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Sto deset let historie odborného školství ve Slavkově u Brna  

od pokračovací školy po odborné učiliště Destily 

Střední odborné učiliště Českého svazu výrobních družstev ve Slavkově u Brna 

Zákon č. 63/1978 Sb., byl »o opatřeních v soustavě základních a středních škol«. Norma 

především zařadila odborná učiliště mezi střední školy a následný zákonný předpis zavedl 

v roce 1984 desetiletou povinnou školní docházku. V přechodném období v letech 1978–1984 

se mohlo ze základní školy odcházet na střední školu již z osmé třídy nebo až třídy deváté.  

»Střední odborné učiliště Českého svazu výrobních družstev ve Slavkově u Brna«, 

přestalo od 1. ledna 1980 spadat pod správu družstva Destila Brno. Novým zřizovatelem 

učiliště se stal účelově vytvořený podnik »Správa SOU ČSVD v Liberci«. Na chodu učiliště 

se v podstatě mnoho nezměnilo, bylo ale poměrně dál k referentům do Liberce. Za to 

výraznou změnu doznala klasifikace profesí. Podle nového katalogu povolání se tradiční 

řemesla učila pod novými názvy. Žáci nyní nastupovali do učebních oborů: strojní mechanik 

s odborným zaměřením pro stroje a zařízení, strojní mechanik s odborným zaměřením pro 

výrobu a montáž potrubí či obráběč kovů. V létě 1982 ředitel PhDr. Jaroslav Bílek přešel na 

pozici krajského inspektora do Brna, jeho nástupcem byl jmenován Josef Relich. 

Učitelé ve škole i mistři na dílnách podnětně vnášeli do výuky nové technologické poznatky. 

Spolu s učni několikrát za školní rok vyjížděli na odborné exkurze. Každoročně první ročníky 

absolvovaly přínosný lyžařský výcvikový kurz. Vychovatelé domova mládeže pořádali pro 

všechny zájemce pravidelné zájezdy do Brna na divadelní představení. 

Pojetí zákona č.29/1984 Sb. stanovilo veškeré mládeži povinnou desetiletou školní docházku 

podle schématu: »8 roků základní škola + 2 roky střední škola«. Cílem bylo, aby většina 

dospívající populace dosáhla středoškolského vzdělání. Závazné studium prvních dvou 

ročníků se mělo realizovat na středních školách typu: gymnázium, střední odborná škola, 

střední odborné učiliště. Prodloužená školní docházka u mnohých chlapců i dívek nenašla 

pochopení a zapříčinila jejich zvýšenou absenci ve vyučování. Zejména u učebních oborů se 

záškoláctví projevilo v citelné míře.  

V průběhu roku 1984 navrhlo vedení učiliště praktický projekt na vytvoření vlastní svářecí 

školy. Následovala intenzivní vyjednávání a záměr se podařilo zdárně uskutečnit. Svářecí 

škola sloužila žákům učiliště, ale svoje služby poskytovala i četným pracovníkům z  okolních 

firem. Rovněž rozhodnutí o výstavbě nových školních a dílenských učeben byla správná 

volba, ale později přivodila vedení učiliště nemalé starosti. Investorem projektu byla Správa 

učilišť v Liberci. Stavební práce započaly roku 1988 a skončily v září 1990, kdy proběhla 

úspěšná kolaudace stavby. Nový pavilon dával žákům možnost využívat účelně zařízené dílny 

i prostorné učebny. Odborné kabinety měly k dispozici nezbytné učební pomůcky. 

Transformace – Integrace - Optimalizace 

V polovině listopadu 1989 se Češi a Slováci vzepřeli totalitnímu režimu. Bezprostředně na to 

29. listopadu zrušilo Federální shromáždění výchovu v duchu marxismu-leninismu i vedoucí 

úlohu KSČ. Série svobodných voleb zahajovala proces transformace společnosti. Ministerstvo 

školství rovněž reagovalo a vypsalo výběrová řízení na místa ředitelů pro všechny školy. Na 

základě výsledku konkursu byl k 1. červenci 1990 jmenován ředitelem Středního odborného 

učiliště ve Slavkově u Brna Mgr. Vladimír Hanák. 
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Od září 1990 učitelé a mistři začali každodenně učit v nových učebnách a dílnách. Tehdy ještě 

nic nenapovídalo tomu, že by časem mohlo dojít až na ukončení výuky. Začátek změn vneslo 

do sociálních i výrobních vztahů až zahájení reformy státních úřadů. Promptně schvalované 

zákony posílaly organizace, jakým byla i Správa učilišť v Liberci, do likvidace. Zřizovatelem 

učiliště se proto stal Svaz českých a moravských výrobních družstev v Praze. Čelní úředníci 

svazu začali posléze naléhat na vedení učiliště, aby si ustavilo vlastní družstevní podnik. 

Vývoj událostí během prázdnin 1991 nakonec přiměl vedení školy k ustavení učilištního 

družstevního podniku i k jeho zápisu do obchodního rejstříku. V následném období přijal 

federální parlament 5. listopadu 1991 novelu obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., která 

družstevním podnikům přikázala ukončit činnost do konce roku 1992. Likvidační direktiva se 

vztahovala i na družstevní podnik Středního odborného učiliště Slavkov u Brna. Nastal čas 

pro hledání jiného řešení a jedním z nich bylo vytvoření soukromého výukového družstva. 

Z toho důvodu se sešla 24. června 1992 ustavující schůze a založila zřizovatelské družstvo 

»KOVOTEX«. Sdružení čítalo 25 pracovníků učiliště. Předsedou byl zvolen Josef Dvořák. 

Do role provozovatele učiliště vstupovalo družstvo KOVOTEX od 1. ledna 1993. 

Nechuť managementů reorganizovaných podniků podílet se na vzdělávání nových dělníků 

negativně ovlivnila zájem chlapců o vyučení se černému řemeslu. Proto musela skončit výuka 

obráběče kovů. V učení pokračovali nástrojaři, zámečníci a instalatéři. Povolení učit dámskou 

krejčovou a prodavačky potravinářského zboží představovalo pro učiliště spásnou naději. 

Děvčata tvořila 30 % z celkového stavu žactva. Po letech se do školy vrátil dívčí element. 

V roce 1992 si v učilištním areálu nasmlouvala pronájem právě ustavená soukromá střední 

škola. Po dvouleté učební praxi počaly existenci školy ohrožovat závažné ekonomické potíže. 

Rodiče studentů soukromé školy za podpory vedení odborného učiliště přišli se slibným a 

nadějným projektem na zřízení integrované střední školy. Zřizovatelem slavkovského učiliště 

bylo od 1. ledna 1994 Ministerstvo hospodářství České republiky, proto náročná jednání 

musela probíhat mezi ministerstvem a zástupci obou zainteresovaných škol. Projekt se 

podařilo úspěšně zrealizovat a střednímu odbornému učilišti byl v srpnu 1994 vydán dekret na 

vytvoření »Integrované střední školy managementu a služeb Slavkov u Brna«. Nová 

realita usnadnila vrátit učiliště zpět ze sítě soukromých škol mezi školy státní. 

Integrace představovala pro školu od září 1994 možnost vyučovat třídy s učebními obory i 

třídy se studijním programem. Například ve školním roce 1994–1995 učňovská větev učila 

profesím: instalatér, mechanik pro stroje a zařízení, dámská krejčová a prodavačka 

potravinářského zboží. Studijní větev vyučovala obor: management obchodu a služeb.  

Zřízením státní integrované školy byla další existence družstva KOVOTEX  nadbytečnou a 

členská schůze svolaná na 24. června 1994 rozhodla o ukončení činnosti. Členové družstva se 

jednoznačně dohodli na zániku družstva a rozhodli o uvalení likvidačního režimu. 

Nezájem mládeže o vyučení se řemeslu výrazně ovlivnil průběh školního roku 1996–1997. 

Historicky poslední instalatéři vykonali závěrečné učňovské zkoušky. Vyučení tovaryši 

završili 105 let dlouhou řadu nepřetržité výuky kovodělným řemeslům na škole. Podobně 

smutný osud čekal i na tradiční učilištní internát. Pro malý zájem žáků a studentů o ubytování, 

bylo rozhodnuto ukončit činnost úseku Domova mládeže. Během prázdnin 1997 odešlo pro 

zrušení pracovních pozic a nadbytečnost 28 zaměstnanců ISŠ managementu a služeb. 

Ve školním roce 1997–1998 přibrala škola na studijní větvi k třídám managementu obchodu a 

služeb i nadstavbové studium oděvnictví. Z učebních oborů zůstaly pouze třídy dámských 

krejčových. Projekt optimalizace sítě škol představoval snahu ministerstva školství po 

racionalizaci provozu školských institucí. Záměrem bylo spojit školy s malým počtem tříd do 

větších komplexů a očekávalo se snížení provozních nákladů na chod školských zařízení. 
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Na okrese Vyškov byl první projekt optimalizace uskutečněn k 30. červnu 1998 zřízením 

»Integrované střední školy Slavkov u Brna«. Do nově vytvořeného subjektu přestoupilo 

z Integrované střední školy managementu obchodu a služeb 22 zaměstnanců a na 210 žáků. 

Doslov 

V  letech 1998–2001 zůstalo odloučené pracoviště Čelakovského v původních prostorách a 

stále zde učilo až osm tříd. Na konci prázdnin 2001 byl celý školní areál kompletně vyklizen a 

celý objekt předán firmě E-com s.r.o., Slavkov u Brna.  

Důvodem k odložení termínu stěhování byla rekonstrukce školního pavilonu na Tyršově ulici, 

kterému se přistavovalo nové patro. Nadstavbou se získalo pět učeben, kabinety a sociální 

zázemí. Nyní se pracovníci a žáci z Čelakovského měli kam přestěhovat. V nových prostorách 

integrované střední školy se zabydleli a postupně integrovali.  

Lidé na škole a učilišti 
Za dlouhé padesátileté období se na různých profesních pozicích v učňovské škole a 

Odborném učilišti Slavkov u Brna vystřídalo více než sto osob. Jmenný seznam podle 

abecedního pořadí tvoří následující příloha: 

příjmení jméno    příjmení jméno 
Bagara Ota  Horáková Ludmila 

Bílek  Jaroslav-ředitel  Houšť Josef 

Bílek  Jaroslav-řidič  Hrabovský František 

Blecha Jaroslav  Hrbek Radomír 

Blechová  Věra  Hrubá Boleslava 

Boková Iva  Jandlová  Iva 

Brychta Bohumír  Jeřábková Marie 

Cecálek Lubomír  Jirka  Jaroslav 

Cenek Jan  Kachlíř Karel 

Čermák Viktor  Kalábek František 

Červinková Věra  Klimeš Ladislav 

Dluhošová Aloisie  Knéslová Anna 

Dofek Jan  Knoflíček Karel 

Dvořák Josef ml.  Kohoutková  Danuše 

Dvořák  Bohumil  Kulhánková Vladislava 

Dvořák  Josef  Langer Bohumír 

Dvořák  Milan ml.  Láníček  Stanislav 

Dvořák  Milan  Laštovička Miloslav 

Farková Marie  Lekavý Jaromír 

Frank Josef  Lekavý Jiří 

Gottwald Jaroslav  Májek Antonín- mistr 

Hájková Anna  Májek  Antonín- ředitel 

Haluzová Hana  Maláč Rostislav 

Hanák Vladimír  Maláčová Marie 

Hanusková Alena  Marek Jiří 

Häring Karel  Mazalová Jarmila 

Havlíček Cyril  Mihálová Dana 

Havránková Vladimíra  Mlčoušek Alois 

Hlaváčková Marie  Odložilová Ivana 

Holešovský Tomáš  Olejníková Libuše 

Honková Irena  Ondráček Jiljí 

Honková Darja  Opletalová Marie 
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 příjmení jméno  příjmení jméno 

 

Otáhal Stanislav  Smutná Eva 

Otáhalová Vladka  Spáčil Ondřej 

Palečková Ludmila  Strnad Eduard 

Parišová Květoslava  Svobodová Marie 

Partyková Ivana  Sysel Jndřich 

Pastrňáková Jaroslava  Ševčík  Jan 

Pavézková Helena  Ševčíková Pavla 

Piňos Bohumil  Škvírková Karla 

Pischová Eva  Šmehlík Antonín 

Podlena Roman  Šmérková Alena 

Pokorný Josef  Šmída Zdeněk 

Pytela Vítězslav  Štamfestová Petra 

Relich Josef  Tesáček Jaroslav 

Ressová Vladimíra  Tesáček Miroslav 

Riegl Milan  Tesáčková Marie 

Rosner Lubomír  Ťoková Jana 

Rybnikář Zdeněk  Tylšarová Anna 

Salus Jaromír  Uhrová Dana 

Sedláček Josef  Ulman Radomír 

Sekerka Ladislav  Wágner Jiří 

Sekerková Jana  Wechová Renáta 

Simandlová Božena  Zahradníková Hana 

Skládanka Václav  Zapletal Vladimír 

Slanina František  Závodný  Jan 

Slaninová Jiřina  Zipfelová Bohdana 

Slováček  Antonín  Železný Zdeněk 

Slovák Marian    

 

 

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

prosinec 2014, Slavkov u Brna. 

 

 

Rok 2001 

Poslední skupina 

pracovníků před 

úplným opuštěním 

areálu na 

Čelakovské ulici ve 

Slavkově u Brna 
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Historické fotografie 
 

Odborné učiliště Destila 

v roce 1970  
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celkový pohled na areál 

odborného učiliště 

 

 

 

 

 

1988–1990 

 

nový pavilon v hrubé stavbě 

v přízemí budou dílny a  

na poschodích učebny  


