školy  báňské  doznala  značných  změn. 

V poválečném  období  byly  mezinárodní  kontakty  orientovány  převážně  na  země 

socialistického společenství. V mnoha oblastech šlo o skutečně přínosnou spolupráci, některé 

aktivity však měly ryze formální charakter s akcentem na politické aspekty dané doby. Do 

poloviny devadesátých let Vysoká škola báňská podepsala spolupráci s mnoha významnými 

partnery.

V roce 1992 navázala po mnohaleté přestávce Vysoká škola báňská na významnou tradici 

zahájenou v roce 1907, kdy byl udělen první čestný doktorát montánních věd. Období první 

poloviny devadesátých let bylo charakterizováno provedením zásadní restrukturalizace studia, 

došlo k rozvoji nových oborů a studijních zaměření.

Ve sféře výstavby školy bylo na počátku devadesátých let uvažováno s výstavbou dalších 

budov podle generelu – auly, těžkých laboratoří pro poloprovozní zkoušky a tělovýchovných 

objektů. K realizaci díky nedostatku investičních prostředků došlo až později. V roce 1991 

byla uvedena do provozu nová budova ústřední knihovny. Byly zahájeny generální opravy 

budov,  které  se  nacházely  buď v havarijním stavu,  nebo  se  změnil  způsob jejich  užívání 

v souvislosti s restrukturalizací výuky na jednotlivých fakultách.

Parlament České republiky schválil 27. září 1994 zákon, kterým byl tradiční název školy 

doplněn takto: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. [3,6]
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V současné  době  nabízí  Vysoká  škola  báňská  83  studijních  programů  všech  typů. 

V návaznosti  na  Bolóňský  proces  bylo  na  všech  fakultách   VŠB-TU  Ostrava  postupně 

zavedeno  strukturované  studium  a  od  akademického  roku  2003/2004  tak  studenti  všech 

studijních  programů  nejdříve  absolvují  bakalářské  studium  a  po  něm  mohou  pokračovat 

v navazujícím v magisterském studijním programu. [4] 

V roce 2004 byla zahájena výstavba nové auly podle původních plánů z devadesátých let. 

Slavnostního  otevření  auly  a  Centra  informačních  technologii  se  Vysoká  škola  báňská 

dočkala v roce 2007. Téhož roku začala také výstavba moderních technologických pavilonů 

(Podnikatelský  inkubátor  VŠB-TU Ostrava  a  Centra  pokročilých  inovačních  technologií), 

které byly dokončeny v roce 2008.

2.2 Historie fakulty metalurgie a materiálového inženýrství

Fakulta metalurgie  a materiálového inženýrství  (FMMI) se vyvinula z fakulty hutní po 

listopadu 1989. Historické kořeny však sahají hlouběji do historie Vysoké školy báňské. Celá 

příbramská éra a prvá léta po roce 1945 v Ostravě jsou nedílnou součástí bohaté historie.

Za  více  než  padesát  let  svého  trvání  vychovala  fakulta  řadu  předních  odborníků  pro 

metalurgický  průmysl.  Změna  názvu  fakulty  v roce  1991   nebylo  tedy  pouhým formální 

počinem,  ale  předznamenala  očekávané  tendence  nejbližšího  vývoje  našeho  národního 

hospodářství a zvláště hutnictví.

Restrukturalizace  českého  hutnictví  se  neprojevovala  pouhým  snížením  objemových 

ukazatelů  vyráběných  kovů,  ale  hlavně  modernizací,  uplatňováním  nejvyspělejších 

technologií. Zavádění nových postupů jistě povede k poklesu celkového množství pracovníků, 

ale nikoliv inženýrů. Jejich podíl a význam bude vzrůstat, stejně tak jako požadavky na jejich 

širší profil vzdělání a odbornou zdatnost. Samozřejmě tento fakt nemohla ponechat fakulta 

bez povšimnutí.

A  tak  právě  v tomto  duchu  byla  připravena  nová  koncepce  studia.  Při  zachování 

výlučného  postavení  fakulty  ve  výchově odborníků pro  metalurgii  začal  být  kladen  větší 

důraz na rozvoj materiálového inženýrství. [3]

Je jedinou českou univerzitní institucí pěstující odbornost materiálového inženýrství v 

komplexním pojetí od výroby materiálů až po užití, a to nejen pokud jde o strukturu studijních

programů a působení pedagogické, ale také pokud jde o mezinárodně koncipovanou a

uznávanou grantovou činnost vědeckovýzkumnou, do níž jsou zapojováni studenti i
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formou zahraničních stáží. [3]

Fakulta uskutečňuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy,  na něž pak 

navazují nejrůznější formy celoživotního vzdělávání (specializační, inovační a rekvalifikační). 

Bakalářské studium bylo zavedeno teprve od školního roku 1991/92. 

Fakulta  metalurgie  a  materiálového  inženýrství  je  fakultou  technického  zaměření. 

Uskutečňuje  akreditované  studijní  programy  a  programy  celoživotního  vzdělávání  a  v 

souvislosti  s tím vědeckou,  výzkumnou,  vývojovou  a  další  tvůrčí  činnost.  FMMI vytváří 

podmínky pro efektivní spolupráci s průmyslem a dalšími hospodářskými sektory.

Na fakultě byl vybudován a v listopadu 2006 certifikován systém managementu jakosti 

dle  ČSN EN ISO 9001:2001  pro  univerzitní  vzdělávání  v bakalářských,  magisterských  a 

doktorských studijních programech,  výzkum a vývoj  v oblasti  metalurgického  inženýrství, 

materiálového  inženýrství,  procesního  inženýrství,  ekonomiky  a  řízení  průmyslových 

systémů. [5]

    Hlavní výzkumná a vývojová činnost FMMI byla orientována zejména do oborů metalurgie 

kovů  (železných  i  neželezných),  chemická  metalurgie,  materiálové  inženýrství  a  tepelná 

technika.  V těchto  oborech  získala  fakulta  jen  v roce  2007  celkem  15  nových  projektů 

z grantových agentur a ministerstev ČR. [5]

Současným děkanem FMMI pro funkční období od 1.2.2010 do 31.1.2014 je Prof. Ing. 

Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c, Děkanem fakulty je od roku 2006 a je vědecká činnost je 

orientovaná především v oblasti chemické metalurgie.[7, 8] 

2.3 Insignie Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství

Univerzitní insignie jsou obecně nazývány oceněním hodnosti akademických hodnostářů a 

výrazem tradic  vysokých škol.  Insignie FMMI, Akademické žezlo,  řetězy a standarta  (viz 

Obrázek  5)  jsou  vnějším  výrazem  důstojnosti,  pravomoci  a  zodpovědnosti  děkana  a 

proděkanů  při  slavnostních  příležitostech  a  obřadech  školy.  Jsou  rovněž  výrazem  tradic 

FMMI. S insigniemi je spojena čestná vysokoškolská funkce pedela, jehož úkolem je strážit 

insignie. Pedel také doprovází děkana při vysokoškolských ceremoniích. Při příležitosti 500. 

výročí narození Georgia Agricoly zavedla v roce 1993 Vysoká škola báňská pamětní medaili 

nazvanou jeho jménem jako projev uznání za celoživotní pedagogickou a vědeckou práci a 

zásluhy o rozvoj školy.
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2.3. 1 Barva FMMI
Barvou fakulty je černá a červená, která se dá členit v kombinaci obou barev horizontálně 

i vertikálně.

2.3. 2 Znak FMMI
Nedílnou součástí fakulty je znak, který je proveditelný ve dvou variantách (viz. Obrázek 

4). Jedná se o autentický vzor a nelze jej svévolně měnit.

  

Obrázek 4: Znak FMMI [9]

Obrázek 5: Standarta FMMI [9]
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3. Realizace praktické části 

3.1 Návrhová část

Mým prvotním nápadem bylo vytvořit jednoduchý a čistý design. Původně jsem uvažoval 

nad vytvořením plakety nebo medaile. Vycházel jsem ze základních geometrických útvarů, 

které jsem postupně rozvíjel o další nápady. Na plaketách jsem se snažil vyobrazit motivy 

související se 160. výročím Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (dále VŠB-

TUO)  společně  se  znakem fakulty  a  školy.  Výsledky  mého  snažení  můžete  posoudit  na 

prvních  návrzích  publikovaných  níže.(  Obrázek  6).  Návrhy  jsem   vytvořil  v počítačové 

podobě v programu NURBS Rhinoceros 3.

Obrázek 6: Prvotní návrhy plaket s motivy FMMI

Další variantou bylo vytvořit těžítko tvaru trojhranu. Později jsem usoudil, že tudy cesta 

nevede a upustil jsem od   rozvíjení nápadu. Návrh jsem rozpracoval jenom do podoby 3D 

vizualizace v programu Blender 2.49.  Na dvou stěnách jehlanu jsem navrhl znak školy a 

fakulty a na třetí straně plasticky vyobrazený text ku příležitosti 160. výročí VŠB-TUO.

Návrh prezentuji níže (viz.Obrázek 7).

Postupem  času  jsem si  začal  pohrávat  s myšlenkou,  že  bych  mohl  vytvořit  předmět, 

kterým by fakulta oceňovala významné pracovníky a vynikající studenty, jakož i jiné osoby, 

které  se  zasloužily o rozvoj  fakulty,  vědy,  vzdělanosti  a  demokracie.  V současné  době je 

ocenění fakulty FMMI ve formě pamětních medailí. 
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Cesta k vytvoření finálního návrhu vedla přes spoustu variant. Nakonec jsem se rozhodl 

pro stylizovanou postavu symbolizující  moudrost,  vzdělanost  i  sílu.  Postava  drží  v rukou 

skleněný kruh se symbolem Fakulty metalurgie  a materiálového inženýrství.  Sklo má tvar 

kruhu, protože kruh symbolizuje prvek a zároveň součást fungujícího celku VŠB- TUO.

Pro lepší a majestátnější vzezření jsem si pro finální vyhotovení zvolil 2 materiály. Bronz 

v kombinaci se sklem. Zlatavá barva bronzu a skla by měla působit harmonicky.

Inspirací  pro  vytvoření  tohoto  návrhu  byla  Cena  Akademie,  jinak  známá  pod  název 

„Oscar“. Cena je udělovaná od roku 1929 každoročně Akademií filmového umění a věd USA. 

Symbolem ceny je zlatá soška rytíře držícího meč a stojícího na cívce filmového pásu s pěti  

kruhy, které představují pět původních profesních sekcí Akademie (herci, režiséři, producenti, 

technici a scenáristé). Má symbolika je v některých aspektech podobná. 

Návrh jsem tedy rozpracoval a vytvořil počítačový trojrozměrný model, jehož  vizualizaci 

naleznete níže (viz Obrázek 8).Vytvořil jsem jej v programu Blender 2.49. Důležitou částí mé 

bakalářské práce bylo vytvoření motivu, který se nachází na ploše skleněného kruhu. Ten se 

nakonec skládá z barevné varianty znaku FMMI a textu lemující jej v kruhu „Fakulta FMMI 

při 160.výročí založení VŠB-TU Ostrava“. Jako doplňkový text může být uvedeno cokoliv. 

Již jsem se zmínil např. Cena za celoživotní vědeckou práci apod. 

Obrázek 7: Vizualizace  návrhu trojhranu   

16



Tomáš Maxmilián Janíček                         Návrh a realizace upomínkového předmětu charakterizujícího FMMI
__________________________________________________________________________________________

  

Obrázek 8: Vizualizace 3D modelu finálního návrhu

3.2 Realizace modelu

Na počátku samotné výroby odlitku a dalších dílčích součástí, jsem si podle zhotovených 

návrhů vytvořil  několik  hliněných  modelů,  které  mi  sloužily jako pomůcka  při  stanovení 

proporcí. Ty jsem samozřejmě pro následné konzultaci poupravil.  Jednalo se tedy o studii 

rozměrů a tvarů, ve kterém bylo třeba dát si pozor na záporné tvary. Ty by mohly způsobit  

problémy  při  formování  a  následném  odlévání.  Dalším  důležitým  úkolem  bylo  zajistit 

stabilitu celé hmoty již v modelu, aby se předešlo případným problémům v hotovém odlitku.

Po  přesném  rozměření  modelů  z hlíny,  jsem  si  vytvořil   počítačovou  studii  rozměrů 

v programu  Adobe  Ilustrátor.  Dalším  krokem  pak  bylo  vytvoření  modelu  v NURBS 

Rhinoceros v měřítku 1:1. Podle přesného 3D modelu jsem  si nechal vytisknout  na katedře 

slévárenství  model  z plastu.  Drobné  problémy  s exportem  souborů  práci  nezdržely  a  po 

zhruba 19 hodinách  byl hotov plastový tenkostěnný model, který přesně odpovídal daným 

rozměrům. Do spodní části modelu jsem ještě dodatečně nalepil zámek pro jádro z plastové 

kulatiny, kterou mi na potřebné rozměry upravil školní modelář. 
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3.3 Realizace formy

Aby  hotový  bronzový  odlitek  byl  lehčí,  vytvořil  jsem  jádro  pro  vnitřní  dutinu.  Pro 

potřebnou  pevnost  jádra  jsem  do  jaderníku  zaformoval  formovací  směs  s vodním  sklem 

vytvrzovanou  ireverzibilním  procesem  CO2.  V  dalším  kroku  jsem  se  rozhodoval,  kterou 

technologii použiji k zaformování modelu.

Rozhodl jsem se nakonec pro jednorázovou formu, která skýtá nejuniverzálnější možnosti 

výroby odlitků, bez ohledu na jejich tvar, rozměry a hmotnost [10]. Forma potřebná k výrobě 

odlitku  musela  být  dvoudílná,  rozdělená  v  dělící  rovině.  Z důvodu  složitého  tvaru  a 

problematických  míst  na  modelu,  byla  potřebná  nepravidelně  členěná  dělící  rovina,  což 

poněkud ztížilo výrobu formy, protože bylo nutné navíc vyrobit formovací podložku. Tato 

technologie se nazývá  formování na šněrovačku.

Pro  formování  byly  použity  dva  druhy  formovacích  směsí.  Modelová  byla  bezvodá 

organobentonitová směs pod obchodním názvem OBB-sand. Základní složku tvoří bentonit, 

mazut a oktadecylamin. Mísením s křemenným pískem dovoluje tato formovací směs výrobu 

forem a odlitků s vysokou přesností povrchové kresby, čistotou a hladkostí.  Je vhodné pro 

umělecké odlitky [11]. 

 Výplňová formovací  směsi  byla  oběhová jednotná formovací  směs,  kde byl  ostřivem 

křemenný  písek  ŠH  35  a  pojivem  bentonit.  Tato  formovací  směs  byla  oživována  2  % 

bentonitu. Vlhkost směsi změřená dodatečně činila 6 %.

Formování  bylo provedeno ručně do kovového rámu.  Pro dobré zaběhnutí  kovu, jsem 

navrhl vtokovou soustavu a výfuky pro odplynění (viz Obrázek 8). Před složením obou dílů 

formy bylo do spodního dílu vsazeno jádro a upevněno měděným drátem (viz Obrázek 9).
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Obrázek 8: Vrchní část formy s vtokovým kůlem a výfuky pro odplynění

Obrázek 9: Spodní část formy se vsazeným jádrem a vtokovými kanálky
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3.4 Realizace a úprava odlitku

Odlévání z bronzu probíhalo v elektrické odporové kelímkové peci. Bronz se natavil v 

magnezitovém kelímku na teplotu 1150 ºC. Do taveniny se přidal fosforečnan měďnatý pro 

dostatečné odplynění před samotným odléváním do formy.

Po úspěšném odlití z bronzu a vytlučení odlitku z rámu formy, následovala část úpravy 

povrchu. Na některých místech převážně v podstavci a v okolí, kde byly umístěny výfuky na 

odplynění  se  objevily  povrchové  vady  odlitku  (výronky)  a  staženiny.  Tavným  svářením 

elektrickým obloukem, byly tyto vady odstraněny. 

Při tavném svařování dochází k natavení přídavného materiálu. U svařování elektrickým 

obloukem je zdrojem tepla elektrický oblouk, hořící mezi kovovou elektrodou připojenou na 

jeden pól svařovacího zdroje a základním kovem (svařencem), který je připojen na druhý pól 

[12].

Po odřezání vtokové soustavy a odstranění povrchových vad, přišlo na řadu broušení. Část 

kruhové  podstavy  odlitku  byla  broušena  na  dvoukotoučové  stojanové  brusce.  Zbytek  byl 

broušen  ručně  pilníky  na  železo.  Jakmile  bylo  dosaženo  požadované  hladkosti  povrchu, 

přistoupil jsem k procesu leštění.

  

Obrázek 9: Odlitek po odstranění vtokové soustavy

Obrázek 10: Broušení po svařování elektrickým obloukem
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3.5 Realizace skleněného kruhu

Jako originalitu mé práce považuji kombinaci dvou materiálů ( bronz a sklo ).  Jelikož 

nemám požadované znalosti pro řezání skla, hledal jsem sklenářství, které by mi bylo ochotno 

tento dílčí kus vyrobit, nejlépe pro přesnost uřezat laserem. Takové sklenářství pro kusovou 

výrobu jsem nenašel. Nakonec po dlouhé domluvě mezi několika firmami jsem zadal zakázku 

společnosti Sklenářství Jemelka Ostrava, která mi požadované sklo uřezala ručně.

Ruční práce se projevila v nepřesnosti rozměrů, které jsem musel několikrát reklamovat. 

Komunikace byla bezproblémová a rychlá,  proto  jsem měl za pár dní hotové 2 kusy kruhu ze 

6mm čirého skla. 

3.6 Realizace potisku skla

Výrobu potisku skla  jsem zadal  společnosti  Grafic  Line s.r.o.,  která  jej  realizovala na 

počkání.  Můj  dodaný návrh mi  zhotovili  na  samolepící  čirou  transparentní  folii.  Tu jsem 

posléze  přilnul  ke  sklu.  Zvoleným  jednoduchým  technologickým  postupem  jsem  docílil 

požadovaného efektu (viz Obrázek 11).

Obrázek 11: Hotová realizace upomínkového předmětu FMMI
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4. Závěr
V mojí  bakalářské  práci  jsem  se  zaměřil  na  úspěšné  zvládnutí  návrhu  a  realizace 

upomínkového  předmětu  Fakulty  metalurgie  a  materiálového  inženýrství.  Upomínkové 

předměty  jsou  dnes  velice  důležité,  populární  a  žádané.  Přinášejí   propagaci  a  prestiž 

organizaci, která si je většinou zakázkou nechává vyrobit. Snažil jsem se vytvořit důstojný a 

reprezentativní  návrh,  který  by  mohla  fakulta  dále  využít  pro  své  potřeby.  Díky  své 

univerzální formě se dá návrh použít hned k několika účelům. Jako cena fakulty za vynikající 

nebo dlouholetou  práci  apod.  nebo  také  jako upomínkový  předmět  pro  důležité  návštěvy 

FMMI. Po domluvě s mým vedoucím bakalářské práce jsem přijal jako hlavní myšlenku, proč 

má být upomínkový předmět vytvořen,  historický mezník 160. výročí od založení VŠB-TU 

Ostrava. 

V návrhové části jsem vybíral z velké škály nápadů. Některé jsem podrobněji rozpracoval 

v počítačové grafice. Tato práce mi zabrala hodně času než jsem objevil  nejvhodnější návrh.

Postava se mi jeví jako nejdůstojnější design. Kompozici jsem se snažil vyvážit, odlehčit a 

kombinaci bronzu a skla považuji za nejlepší. Rozložení textu a znaku FMMI na skleněné 

ploše kruhu jsem se snažil zvolit co nejvýstižněji a nejjednodušeji.  Finální výrobek je ruční 

prototypová práce. Tvarově je model koncipován tak, aby bylo možno vytvořit kokilu pro 

sériovou výrobu. Při realizaci odlitku mi šlo o dokonalost povrchu. Vytvořením dutiny jádrem 

jsem  docílil  menší  hmotnosti  bronzového odlitku.  Kombinací  dvou materiálů  (sklo,  kov) 

jsem  vtiskl své práci reprezentativní vzhled a originalitu.

Během studia jsem získal teoretické znalosti  pro vytvoření  mé bakalářské práce,  které 

jsem si při realizaci rozšířil o nové poznatky. Bakalářská práce mi umožnila, a jsem za to 

velmi rád,  blíže se seznámit s praktickým postupem a realizací tvorby prostorového objektu.
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Děkuji Ing. Petru Lichému, Ph.D z Katedry slévárenství  VŠB-TU Ostrava za podněty a 

připomínky k řešení práce, Ing. Aleši Hanusovi z Katedry slévárenství  VŠB-TU Ostrava za 

podněty a rady při řešení modelu, panu Vítězslavu Procházkovi z Katedry slévárenství VŠB-

TU  Ostrava za  pomoc  při  řešení  realizace  odlitku  a  panu  Kamilu  Czepcovi  z Katedry 

slévárenství VŠB-TU Ostrava za pomoc při úpravě povrchu odlitku.
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Příloha A

Rozměrová studie finálního návrhu
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Příloha B

Finální fotografie realizace upomínkového předmětu FMMI
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