
Vznik a rozvoj odborného vzdělávání v Rousínově do roku 1945 

Každé významné výročí bývá v lidském životě příležitostí k zamyšlení a rekapitulaci směřující 
k vlastnímu hodnocení. Stejně tak i organizace a firmy slaví svá jubilea ohlédnutím do 
historie a jejím připomenutím. Proto při příležitosti 110. výročí založení střední školy ve 
Slavkově u Brna nastala vhodná příležitost vzpomenout vznik a vývoj odborného vzdělávání v 
Rousínově, které je v současnosti se slavkovskou školou propojeno. 

Než se začneme věnovat vzniku odborného vzdělávání v Rousínově, považuji za vhodné 
seznámit se s celkovým kontextem a to zejména unikátní polohou Rousínova, která 
předurčovala tehdejší život obyvatel města i blízkého okolí. 

Rousínov byl položen na velmi důležitém dopravním silničním spojení mezi Brnem  
a Olomoucí, resp. mezi Vídní a Vratislaví. Tato významná silnice a poloha Rousínova v 
blízkosti Brna vedly k tomu, že se zde rozvinulo formanství, provozované místním 
obyvatelstvem a také pohostinství. Již v roce 1790 je zde uváděno deset hospod, ve kterých 
formané odpočívali před příjezdem do Brna. 

Asi málokdo z tehdejších obyvatel tušil, jak podstatný vliv do jejich života bude mít prohraná 
prusko-rakouská válka (3. července 1866 u Hradce Králové). Zdánlivě nesouvisející událost 
totiž předznamenala budoucí vývoj Rousínova a jeho obyvatel. Císař František Josef I. 
navštívil Moravu, která byla nejvíce postižena válečnými událostmi a hledal možnosti, jak 
škody a nouzi lidí zmírnit. Jednou z nich bylo budování nových železnic, a proto nařídil 
vybudování trati Brno – Přerov s odbočkou v Nezamyslicích na Olomouc a Šternberk. 

Stavba této 88 km dlouhé tratě trvala pouhých 21 měsíců a v polovině července 1869 byla 
celá trať sjízdná. První zkušební jízda na trati Brno – Přerov byla uskutečněna 5. srpna 1869. 
Na dnešní dobu naprosto nevídaná a ojedinělá věc. Tento "poslední" úder formanům spolu  
s odlivem kapitálu v souvislosti s odchodem ekonomicky nejaktivnější části židovského 
obyvatelstva znamenal pro místní obyvatelstvo hledání jiných možností obživy. 

Novou šancí pro Rousínov a okolní obce se ukázal postupný rozvoj dřevozpracujícího 
průmyslu a to zejména nábytkářství. Rousínov měl pro vytvoření tohoto odvětví jenom určité 
předpoklady. Byl zde relativní dostatek kvalifikovaných dělníků s příznivou docházkovou 
vzdáleností pracovních sil, existovala starší cechovní tradice bednářská a také okolní lesy 
poskytovaly dostatek kvalitního dřeva. Negativním činitelem rozvoje byla nedostatečná 
kapitálová síla, typická pro české průmyslové podnikání. Finanční možnosti tak byly velmi 
omezeny. 

I když v rousínovském stolařském cechu bylo v roce 1851 dvacet pět stolařských mistrů (ve 
vlastním Rousínově pouze pět), za počátek tradice rousínovského nábytkářství je považován 
rok 1866, kdy začal provozovat stolařskou živnost Jan Osolsobě, z jehož dílny později vyrostl 
významný průmyslový závod. 

Zastavme se chvíli u osoby Jana Osolsobě. Je nepochybné, že  
k rozvoji jeho dílny přispěly rozsáhlé zkušenosti ze zahraničí. Sám 
nepocházel ze stolařské rodiny, jeho otec byl mlynářem. Jan 
Osolsobě se vyučil stolařem u mistra Jana Růžičky, dědečka 
významného rousínovského rodáka, sochaře a kameníka Jana 
Tomoly. Řadu let prožil Osolsobě na "zkušené" ve světě, pracoval ve 
Vídni a v Brně, několik let byl v Srbsku a Rumunsku. Zpět do 
Rousínova se vrátil v roce 1865 jako třicetiletý, aby další rok ohlásil 
založení vlastní živnosti.  

Obr. 1: Jan Osolsobě (1835-1907) 
Jeden ze zakladatelů nábytkářského průmyslu v Rousínově 



Po seznámení s okolnostmi a popisem situace začátku druhé poloviny 19. století v Rousínově 
můžeme pokračovat již samotným odborným vzděláváním. 

Jan Osolsobě si cenil odborného vzdělání a spolu s řídícím učitelem Janem Růžičkou si získal 
velké zásluhy o odborné vzdělání učňovského dorostu. V roce 1890 svolal předseda 
společenstva svobodných a koncesovaných živností poradu o dalším vzdělávání mládeže. Do 
Rousínova byl pozván odborník profesor Augustin Kopecký, který na uvedené téma pronesl  
přednášku. Přítomní pak přijali doporučení zřídit v Rousínově pokračovací školu. 

Obecní zastupitelstvo včele s Janem Osolsobě (zvolen starostou 1883) se usneslo povolit na 
školu roční subvenci 200 zl. Již v roce 1891 byla na základě tohoto rozhodnutí zřízena  
v Rousínově tzv. průmyslová škola pokračovací s přípravkou pro učně. Od roku 1908 měla ve 
druhém ročníku oddělení pro průmysl dřevařský. První ročník byl společný pro všechna 
řemesla, ve druhém ročníku bylo oddělení A pro průmysl dřevařský a B pro ostatní řemesla. 

Ve školním roce 1910/1911 byl změněn název školy na živnostenskou školu pokračovací  
a byla osamostatněna pokračovací škola pro učně živností dřevodělných. Tato škola měla již 
od roku 1913 svou vlastní dílnu, jejímž prvním mistrem učitelem se stal Emanuel Donauer 
(učil do roku 1938). Do 31. prosince 1912 vedl správu všech pokračovacích škol Jan Růžička,  
od 1. ledna 1913 Antoním Kotrlý, kromě školy truhlářské, kterou řídil syn Jana Osolsobě 
Richard. 

Snahou bylo zřídit školu denní, která byla v roce 1909 povolena s podmínkou, že ji obdrží 
také Jihlava. Učni totiž museli navštěvovat pokračovací školu až večer po ukončení 
zaměstnání, tj. od sedmé do deváté hodiny večerní. Prosadit tuto školu se však podařilo až za 
předmnichovské republiky. 

Nejvýznamnější veřejnou stavbou, jež byla 
v Rousínově zbudována za první republiky, 
je pokračovací dřevařská průmyslová škola 
ve Staré cihelně. Již víme, že o zřízení 
pokračovací dřevařské školy žádali 
rousínovští představitelé už za dob 
Rakouska-Uherska. Kladně byla však žádost 
vyřízena až roku 1919 a trvalo více než 
deset let, než byla škola dostavěna. Náklad 
na stavební práce činil 980 000 Kč,  
a přestože na její stavbu přispěla řada 
organizací a okolních obcí, zemské  

i ústřední orgány a instituce, zatížila tato 
stavba rousínovský obecní rozpočet velkými 
dluhy až dokonce druhé světové války. 

Pokračovací škola se mohla na svou dobu pochlubit moderním vybavením. Měla tři třídy pro 
teoretickou výuku, dílnu pro praxi a vlastní strojovnu. Po jejím dobudování se uvolnila stará 
obecná škola, dnes sídlo Městského úřadu Rousínov. 

Nová budova pojala obě oddělení učňovského školství a byl zde ustanoven první ředitel v 
hlavním povolání. Název školy zněl „Odborná škola živnostenská“, a to od počátku školního 
roku 1931 – 1932. Prvním ředitelem byl p. Ohmelář, který v roce 1933 přešel jako ředitel na 
Odbornou školu živnostenskou do Tišnova. Ředitelem školy se stal ing. Arnošt Ostřejš. Ten 
také asi po dvou letech odešel na školu do Brna a dalším ředitelem školy se stal rousínovský  
učitel František Boček, který vedl školu až do jara 1940, kdy odešel do důchodu. 

Obr. 2: Nová budova pokračovací dřevařské průmyslové 
školy (ulice Tyršova)  
Jeden ze zakladatelů nábytkářského průmyslu v Rousínově 



Od 15. července 1940 byl ministerstvem školství jmenován novým ředitelem školy Václav 
Müller, do té doby interní učitel v Tišnově na odborné škole živnostenské. Ve škole již v té 
době vyučovali čtyři učitelé v hlavním povolání, a to Josef Sedlmajer, ing. Ladislav Šíř, 
Antonín Šimík a Tolar. Dále vyučovali externě Emil Sedlmajer, předseda společnosti stolařů  
a Bedřich Nohel, spolumajitel firmy Nohel – Slavíkovice. Učitel Tolar v květnu 1940 odešel 
tajně do zahraničí, kde byl letcem naší armády v Anglii a při náletu na cíl nacistických armád 
ve Francii v roce 1943 byl sestřelen a následně zahynul. Učitel Antonín Šimík byl  
o prázdninách zatčen gestapem a vrátil se z Kounicových kolejí v začátku jara 1945. Byl 
suspendován z učitelského místa. Po válce ihned nastoupil do armády jako důstojník 
pyrotechnik a prováděl očistu okresu Vyškov od nevybuchlých nábojů. 

V roce 1940 vyučovali externě dámské krejčové paní Skřivánková, paní Zeráková, dále místo 
externích učitelů p. E. Sedlmajera a p. B. Nohela přišel jako externí učitel p. Vladislav Zerák  
a místo zmizelého učitele Tolara nastoupil interní učitel p. Miroslav Švarný. V roce 1941 
přestala učit externí učitelka Skřivánková a vyučování švadlen v odborných předmětech 
převzala paní Zeráková. 

V roce 1942 je jmenován ministerstvem školství interním učitelem Šimon Šlimar, který přišel 
z berní správy Vyškov.  

V roce 1943 byl přijat jeho externí učitel Antonín Res na oddělení oděvní a externí učitelka 
Zeráková ze školy odešla. Ve stejném roce 1943 přešel interní učitel M. Švarný dobrovolně 
do Boskovic a naopak do Rousínova přešel na jeho místo výměnou z Boskovic Miloslav 
Novozámský pro obor obchodní. Ten v roce 1946 přešel jako důstojník do armády. 

V první polovině čtyřicátých let je otevřena při oddělení dřevodělném (stolařském) odborná 
třída pro koláře a karosáře, kde externě vyučoval p. Skula, vedoucí firmy Lepilovy závody 
„Továrna karosérií Rousínov“ Slavíkovice. 

Zajímavostí je, že za druhé světové války byla škola dvakrát obsazena nacistickou armádou. 
Poprvé v roce 1941 před tažením na SSSR asi na tři týdny a podruhé, od Vánoc 1944 až do 
konce války na našem území roku 1945. Vojáci vždy obsadili celou školní budovu mimo dílny. 
Za frontových bojů během osvobozování a krátký čas po válce sloužila jako nemocnice Rudé 
armády. 

Druhou zajímavostí je, že největší počet učňů, který učňovská škola měla, byl za druhé 
světové války v letech čtyřicátých, kdy dosáhl počtu přes 600 žáků. 

 

Zdroje: 

Čáda, F., Janák, J., Hladký, S.: Rousínov - Dějiny a socialistická přítomnost, Brno 1982. 

Vykydal, Jan: Z historie Rousínova v letech 1914 – 1945 (s důrazem na období první republiky), diplomová práce, 
Pedagogická fakulta MU 2008. 

Vzpomínky pamětníků. 


