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Sto let historie odborného školství ve Slavkově u Brna  

od pokračovací školy po odborné učiliště Destily 
Slavkovská mládež mohla i v hluboké minulosti navštěvovat obecnou i měšťanskou školu. 

První školní budovu město Slavkov vystavělo již v roku 1862 a druhou v letech 1905–1907.  

Možnost navštěvovat střední školu ale ve městě dlouho chyběla. Za to vzdělávání a přípravu 

mládeže pro řemeslo začala poskytovat od roku 1892 odborná škola pokračovací. 

Přes sto let vytvářela škola pokračovací a posléze odborné učiliště ve Slavkově u Brna svůj 

pestrý dějinný obraz. Optimalizací, tedy slučováním škol, byla v roce 1998 střední škole na 

Čelakovského vystavena historická stopka. Tím se uzavřela její stoletá tradice. Zrušením 

učiliště, obecně známého jako Destila, by časem mohlo vést až na jeho úplné zapomnění. 

Přišla myšlenka navštívit archiv a ze starých listin sepsat letitý vývoj školy pro řemeslníky. 

Projekt optimalizace sítě škol představoval snahu ministerstva školství po racionalizaci 

činnosti školských institucí. Zejména se očekávalo snížení provozních nákladů na chod 

školských zařízení. Schválený zákon č. 139/1995 Sb. umožňoval školským úřadům vydávat 

souhlas ke slučování škol a tak mohl být i na okrese Vyškov vypsán optimalizační projekt.  

Zaměstnanci Integrované střední školy managementu a služeb ve Slavkově u Brna spolu se 

zaměstnanci Středního odborného učiliště strojírenského Rousínov byli přidruženi k 

pracovníkům Integrované střední školy Tyršova 479, ve Slavkově u Brna. Dva přistupující 

subjekty nabyly status odloučených pracovišť. Dne 1. září 1998 zahajoval ředitel školy Ing. 

Miloš Žoček školní rok již v reorganizované Integrované střední škole Slavkov u Brna. 

Živnostenské pokračovací školy, živnostenská společenstva jako zřizovatelé 

Konec devatenáctého století představoval dobu, kdy císařské patenty vedly k  obecnému 

rozvoji školství v Předlitavsku. Zákony ukládaly živnostenským společenstvům spolu s městy 

zřizovat a vydržovat školy pro učební mládež. 

Ve Slavkově bylo vždy mnoho řemeslníků i 

řemeslných živností. Mistři s tovaryši tvořili 

živnostenská společenstva zpravidla podle 

stejného profesního zaměření. Výchova učňů 

byla pro ně základní závazek a slavkovští 

řemeslníci tím měli přesvědčivý důvod, proč 

chtěli mít školu pro svoji učňovskou mládež. 

V lednu 1892 v dochovaném dopise čteme: »Ke 

provedení nastávající pokračovací škole pro 

učedníky zvolil výbor společenstva živ. řem. ...« 

(sic!). Záměr byl oznámen starostovi Emerichu 

Valníčkovi, který stál v čele Slavkova v letech 

1885–1910. Průmyslovou školu pokračovací z 

roku 1892  popsal ve Vlastivědě moravské již 

Alois Ličman . Navíc dvě stručné relace ze 

zápisů společenstva za období 1892 až 1909 by 

existenci živnostenské školy dokládaly.  

                                                 

Alois Ličman – Katolický kněz. Narozen 29. 5. 1863 ve Slavkově, zemřel roku 1928 v Popovicích. 

Knihu Vlastivěda moravská, část II. místopis, Slavkovský okres, vydal Musejní spolek v Brně, 1921. 

Viz strana 143–149. Školství ve Slavkově.  
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Od 1. září 1909 škola na své předchozí aktivity určitě navazovala. Dochované výkazy z roku 

1909 byly učiteli krasopisně nadepsány »Průmyslová škola pokračovací« a třídní výkaz 

zavedený až pro 2. ročník by návaznost na již odučený 1. ročník jenom potvrzoval. 

Správcovství nad školou pokračovací v roce 1909 vykonával ředitel Petr Tichavský, který 

současně vedl Obecné a měšťanské školy ve Slavkově. Učivo určené k výuce bylo rozvrženo 

do tří let: pro přípravnou třídu, I. a II. ročník. Výběr předmětů a jejich hodinové dotace 

vycházely z ryze praktických požadavků na teoretické vědomosti řemeslníků. 

Rozvrh hodin obsahoval předměty: vyučovací jazyk český, počty, živnostenské písemnictví, 

měřičství a průmětnictví , měřičské a průmětnické rýsování, kreslení od ruky. Předepsaná 

učební témata vyučovali zkušení učitelé z měšťanské školy. Jmenovitě Alois Šust a Bedřich 

Nováček. Při výuce nebyly rozlišované profese a všechna řemesla se učila společně.  

V třídním výkaze bylo zapsaných až čtyřicet žáků. Do lavic usedali chlapci a děvčata dvakrát 

týdně, z toho jednou v neděli dopoledne. Vedla se evidence docházky, třídní učitelé 

vyžadovali omluvenky a kárali za neomluvené hodiny. Na vysvědčení měla svoje místo i 

známka za docházku.  

Příhodnější název »Živnostenská škola pokračovací« nabyla škola od roku 1911. Záměr a 

náplň výuky se neměnily. Pravidelná návštěva školy byla stále požadována jako základní 

předpoklad pro získání výučního listu. Školu nadále spravoval Petr Tichavský, který byl v té 

době ředitelem Obecné a měšťanské školy dívčí ve Slavkově. S narůstajícím počtem tříd se na 

výuce podíleli další učitelé měšťanských škol František Bílek, Josef Brauner, Emanuel Hájek, 

Albín Netoušek a Alois Šimečka. Osvědčený učitelský sbor školy pokračoval ve vyučování i 

v samostatné Československé republice. 

 

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

prosinec 2014, Slavkov u Brna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Průmětnictví – metoda používaná v technickém kreslení a deskriptivní geometrii. Zde je používána 

k zobrazování trojrozměrných předmětů na plošný výkres. Pomocí geometrických konstrukcí obvykle 

narýsujeme více plošných obrazů »průmětů« pro technické zobrazení daného tělesa nebo předmětu.  
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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.  
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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. 
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Sto deset let historie odborného školství ve Slavkově u Brna  

od pokračovací školy po odborné učiliště Destily 

Léta poválečná … do února 1948  

Zákon o znárodnění klíčových podniků z října 1945 či následné zestátnění malých podniků až 

po likvidaci řemeslných živností, to vše vyvolalo radikální změny v celém systému národního 

hospodářství.  Reformní proces se zákonitě promítl i do přípravy dorostu na povolání.  

Po přechodu válečné fronty v dubnu a po prázdninách roku 1945 byla za ředitele Ing. Roberta 

Friesse učňovská škola kompletně přemístěna do provizorních prostor na slavkovský zámek. 

V místnostech horního poschodí zámku se vyučovala kovořemesla, obor kupecký, třídy 

oděvní a všeobecné. V  nejvyšším patře zámku se nejen vyučovalo, ale rovněž bydlelo. Učni 

ze vzdálenějších míst zde měli zřízené skromné ubytování. V přízemí zámku vyvařovala 

internátní kuchyně. Rozhodnutí umístnit školní zařízení do historicky cenného objektu nebylo 

šťastné pro školu ani pro zámek. Proto se za velkého nadšení všech 10. listopadu 1948 škola 

vrátila zpět do původních prostor v městském domě nad poštovní služebnu. Z prvního patra se 

napřed museli vystěhovat úředníci berního úřadu. Část ubytovaných žáků se ze zámku 

nastěhovala do montovaných dřevěných baráků na rozestavěném sokolském stadionu za 

kostelem.  

V září 1947 změnila Učňovská škola název na »Základní odbornou školou kovodělnou« a 

ředitelem školy se stal Šimon Valentík. Záhy po válce se formoval interní učitelský sbor, 

který tvořili zkušení i začínající učitelé Antonín Májek, Jaromír Lekavý, Antonín Slováček a 

Ladislav Vykoupil. Odborní lektoři měli garantovat zdárný rozvoj kovodělného profilu školy. 

Tradiční obory (oděvní, kupecký i řemesla nekovodělná) dlouhodobě na škole vyučované, 

měly postupně skončit s výukou, včetně všech externích učitelů. Rušená řemesla a povolání 

končily se školní výukou poté, co učni posledního ročníku složili učňovské zkoušky.  

Léta poválečná … po únoru 1948    

Brzy po neblahé únorové vládní krizi již v dubnu 1948 schválilo Ústavodárné národní 

shromáždění zákon č. 95/1948 Sb. o jednotné škole. Jeho přijetí ministr školství 

Zdeněk Nejedlý neúspěšně prosazoval od konce roku 1945. Zákon v podstatě usiloval 

o sjednocení obecné a měšťanské školy pod jedno společné vedení. Reformované školství na 

jednotném principu řízení mělo snadněji naplnit politické ambice jedné vládní strany. 

Obdobný scénář se předpokládal přijetím zákona č. 96/1950 Sb., o pracujícím dorostu. 

Rovněž i jeho záměrem bylo opanovat vedení systému odborného školství. Platnost zákona 

netrvala dlouho a již v následujícím roce byl nahrazen jiným. Nový zákon, jak se časem 

ukázalo, měl svým pojetím naplnit další, neméně ambiciózní stranické a politické zadání.  

Zákon o »Státních pracovních zálohách« (dále jen SPZ) č. 110/1951 Sb., vládě určoval 

bezvýhradně a bezplatně vzdělávat chlapce i děvčata, kteří ukončili povinnou školní 

docházku. K tomu měla státní správa zřizovat potřebná učiliště SPZ. Tímto způsobem si měla 

ministerstva zajišťovat pro svá hospodářská odvětví kvalifikované dělníky. Znění zákona jim 

stanovilo, že získávání řemeslných dovedností i teoretických vědomostí, ale rovněž výchova 

mládeže pro společnost, musí být realizovaná jen v učilištích SPZ. Tím měla být potlačena 

tradiční výuka učňů na dílnách v malých firmách. 
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Velkou finanční náročnost učilišť SPZ např. hornických, hutnických, stavebních aj. měl záhy 

zmírňovat upravený zákon č. 31/1953 Sb. Jeho znění již připouštělo možnost zřizovat i jiné 

formy vzdělávacích organizací pro přípravu dorostu na povolání. Koncepce novelizovaného 

zákona umožňovala ponechat fungující zařízení a nerušit základní odborné školy ani střediska 

pracovního vyučování, pokud ještě nebyly převedeny do systému učilišť SPZ.  

Slavkovská »Základní odborná škola« učila od roku 1948 kovodělné obory podle osnov, 

které měly i hodiny praktického vyučování a mohla nadále působit v systému odborných škol. 

Podle novelizovaných učebních plánů se učili instalatéři, strojní zámečníci, mědikovci a 

cukrovarničtí údržbáři. Dílenskou výuku vedli učitelé odborných předmětů. V rozvrhu hodin 

k tomu měli vyhrazené dva odpolední bloky. Ostatní řemesla dříve vyučovaná na škole se 

přestala úplně učit.  

Zákonem z roku 1953 se začala měnit celá organizační struktura institucí pro výuku mládeže 

na povolání. Od 1. září 1953 se slavkovská škola zaměřila na profese, které úzce souvisely 

s montáží potrubí a dostala název »Učňovská škola výrobních družstev Slavkov u Brna«. 

Učňovské školy zajišťovaly žákům jen teoretickou přípravu a navazující praktický výcvik 

prováděla střediska pracovního vyučování – SPV. S učňovskou školou výrobních družstev 

v tom čase spolupracovalo několik SPV. Středisko mělo zřízeno družstvo Destila či podniky 

Stavomontáže, Instalatérské závody, Cukrovar a krátkodobě i jiné menší slavkovské firmy.  

V následujícím školním roce zaváděli učitelé učňovské školy a mistři SPV do výuky opět jiné, 

nově pojaté osnovy pro instalatéry, strojní zámečníky a mědikovce. Upravený učební plán 

povýšil počet hodin praxe a dílenský výcvik se stal dominantní složkou vzdělávací koncepce 

přípravy na povolání. Rozvrh měl týdenní formát od pondělí do soboty, obvykle tři dny školy 

a tři dny dílen. 

 

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

prosinec 2014, Slavkov u Brna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V letech 1945–1948 byla Učňovská škola umístněna v horním patře zámku, 

zde na pravé straně historické fotografie 
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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. 



Sto let 

 

10 

 

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 
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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 



Sto let 

 

13 

 

 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  

 

 

nové dílny 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

domov mládeže 
 

 

 

 

 

 

 

 

celkový pohled na areál 

odborného učiliště 

 

 

 

 

 

1988–1990 

 

nový pavilon v hrubé stavbě 

v přízemí budou dílny a  

na poschodích učebny  


