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Sto deset let historie odborného školství ve Slavkově u Brna  

od pokračovací školy po odborné učiliště Destily 

Rozmach odborné školy za první republiky  

Po Velké válce, za které museli všichni denně snášet mnohé existenční útrapy, chodili nyní 

místní učedníci a učednice do své české živnostenské pokračovací školy ve Slavkově. 

Dlouholetý správce školy Petr Tichavský odešel v září 1919 do penze a řízením školy byl 

pověřen Albín Netoušek.  

Rozvíjející Československou republiku (od října 1918) formovala obrozená pospolitost, která 

částečně přebírala císařské zákonné normy. Do klíčových zákonů se postupně vkládaly 

principy nové občanské a sociální spravedlnosti. Celý systém pro vzdělávání učňů měl své 

kořeny v zákoně vyhlášeném roku 1897 a v jeho novele z roku 1907. A tak ještě v létě 1930 

bychom mohli najít v odborném věstníku oznámení: »Všichni učedníci a učednice jsou podle 

§ 99 b zákona živnostenského ze dne 23. února 1897, povinni do školy pokračovací choditi« 

(sic!). Vstřícným výnosem ministerstva školství a osvěty z roku 1926 byli nemajetní učni a 

učnice zproštěni zápisného poplatku. Oznámení školního výboru společenstva také nabádalo 

P. T. živnostníky, aby učedníky řádně k zápisu uvolnili. K vyučení vedl osvědčený systém 

bez potřeby jej i za nových poměrů měnit. Učňovský dorost měl stále předepsanou povinnost 

navštěvovat a ukončit pokračovací školu. Bez propouštěcího vysvědčení ze živnostenské 

školy pokračovací nikdo nemohl předstoupit před zkušební komisi a získat výuční list. 

S rozvojem samostatné republiky došlo ke zvýšenému zájmu mládeže o výuku na školách 

pokračovacích a vyučení se řemeslu. Logicky došlo k nárůstu počtu žáků i tříd. Větší počet 

žáků jedné profese zákonitě vedl k dělení výuky podle řemesel. Během pěti školních let 1924 

až 1929 byla postupně vyčleněna samostatná oddělení pro řemesla kovodělná a oděvní, obor 

kupecký i povolání holičské a vlásenkářské. Všechna další řemesla se stále učila ve společné 

skupině a ta byla označovaná jako třída všeobecná. Pospolu se zde příkladně učili zedníci, 

elektrotechnici, stolaři, cukráři, ojediněle i zubní technik a další registrovaná řemesla.  

Ve školním roce 1930 až 1931 měla škola celkem 13 tříd. Žáci chodili na vyučování do 

učeben měšťanské školy dívčí a měšťanské školy chlapecké. Výuku měli učedníci a učednice 

dvakrát v týdnu, v jeden den čtyři vyučovací hodiny.  

ODBORNÁ UČŇOVSKÁ ŠKOLA, perspektivní pohled z Napoleonovy třídy 

Chybějící vlastní budova pro 

školu s učebnami i kabinety a 

neustále se opakující zápisy 

od inspekčních orgánů o 

nevyhovujících podmínkách 

pro vyučování, vedly radní 

k úvaze, že ve Slavkově u 

Brna postaví nový školní areál 

pro výuku nových řemeslníků. 

Bohužel, pěkná a moderní 

studie »Vlastní budovy 

odborných učňovských škol« 

vyprojektovaná v roce 1937 se 

nerealizovala a leží pečlivě 

uschována v archivu. Areál školy i dílen měl být postaven v plánované zástavbě obytnými 

domy na stavební linii Napoleonovy třídy v dnešní ulici Československé armády.  



Sto let 

 

4 

 

Politicky napjatá situace v Evropě roku 1938 neumožnila výstavbu areálu učňovské školy, ale 

navíc se muselo úporně bojovat jen za pouhé zachování školy pokračovací ve městě. Bylo 

tehdy nespornou zásluhou řídícího školy a předsedy »Výboru živnostenských škol 

pokračovacích« Františka Bílka, že se na ministerstvo školství poslal kategorický protest proti 

zamýšlenému zrušení tolik potřebné řemeslné školy pokračovací ve Slavkově u Brna. 

Ministerstvo školství svým rozhodnutím nakonec další pokračování výuky na škole povolilo, 

ale s podmínkou, že se město postará o přidělení školních prostor a zabezpečí finanční 

zajištění. Roku 1939 dostala po adaptaci prvního patra obecního domu číslo popisné 3 do 

nájmu Živnostenská škola pokračovací odpovídající místnosti pro učebny i vhodné zázemí.  

OBECNÍ DŮM č. p. 3, lidově zvaný Stará škola či Pošta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsolidovaná ekonomická situace v republice přinesla zvyšující se poptávku po vyučené 

pracovní síle. Podnikatelé, řemeslníci a obchodníci přijímali ve větší míře chlapce i děvčata 

do učení. Místa v lavicích tříd se utěšeně zaplňovala.  

Členěním tříd podle řemesel znamenalo, že se do výuky stále více zařazovaly předměty 

s odborným učivem. Rovněž správci oddělení se určovali podle jejich vztahu k řemeslu. 

Například v září 1930 kovořemesla řídil Josef Brauner, oděvní obory Jan Vincent a třídy 

všeobecné, kupecké a holičské Alois Šust. Obdobně přidělované správcovství podle oborů, 

bylo uplatňováno po celé období 1926–1939. Látku všeobecných předmětů nadále vyučovali 

učitelé z měšťanských škol a to, František Bílek, Jiří Dvořák, Emanuel Hájek, Bedřich 

Krapek, Albín Netoušek, František Veselý, Jaroslav Schneider.  

Posílit potřeboval učitelský sbor především o učitele odborných předmětů. Schopní profesní 

lektoři vzešli povětšinou z řad místních podnikatelů, řemeslníků nebo majitelů obchodů. 

Externí odborníci vysvětlovali žákům přístupněji odborná témata, protože měli bližší vztah 

k dílenské a obchodní realitě. Do třídních knih a výkazů se pravidelně podepisovala paní 

Štěpánka Habalová, ale také pánové Rudolf Florian, Karel Hrozek, Jan Hrubý, František 

Jirka, Josef Majer, Alois Staněk a Ladislav Vykoupil.  

Školními lavicemi prošlo od roku 1909 až do roku 1939 na 2 400 absolventů. Jde o pouhý 

odhad, protože migrace žactva byla poměrně značná. Přesto celkový počet vzdělávaných žáků 

byl více než úctyhodný. Obdiv patří nejen vyučujícím, ale zejména všem učednicím a 

učedníkům. Ti při své každodenní práci na dílně či v obchodě museli navíc dvakrát týdně 

navštěvovat školu. Nedělní vyučování bylo stále obvyklou praxí a soustavná příprava na 

vyučovací hodiny se od žáků očekávala. 

 

Obecní dům č. p. 3, také zvaný 

Stará škola či Pošta 
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Na podzim 1939 se odborná škola živnostenská pokračovací konečně nastěhovala do 

místností v obecním domě č. 3. Pronájem vlastních školních prostor přidal správci školy 

odpovědnost za svěřený městský majetek, ale také zvýraznil význam jeho funkce. Nyní 

odpovídal za školní prostory, plně dohlížel na výuku u všech oborů a spravoval všechny třídy. 

V září 1939 byl ředitelem živnostenské pokračovací školy jmenován Ing. Robert Friess. 

Po záboru pohraničních oblastí a po vynuceném vytvoření Protektorátu Čechy a Morava se 

od září 1940 ve všech ročnících u všech oborů povinně učila němčina. Ostatní zvyklosti 

v přípravě učňů se škola snaží nadále udržet, včetně skladby řemeslných oborů. Válečná doba 

svoji nesvobodou a útiskem citelně poznamenala chod školy. Mimo jiné bylo nařízeno, že 

veškerá písemná školní agenda musí být vedena dvojjazyčně, německy a česky. Protektorátní 

správa ukládala stále nová a přísná nařízení i nesčetné výhružné apely. Tím razantně a neblaze 

zasahovala do průběhu vyučovacích hodin. V roce 1943 byla škola direktivně přejmenována 

na Berufsschule in Austerlitz, či v české verzi »Učňovská škola ve Slavkově u Brna«.  

Vyučování ve druhém pololetí školního roku 1944–1945 bylo na slavkovských školách stále 

více narušováno zvýšenou aktivitou německých vojenských sil. Od jihovýchodu se na jižní 

Moravu přibližovaly jednotky 2. ukrajinského frontu v rámci Bratislavsko-brněnské operace. 

Začátkem dubna se učit přestalo úplně. Ve čtvrtek 26. dubna vojáci 49. střeleckého sboru po 

celodenních bojích vypudili německé oddíly z města. S pravidelným vyučováním se opět 

začalo až v září 1945. 

 

Podle archivních materiálů, kronik a svědectví pamětníků napsal: PaedDr. Karel Häring, 

prosinec 2014, Slavkov u Brna. 

 

 

 

 


