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Sto deset let historie odborného školství ve Slavkově u Brna  

od pokračovací školy po odborné učiliště Destily 

Učňovská škola výrobních družstev 1953–1955  

Léta 1953–1955 byla charakteristická organizačními změnami ve státní správě i v politickém 

systému. Potíže ekonomického rázu v průmyslu i zemědělství a změna politického kurzu 

země – to byly faktory, se kterými se stále potýkala celá společnost. Jaká byla dennodenní 

realita v daném období, vystihuje organizační anabáze jedné známé firmy v Brně.  

Za zárodek firmy DESTILA lze považovat mědikoveckou a kovoliteckou firmu Indra. Její 

zakladatel ji nechal zaregistrovat v roce 1875. Během let prošla složitým vývojem a za druhé 

světové války byla rozdělena na dva subjekty, které v roce 1945 podléhaly znárodnění. 

V obavě o další osud svých provozoven se v roce 1946 zaměstnanci aktivně rozhodli a 

založili družstevní společenství s názvem »DESTILA«. Výrobním programem byla výroba 

zařízení a destilačních přístrojů (odtud název) pro potravinářský průmysl, lihovary 

a cukrovary. Výrobní družstvo bylo úředně zaregistrováno v březnu 1947. Po politických 

změnách roku 1948 byly k Destile Brno direktivně přičleněny další menší firmy s podobným 

výrobním programem. Tím se změnila velikost družstva, které mělo roku 1950 v Brně a okolí 

na deset různorodých provozoven. V roce 1951 se stali zaměstnanci Destily z vlastního 

rozhodnutí členy družstva a firma měla ve stavu 158 družstevníků.  

Ředitelem školy byl k 1. září 1953 jmenován Antonín Májek. Ředitel a učitelé učňovské školy 

František Dvořák, Vladimír Flössler, Jaromír Lekavý, Antonín Slováček a Ladislav Vykoupil, 

administrativně přešli pod státní správu. Učebny pro teorii se stále nacházely nad poštou a byl 

tam i sekretariát školy. Do roku 1953 se provozní pedagogické porady týkaly vždy jen učitelů. 

Na pololetní klasifikační porady byli přizváni za praktický výcvik jen vedoucí středisek a 

pouze vedoucí vychovatel internátu. Od roku 1954 měli povinnou účast na pravidelných 

poradách všichni mistři pracovního výcviku i vychovatelé. Změny naznačily brzkou radikální 

reformu. Během jednoho školního roku se učňovská škola přeměnila na odborné učiliště.  

Dnes je evidentní, že schvalování zákonů bylo často ukvapené, protože výrobní sféra ani při 

veškeré své snaze nestačila reformy a prováděcí pokyny vždy plně uvádět do praxe. Účastník 

tohoto přelomového období vzpomíná:„ Chtěl jsem se vyučit instalatérem a tu možnost mi 

nabídl národní podnik Stavomontáže. Středisko pracovního vyučování i základní odborná 

škola byly ve Slavkově u Brna a já po prázdninách 1952 nastoupil do prvního ročníku. Po 

roce učení přemístil podnik Stavomontáže své pracovní aktivity a sídlo ze slavkovského 

regionu na Opavsko. Proto jsem musel po prázdninách 1953 bez námitek vyměnit Slavkov za 

Ostravu. Tam dokončit učení a vykonat závěrečnou zkoušku“.  

Výrobní družstva – doba odborného učiliště  

Dobrovolné sdružování osob za účelem řemeslného podnikání byla často užívaná forma 

spolupráce. S tímto záměrem postupně vznikala rozmanitá odvětvová družstva i celý systém 

družstevnictví. Družstva zcela pragmaticky vytvářela vyšší organizační strukturu. Na území 

Moravy řídil družstevní podniky Krajský svaz výrobních družstev v Brně. Nejvyšší orgán 

Český svaz výrobních družstev s ústředím v Praze zastřešoval všechny české a moravské 

kraje. Vrcholové svazové orgány měly významný vliv na chod školy i na vznik a rozvoj 

odborného učiliště.  
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Velmi nevyhovující a nehygienické bylo ubytování učňů v dřevěných barácích či v učebnách 

školy nad poštou. Proto se krátce po svém jmenování ředitel Antonín Májek velmi zasazoval 

o výstavbu nového domova mládeže. Investorem byl Český svaz výrobních družstev Praha. 

Svaz ve Slavkově u Brna získal stavební pozemek na konci ulice Čelakovského a stavět se 

započalo v roce 1954. Výstavba byla dokončena v září 1956. Součástí internátu byla moderní 

kuchyně a prostorná jídelna. Do pěkných pokojů se 1. října stěhovali první učni za dohledu 

vychovatelů Cyrila Havlíčka, Zdeňka Šmídy a Jindřicha Hudce. 

Změna stávajícího systému přípravy na povolání v létě 1955 přeměnila učňovskou školu 

výrobních družstev na »Odborné učiliště družstva Destila Brno ve Slavkově u Brna«. 

(dále OU). Odborné učiliště bylo koncipováno jako výchovný celek, který zajišťoval přípravu 

učňů ve třech jeho složkách; v odborném výcviku, teoretickém vyučování a mimoškolní 

výchově. Ředitelem OU zůstal Antonín Májek. S novým organizačním schématem došlo 

k potřebnému navýšení počtu zaměstnanců. Na chodu teoretické výuky se ekonomicky a 

inspekčně podílel školský odbor Krajského národního výboru v Brně.  

Úsek odborného výcviku byl umístněn v zařízených dílnách, které předtím sloužily pro výuku 

středisku praktického výcviku. Mistři Josef Frank, Bohumil Dvořák, Jaroslav Tesáček a Jan 

Vykoupil, mohli i nadále připravovat budoucí řemeslníky pro kovodělné obory, a to 

instalatéry, zámečníky, mědikovce. 

»Učňovský zákon« č. 89/1958 Sb., měl dalekosáhlé dopady a byl velkým předělem v oblasti 

výchovy dorostu na povolání. Zákon zrušil předchozí nehospodárnou normu Státních 

pracovních záloh i s jeho centrálním úřadem a přenesl přípravu učňů v plném rozsahu na 

podniky. Úsek školy dál zůstával pod státní správou. Zákon žákům zásadně změnil jejich 

právní přístup k vyučení. Všichni se zájmem o »učební poměr« museli mít učební smlouvu. 

Schválený učňovský zákon nastavil organizační strukturu pro příští léta a stanovil: 

 učební poměr sjednávat vždy učební smlouvu uzavřenou mezi podnikem a učněm,  

 výchovu učňů převážně realizovat v odborných učilištích, 

 učitelé na odborných učilištích i pod správou podniků zůstanou státními zaměstnanci, 

ostatní ve stavu učilišť zaměstnanci podniku zřizovatele.  

Již při projektování domova mládeže se uvažovalo, že se časem na přilehlém pozemku 

postaví nové dílenské pracoviště, škola s tělocvičnou a vybuduje sportovní areál. Po letech 

užívání zastaralé tovární budovy bylo nezbytné vystavět adekvátní učňovské dílny. Původní 

objekt neodpovídal kapacitně, technologicky, ani požadavky na bezpečnost a hygienu práce. 

Kolaudace nových dílen proběhla v létě 1968 a představovala kvalitativní zlepšení podmínek.  

Odborné učiliště Destila Slavkov u Brna se zaměřovalo na výuku tříletých učebních oborů: 

strojní zámečník, stavební zámečník, instalatér, potrubář a soustružník. Mladí řemeslníci se 

připravovali pro výrobní družstva i pro národní podniky z mnoha oblastí Moravy. Proto se 

v neděli večer sjížděli na slavkovský internát učni i z velmi vzdálených míst. 

O dobré úrovni výuky svědčil zájem chlapců o vyučení, ale i pěkná umístnění při soutěžení 

v řemeslných dovednostech. Stranou nestály ani jiné zájmové aktivity a odměnou byla žákům 

přední ocenění na celostátních přehlídkách.  K nezapomenutelné události školního roku 1970–

1971 došlo žákovským nastudováním hry Voskovce a Wericha »Těžká Barbora«. Divadelní 

hru se  podařilo zdárně secvičit a předvést veřejnosti. S velkým zaujetím přistupovali chlapci 

rovněž i k sportovním aktivitám. Družstvo odbíjené pod vedením učitele Milana Riegla, 

získalo několikrát mistrovský titul v rámci turnaje Českého svazu výrobních družstev. 
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V přepise rozhovoru učitele Jaromíra Lekavého pro rozhlas stojí: „A to jsme ještě nemluvili o 

činnosti sportovních kroužků: stolního tenisu, kopané, odbíjené a lehké atletiky. Zvláště 

odbíjená má na našem učilišti dobrou tradici. Už dvakrát přivezli naši hráči z celonárodní 

učňovské soutěže pohár vítězů.“   

V průběhu prázdnin 1972 došlo k opuštění učeben a místností nad poštou. V přízemí domova 

mládeže na Čelakovského byly adaptované velké společenské klubovny na školní třídy. 

Soustředěním všech úseků do jednoho střediska se zlepšila jejich vzájemná součinnost. 

V srpnu 1973 došlo ke změně řídících pracovníků na OU. Po dvaceti letech ve funkci odešel 

ředitel Antonín Májek do důchodu a na jeho místo byl jmenován PhDr. Jaroslav Bílek. 

 

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

prosinec 2014, Slavkov u Brna. 

 

 

 

V+W »TĚŽKÁ BARBORA«  rok 1970–1971 
Mužské role byly obsazeny chlapci Odborného učiliště Destily 

Ženské party hrála, zpívala a tančila děvčata ze Zemědělského odborného učiliště 


