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Úvodní slovo ředitele

 Dostává se Vám do ruky naprosto unikátní kniha o historii stoleté 
Kociánky. Říká se, že kdo nezná svoji historii je nucen ji opakovat. Já bych 
to upravil tak, že kdo zná svoji historii, může opakovat to dobré. A jak po-
známe co je vlastně dobré? To již nechám na vašem laskavém posouzení.
Pro mne jsou následující strany především svědectvím o lidech, službách 
a proměnách Kociánky. Dá se bez nadsázky napsat, že Kociánka v mno-
hých oblastech předběhla svou dobu. Například v přístupu k zaměstnává-
ní, dle tehdejšího hesla: „Žádnou almužnu a soucit, ale práci.“ Dnes hovo-
říme o sociálním podnikání. To hlavní, co dle mého názoru, přetrvá i další 
století, je samotná koncepce Kociánky. Svým způsobem po celou dobu její 
existence se jako pomyslná nit vine vzdělávání, rehabilitace, zaměstnávání 
a sociální péče. Dnes se tato komplexnost nazývá ucelenou rehabilitací 
a Centrum Kociánka je tedy právem jedním z členů Asociace ucelené re-
habilitace.
 Samotné služby jsou samozřejmě hlavně o lidech. Na jedné straně 
profesionálové, a na druhé ti, kterým pomáhají. Již ze samotných fotek 
je patrné, že se výrazně měnili lidé, pro které byla Kociánka určena. Prv-
ními dětmi byli sirotci s tělesným postižením. Díky obrovskému pokroku 
v medicíně však lidí s tělesným postižením postupně ubývalo a zároveň 
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přibývalo možností, aby institucionální péči nemuseli využívat. V druhé 
polovině existence Kociánky jsou příjemci služeb již lidé s kombinovaným 
postižením (převážně s mentálním). No a v poslední dekádě se do popředí 
zájmu dostávají lidé s poruchou autistického spektra.
 Pokud jde o profesionály poskytující vzdělávání, zdravotní či soci-
ální služby, tak i mezi nimi se vystřídala celá řada lidí. Je téměř nemožné 
vypíchnout jen jedno jméno. Tím snad nejznámějším by mohl být pan 
prof. Bedřich Frejka. Myslím si ale, že bychom při čtení této knihy měli 
vzpomenout na všechny pracovníky Kociánky. Jsem přesvědčen, že vět-
šina z nich měla dobré srdce a dělala pro lidi s postižením maximum. 
Za to jim patří nejen náš dík, ale i naše uznání.
 Neméně zajímavé je na fotografiích sledovat proměnu budov, par-
ku a vlastně i tzv. velkého Brna. Tam, kde jsou na fotce malé stromky, vy-
rostla krásná třešňová alej. Tam, kde bývalo pole, stojí dnes nová budova 
střední školy. Poděkování tedy patří všem „investorům“ a „budovatelům“, 
kteří se o rozvoj přičinili.
 Závěrem bych chtěl zvláště poděkovat autorovi knihy za to, že se 
do toho tak odvážně pustil. Rovněž děkuji všem, kteří k vzniku této knihy 
přispěli jakýmkoliv způsobem a v neposlední řadě děkuji samotné Koci-
ánce za to, že tady je. Kociánka si zaslouží, aby o ní vznikla tato publika-
ce. Vám přeji, abyste zde objevili něco, co vás zaujme či okouzlí natolik, 
že se na Kociánku přijdete podívat, protože má opravdu Genius loci, 
který je potřeba zažít.

V budově „A“ Centra Kociánka,
dne 13. 9. 2019        Tomáš Komárek
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 Budiž na úvod poznamenáno,
že psát historii je záležitost relativní jako život sám.
 Na jednu událost v minulosti mohou mít kronikáři či historici ne-
spočet pohledů. Co je pro jednoho důležité, nestojí druhému za řeč a na-
opak. O výběru zaznamenáníhodných událostí ani nemluvě.
 A čím více existuje žijících pamětníků, tím hůř se taková historie 
píše. Vždyť kdosi moudrý trefně poznamenal, že „věda“ o historii je to, 
co si ostatní již nepamatují.
 Takže i obsah této knížky je pouze příslovečnou špičkou ledovce pí-
semně zaznamenaných dějů, pouhými střípky z virtuálního obrazu života 
Kociánky dávné přítomnosti.
 Ať tedy laskavý čtenář promine a nehledá na těchto stránkách sto-
py svých osobních zkušeností, a raději ať v historii Kociánky nachází pro 
svůj současný život ty hodnoty, které jsou svým nadčasovým významem 
inspirující dodnes.

Zeno Čižmář

Úvodní slovo autora
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Jak Kociánka
ke svému jménu přišla

 Na místě dnešního Centra Kociánka stával hospodářský dvůr, 
který byl majetkem krále Václava I. V roce 1239 dvůr získala abatyše 
Herburga, matka představená brněnského kláštera Augustiniánek. V ma-
jetku jeptišek dvůr zůstal až do roku 1578, kdy jej koupili Jezuité. Ti, pro 
zajímavost, vytvořili v přilehlém lesíku, pozdějším parku, umělou jeskyni 
a nad vstupem do ní umístili sochu Panny Marie. Roku 1773 byl klášter 
zrušen a dvůr s rozsáhlými pozemky okolo připadly brněnskému měšťa-
novi Antonínu Kotziánovi z Kronfeldu. A právě podle jeho jména vzniklo 
lidové pojmenování tohoto území – Kociánka. V první polovině 19. sto-
letí Kotzian své pozemky s dvorem prodal hraběcí rodině Schaffgostche.
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Hraběcí dědictví

 V roce 1825 hraběcí rodina Schaffgotsche postavila u hospodářské-
ho dvora na Kociánce současný zámeček a k němu zřídila krásný anglický 
park se dvěma vinicemi. V roce 1890 byla zchudlá hraběcí rodina nucena 
část své chátrající rezidence na Kociánce pronajmout, a to právě založené 
Královopolské strojírně. Ta si v části zámeckých prostor zřídila své kan-
celáře, včetně projekčního oddělení. Zámecké pokoje se staly i domovem 
pana továrníka Porgese. Na počátku první světové války hraběcí rodina 
zámeček s parkem prodala Moravské agrární a průmyslové bance. Banka 
pak zámecké prostory pronajímala jako byty.
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Co se stalo před sto lety?

 Dnešní ústav Kociánka vznikl ze soukromého Zemského spolku pro 
léčbu a výchovu mrzáků na Moravě. Ten byl z podnětu Alice Masarykové 
založen v první polovině roku 1919 – podle vzoru Jedličkova ústavu v Pra-
ze (vznikl v roce 1913). Zakládajícími členy spolku bylo 11 nadšenců v čele 
s Otakarem Joklem, přednostou brněnského městského úřadu pro péči 
a mládež. Ustanovující valná hromada spolku se konala na staré brněnské 
radnici 23. června 1919. A dne 8. srpna tento spolek koupil od Moravské 
banky zámeček s parkem na Kociánce za 350 tisíc korun. Jeho nejnutnější 
rekonstrukce pak stála přibližně tolik jako samotná koupě.
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Otec Kociánky

Jan Chlup se narodil v roce 1889 
v Boskovicích v rodině ševce jako jed-
no ze třinácti dětí. V Boskovicích se 
pak živil jako učitel a nějakým způ-
sobem se v Brně dostal do kontaktu 
s lidmi, kteří v roce 1919 založili spo-
lek pro péči o zmrzačené děti. Záhy 
se stal jeho vůdčí osobností a hlavním 
manažerem budování ústavu. Jako 
jeho prvním ředitelem zastával funk-
ci jak učitele, tak vychovatele a svým 
nebývale citlivým a osobním přístu-
pem k dětem jim nahrazoval otcov-
ský vztah. Cit ke svým klientům měl 
tak hluboký, že některým ze svých 
prostředků financoval studia, napří-
klad jednomu z prvních obyvatel Ko-
ciánky, pozdějšímu akademickému 
sochaři J. Weigusovi, který je pode-
psán jako autor Chlupova náhrobku 
na královopolském hřbitově. Tam byl 
pan ředitel v roce 1968 pochován. 
O rok později, u příležitosti 50. výročí 
založení ústavu, byla prvnímu řediteli 
slavnostně odhalena busta, a to v sa-
motném parku Kociánky.
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Bídné počátky ústavu

 Zapsaná slova prvního ředitele ústavu J. Chlupa o krušných začát-
cích Kociánky byla, bohužel, pravdivá. Zájem různých státních činitelů 
o zřízení ústavu brzy opadl a první roky života v zámečku na Kociánce 
bez kanalizace, vody i elektřiny bylo, takříkajíc, robinzonádou. Brněnský 
magistrát sice zaplatil zavedení plynu, ministerstvo obrany dodalo sta-
vební dělníky a vozy, Královo Pole zajistilo cihly a kámen a mnoho dalších 
firmem si rozdělilo provedení ostatních rekonstrukčních prací, ale peněz 
měl spolek stále málo. Prakticky veškerý mobiliář ústavu, včetně vybave-
ní koupelen i šaten, byl získán dary a výpůjčkami z domácností. Jednalo 
se zejména o vybavení brněnských kasáren, od kterých dostal postele nebo 
vybavení kuchyně. Jak ukazuje fotografie, prvních osm děti, které do zá-
mečku na Kociánce 20. května roku 1920 nastoupily, muselo spát na zemi.
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Jak Kociánka rostla

 V roce 1925, po dvou letech výstavby, byla zahájena stavba první 
nové dvouposchoďové budovy ústavu, která začala sloužit jako nemocnice 
a bylo v ní i sedm bytů pro zaměstnance (dnešní budova C). V roce 1928 
byla postavena první část budovy s dílnami sloužící řemeslné výrobě cho-
vanců. Roku 1931 byl vypracován územní plán zástavby Kociánky, podle 
něhož o rok později začíná výstavba dalších pavilonů. V roce 1933 byl zko-
laudován internát dorostenců. Internát malých dětí se školou, tedy dnešní 
budova D-E-F, se otevřela v roce 1934 a ve stejném roce ústavní nemocnice 
získala díky rekonstrukci dnešní podobu. Naplánovaná byla i další výstavba 
budov ve východní části ústavního areálu. Tyto záměry, stejně jako stavbu 
nové tzv. Rooseveltovy nemocnice, zhatil komunistický puč v únoru 1948. 
Oživení stavební činnosti na Kociánce nastalo až s příchodem 90. let.
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V záhonech Kociánky

 Zakladatelé Kociánky dobře věděli, že půda je prazáklad všeho pod-
nikání, tedy i toho, které mělo ústavu primárně zajistit jeho fungování. 
Řeč je o zemědělství, pro které měl ústav ideální podmínky. Bylo však 
úplně zpustlé a prakticky bez vybavení. Jako první se obnovila zelinářská 
zahrada, která začala zásobovat ústavní kuchyň. Ze starých skleněných 
desek, darovaných brněnskými fotografy, se vyrobila pařeniště.
 Kromě zeleniny se na Kociánce pěstovaly i řezané květiny a též se 
vázaly věnce, kterými ústav zásobil brněnská květinářství. Práci v zahrad-
nictví se od jeho počátku věnovali tři pracovníci a po roce 1926 byl jejich 
počet více než dvojnásobný. V roce 1927 ústav od města Brna koupil poze-
mek, který si dosud pronajímal pro své zahradnictví. Roku 1935 vyrostly 
na Kociánce nové moderní vytápěné skleníky. Tradice pěstování zeleniny, 
bylinek a květin zde pokračovala až do 80. let.
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Na polích Kociánky

 Kromě zahradnictví se v areálu dnešního ústavu nacházelo několik 
hektarů polí, která spolu s dalšími aktivitami obyvatel Kociánky pomohla 
překonat první krizová léta jeho existence. Z darovaných sazenic stromků 
byl na jižním okraji areálu, na místě bývalé zámecké vinice, vysázen ovoc-
ný sad, o který ještě donedávna mohla většina klientů Kociánky pečovat. 
Na počátku druhé světové války se kromě ústavních dílen rozšířilo i polní 
hospodářství tím, že si ústav pronajal další sousední pozemky a hospoda-
řil tak přibližně na třinácti hektarech.
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Živo jako na statku

 Jedním z ekonomických pilířů samostatného fungování ústavu byl 
chov domácích zvířat. Ten v prvé řadě sloužil k zásobování ústavní kuchyně 
a později, jak se chovy zvětšovaly, prodávala se zvířata na maso a ústav tržil 
peníze i z prodeje vajec, mléka nebo králičích kožešin. V roce 1921 chovali 
na Kociánce jednu krávu, tři kozy, třicet slepic, šestnáct krůt, osm prasat 
a jednoho králíka. Když ztroskotala snaha ústavu zařídit si živnostenský 
provoz prádelny, vedení se v roce 1926 rozhodlo přichystané finance inves-
tovat do zřízení vepřína, drůbežárny a také do vybudování nového provozu 
zahradnictví.
 V roce 1934 byla za pavilony D-E-F postavena nová drůbežárna 
pro chov slepic a kachen a kotce pro asi čtyřicet králíků, kteří se chovali 
pro kožešinu. Tou dobou stávalo na Kociánce i patnáct včelích úlů. Čistý 
zisk z prodeje včelích a dalších živočišných produktů v roce 1937 dosáhl 
556 korun, tedy asi polovina tehdejšího průměrného platu úředníka 
za měsíc. Za tyto vydělané peníze se jezdilo na výlety nebo se investovalo 
do provozu ústavního divadla. Po roce 1947, když se ústav stal státní insti-
tucí, zvířata z Kociánky zmizela a natrvalo se vrátila se až v roce 1993. Koně 
byli přivedeni zpět jako první z důvodu, že byla zavedena hipoterapie.
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Řemesla na Kociánce

 Všichni z postižených na Kociánce, kteří jen trochu mohli, se snaži-
li naplňovat ústavní heslo: Žádnou almužnu a soucit, ale práci. Každý totiž 
věděl, že bez vlastního přičinění by ústav neexistoval. Proto se již v roce 
1921 v dílnách na Kociánce pod vedením několika zkušených mistrů bez 
zdravotního handicapu učilo přes čtyřicet chlapců a děvčat několika ře-
meslům. A to košíkářství, dřevosoustružení, truhlářství, zahradnictví, va-
ření a šití prádla. Kromě těchto oborů se u několika řemeslníků ve městě 
učili dva chovanci na obuvníka a jeden se učil krejčím, bandážistou, hodi-
nářem a řidičem automobilu. V roce 1923 učňovskou zkoušku na Kociánce 
složilo celkem šest nových řemeslníků.
 Za první republiky byla velká nouze získat stálé zaměstnání a tě-
lesně postižení měli šanci ještě menší. Vedení ústavu se v roce 1926 ale 
podařilo domluvit s firmou Baťa, aby na zkoušku pár šikovných brašnářů 
z Kociánky ve své zlínském impériu zaměstnala. Několik vyučených zá-
mečníků přijala i brněnská Zbrojovka. V roce 1928 se dokončila výstavba 
první části dílenských budov, čímž se kapacita výuky řemesel na Kociánce 
zásadně rozšířila. V následujícím roce dílny ústavu získaly status regulérní 
firmy s názvem „Svépomocné podniky zmrzačelých“.

 Snad nevětší objem výroby, a tedy i největší zisky z řemeslných vý-
robků, připadal výrobě nábytku a široké palety užitných předmětů z plete-
ného proutí. Této dovednosti se totiž mohly na Kociánce naučit již i škol-
ní děti. V roce 1934 ústav organizoval výuku více než padesáti chlapců 
a děvčat v celkem již 17 řemeslných oborech. Rok 1939 byl významný 
z toho důvodu, že ústav získal právo vydávat pro své učně úředně platné 
výuční listy. V té době se dílenské prostory rozšiřují další stavební přístav-
bou v sousedství venkovního bazénu.
 V roce 1954 byla Krajským národním výborem v Brně na Kociánce 
zřízena učňovská škola, jejíž čtyři třídy převzala do své správy tehdejší 
Střední průmyslová škola textilní na Francouzské ulici. V té době se na 
Kociánce učili budoucí pánští krejčí, dámské krejčové, brašnáři, zahradníci 
a zámečníci. V roce 1980 se otevřelo také střední odborné učiliště s matu-
ritou – nabízeno bylo celkem 8 oborů. Výuka řemesel na Kociánce skončila 
počátkem 90. let.
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Slečny učednice z Kociánky

 V polovině 30. let se na Kociánce učilo sedmi řemeslům také asi 
30 děvčat. Většina jako švadleny, zahradnice, ošetřovatelky, košíkářky 
a také jako kancelářské praktikantky. Nemalý podíl tvořily budoucí profe-
sionální kuchařky, které své dovednosti získávaly při vaření v ústavní ku-
chyni. Od roku 1940 začalo vedení ústavu na Kociánce pořádat ošetřova-
telsko-vychovatelské kurzy pro dívky z Brna a okolí, které byly zaměřené 
na péči o nemocné a tělesně postižené. Během války prošlo těmito kurzy 
víc než sto posluchaček (zdaleka nejen tělesně postižených), což je ochrá-
nilo před jejich nucenou prací pro nacistické Německo.
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Mistři zámečníci

 Obchod, který vedl boj proti nemocem, v době mezi válkami ještě 
nekvetl tolik jako dnes, též ani neexistovalo tolik firem, které by se za-
bývaly výrobou pomůcek pro invalidy. Berle i chodítka pro nemohoucí 
se proto vyráběly svépomoci i v truhlářských dílnách na Kociánce. Ne-
jen pro potřeby dětí z Kociánky se pod zručnýma rukama tamních mla-
dých zámečníků rodily invalidní vozíky různých konstrukcí. V roce 1947 
se dokonce z běžného vozíku vyrobil prototyp na motorový pohon. Ovšem 
ruční řetězový převod býval jejich nejvyšším komfortem obsluhy, o bez-
pečnosti provozu těchto samohybů ani nemluvě. Inu, posuďte z obrazové 
galerie sami!
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Původní invalidní vozík doplněný v roce 1946-47 pomocným motorem Sachs.
Foto z roku 1949, testovací jízda B. Leinbewera.
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Značková prodejna

 Od samých počátků se ústav na Kociánce ve svém financování spo-
léhal na vlastní síly řemeslné výroby. Výsledky této práce ale bylo třeba 
prodat, a proto se již v roce 1923 objevuje v archivních pramenech první 
zmínka o existenci prodejny řemeslných výrobků z Kociánky se sídlem na 
Pražské ulici – dnešní Renneská třída. Dne 1. listopadu 1925 ústav namís-
to této prodejny otevírá svůj nový obchod, v samém středu města Brna – 
na Kapucínském náměstí v čísle 2-4. V roce 1929 se prodejna výrobků 
klientů z Kociánky dokonce na nějaký čas zřídila i v pražském Veletržním 
paláci. V polovině 30. let se obchod Kociánky na brněnském Kapucínském 
náměstí přestěhoval do Králova Pole, na Palackého třídu, kde zůstal až do 
války. Pak ji zastoupila i další prodejna na Kounicově ulici, která byla zlik-
vidována pár let po válce, kdy se ústav na Kociánce stal státním zařízením.
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Vládci kina

 Do výčtu podnikatelských činností, kterými si ústav na Kociánce 
vydělával na své živobytí, patřilo i provozování kina. První licenci, spolu 
s dalšími dvěma brněnskými spolky, ústav získal v roce 1924 pro kino Ex-
celsior, které hrávalo na dnešním Šilingrově náměstí – někdejší tzv. Zem-
ský dům. Dnes je z něj hotel Barceló. Filmem si ústav na Kociánce vydě-
lával i tak, že o sobě nechal natočit propagační film, který se mimo jiné 
ve 30. letech promítal v rámci školních představení v brněnských kinema-
tografech. Když se veřejnosti na jaře roku 1932 otevřela pasáž nového pa-
láce Alfa na Poštovské ulici, svůj provoz tam zahájilo i kino. Novou licenci 
k jeho provozování získal opět ústav na Kociánce. Jeho členové vládli jak 
promítací kabině a pokladně, tak i jako uvaděči.
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Krev a známky

 Významným zdrojem financování ústavu na Kociánce byla jeho 
aktivní účast ve státním programu výroby očkovacího séra proti obrně, 
který začal v roce 1938. Dětem z Kociánky se odebírala krevní plazma a po-
sílala se do jedné pražské farmaceutické továrny ke zpracování na zmíněný 
léčebný preparát. Ten se prý vyvážel do řady evropských států a z tohoto 
obchodu plynuly do ústavní kasy nemalé zisky. Jako odměna za to, že se děti 
z Kociánky stávaly dobrovolnými dárci krevní plazmy, získal ústav s podpo-
rou Ministerstva sociální péče další nemalý zdroj svého financování.
 Státní poštovní správa v Brně přiznala ústavu exkluzivitu mezi 
ostatními zájemci ve sběru orazítkovaných známek ze svých skartovaných 
tiskovin. Dosud se totiž mezi filatelisty o možnost tohoto sběru sváděl tvr-
dý boj, do kterého Kociánka vstoupila již v roce 1933. Skartované obálky 
se vozily na Kociánku, kde se známky vystřihovaly, ve vodě odlepovaly, su-
šily, balily a prodávaly se filatelistům. I na tuto činnost měl ústav vystavený 
živnostenský list.
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Jetěva

 Když chovanci na Kociánce dosáhli plnoletosti, museli se o své živoby-
tí začít starat sami. Kvůli vzájemné podpoře v tomto často nelehkém úkolu 
v roce 1929 absolventi ústavu založili Sdružení absolventů ústavu mrzáčků 
v Králově Poli, z něhož v roce 1931 vznikla tzv. Jednota tělesně vadných, zkrá-
ceně Jetěva. Její členové pokračovali ve spolupráci s ústavem ve všech jeho 
dosavadních aktivitách a současně, často jako již samostatně výdělečně činní 
v oborech, kterým se na Kociánce vyučili, různě přispívali k podpoře tělesně 
postižených ze strany většinové společnosti. Jedním z nejdůležitějších aktivit 
Jetěvy bylo provozování veřejné jídelny či restaurace v Brně na dnešním Kolišti 
číslo 5. V roce 1949 se z Jetěvy vytvořilo první družstvo invalidů v republice 
a s rokem 1953 se z něj vyčleňuje samostatné brněnské družstvo s názvem 
Drutěva, které úspěšně podniká dodnes.
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Škola na Kociánce

 V roce 1920 začala na Kociánce fungovat základní škola a do roku 
1926 měla dvě třídy. K roku 1927 se rozšířila o třetí třídu a do konce války 
se na Kociánce učilo ve čtyřech třídách. Škola měla tzv. právo veřejnosti, 
tedy, že ji mohly navštěvovat i děti mimo ústav. Kromě základní školy slou-
žila v ústavu od jeho počátku i mateřská škola. Mezi klienty bývalo i několik 
studentů, kteří navštěvovali některou z brněnských škol. V roce 1934 jich 
bylo čtrnáct, mezi nimi ale jen dvě dívky. Po roce 1980 se na Kociánce ote-
vřel první ročník střední ekonomické školy, jež je určena pro tělesně posti-
ženou mládež z celé republiky.
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Počátky brněnské ortopedie

 Nedílnou součástí ústavu na Kociánce byla od samého počátku 
jeho léčebna, resp. nemocnice. V provizorních podmínkách zámečku se již 
v roce 1920 uskutečnila první operace. Začátkem roku 1921 se na Kocián-
ce otevřena poradna pro tělesně postižené, kterou měsíčně začalo navště-
vovat asi dvacet klientů z celé Moravy. V tomto roce provedla nemocnice 
na Kociánce dvě operace, o rok později jich bylo už osm a k roku 1923 
měla na kontě již čtyřicet sedm zákroků. Zdravotnický materiál ústav zís-
kával většinou z darů Červeného kříže. Nemocnice úzce spolupracovala 
s chirurgickou klinikou Masarykovy univerzity, protože ústav ještě neměl 
svého stálého lékaře.
 Kvalita lékařské péče se výrazně zkvalitnila po roce 1925, kdy byla 
postavena dvoupodlažní budova ústavní nemocnice. V roce 1926 se přímo 
v nemocnici začalo se školní výukou. Jako mezník pro ústavní nemocnici 
se zapsal rok 1928, kdy do Brna přichází specialista v oboru ortopedie – 
pan doktor Frejka, který se na Kociánce stává vedoucím lékařem a díky své 
odbornosti, kterou na Kociánce rozvíjí, zakládá v roce 1933 první ortope-
dickou kliniku v Brně a stává se jejím prvním přednostou.
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Pohyb je život

 O radost z pohybu, i když omezeného, neměly děti na Kociánce 
nikdy nouzi. Pro jejich hrátky v počátcích ústavu bohatě postačil anglic-
ký park s větvovím jeho staletých listnáčů. Malý okrasný bazének s fon-
tánkou se v roce 1927 rozšířil na velký bazén ke koupání. Na Kociánce 
se hrával ping-pong, házená a fotbalisté na ústavním hřišti dokonce se-
hráli i přátelská utkání s týmem vídeňských mrzáčků. První krytou tě-
locvičnu ústav získal až v roce 1934 jako součást dokončených pavilonů 
D-E-F. V roce 1967 se tělocvična přestěhovala do pavilonu G a po dalších 
dvaceti letech se postavila ta dnešní mezi pavilony B a G. V 60. letech 
se zrodila každoroční tradice sportovních her mezi ústavy tělesně posti-
žených, v jejichž pořádání se na královopolském stadionu střídala s ji-
nými ústavy i Kociánka. Tradice těchto her trvala až do počátku 90. let. 
V roce 1980 zahájila na Kociánce provoz sauna a v roce 1983 v ústavu 
vznikla samostatná tzv. tělovýchovná jednota.
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Tóny Kociánky

 Život všedních dní Kociánky víceméně pravidelně prostupovaly 
tóny pěveckých a hudební těles, které v ústavu tradičně působily. Jejich vy-
stoupení dělala radost nejen na Kociánce, ale také nespočtem vystoupení 
k různým slavnostním příležitostem po celém Brně a také za jeho hranice-
mi. Nikdo již nesloží zapomenutý obraz proměn, jakými hudební kroužek 
se svými úspěchy na soutěžních přehlídkách prošel. Ve vzpomínkách už jen 
těch nejstarších pamětníků zůstává jméno posledního kapelníka na Koci-
ánce, pana Kyseláka, který pro ústavní orchestr vychoval stovky muzikantů 
a pod jehož taktovkou působilo i několik pěveckých sborů.
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Thálie Kociánky

 Již předválečná Kociánka nabízela dětem mnoho volnočasových 
aktivit. Jednou z nich bylo i divadlo. Klasické divadlo se tu provozovalo 
už v roce 1928, kdy pro něj byl vyčleněn zvláštní prostor. Později se hrálo 
na pódiu hlavního sálu. V ústavních dílnách se vyráběly kulisy a šily se 
kostýmy. Legendárním kusem se stal Hastrman, s jehož nastudováním 
divadelní soubor od počátku 30. let jezdil po Moravě a tuto divácky velmi 
úspěšnou hru přispíval nejen k financování ústavu, ale i jeho propagaci 
vůbec. Každou neděli se na Kociánce hrávalo maňáskové nebo loutkové 
divadlo, kterému tleskalo i publikum přicházející z města. V roce 1937 
získalo divadlo na Kociánce, pyšnící se půlmetrovými, z lipového dřeva 
vyřezávanými loutkami, novou scénu. Na tradici divadelní Kociánky dnes 
navazují její bývalí absolventi svým souborem Divadlo Járy Pokojského, 
které pravidelně hostuje na scéně Divadla Barka v Králově Poli.



132 133



134 135

Plakát na divadelní hru Hastrman bývalého ústavního chovance Fr. Švédy
1931 - 1932
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Neděle na Kociánce

 olné chvíle trávily děti na Kociánce různě. Kromě zmíněných ko-
níčků jim byla od samého počátku ústavu k dispozici centrální knihovna 
a velká čítárna byla zřízena v roce 1926. Knihovna měla tři tisíce svazků 
a odebírala jedenáct titulů novin a časopisů. O nedělích se děti scházely 
na tzv. rozjímáních, tedy na setkáních, které vedl jeden vysloužilý učitel. 
Na přednášku vybral vždy téma z „mravní a občanské nauky“. Poté děti reci-
tovaly básně, vystupovaly se svými zpěvy nebo muzicírovaly. Závěr dopoled-
ních setkání, v lecčems podobná kostelní mši, patřil dotazům přítomných 
na události domácí i zahraniční politiky, hospodářství i v oblasti kulturního 
života. Probíraly se též ryze osobní záležitosti, které dětem ležely na srdci. 
Kdo chtěl, odcházel k nedalekým Kartuziánům do kostela. A paní hraběnka, 
která ještě na počátku 30. letech dožívala ve svém bytě v zámečku, vozila 
do kostela na své bryčce ty nejméně pohyblivé děti.
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Mistři komunikace

 Od samého počátku existence ústavu na Kociánce bylo sbírání fi-
nančních příspěvků na jeho provoz podporováno soustavnou masivní 
osvětovou a reklamní kampaní propagačního oddělení ústavu. Do novin 
a časopisů se psaly články o Kociánce. Tisíce dopisů se žádostmi o peněž-
ní podporu odcházelo každým rokem na fary, vedení obcí i škol. V roce 
1919 na odeslaných celkem 2083 dopisů přišlo všehovšudy 32 odpovědí. 
V prvních třech letech ústavu se vytisklo na třicet tisíc letáků a plakátů. 
Kociánka vydávala i vlastní pohlednice s fotografiemi ze svého všedního 
života a v desetitisícových nákladech se také tiskly odborné brožury na 
téma tělesně postižených. Jejich prodej byl jedním ze zdrojů finančních 
příjmů ústavu. Do roku 1938 vyšlo celkem šestnáct publikací, přičemž au-
tory byli hlavně ředitel Chlup a vedoucí lékař Frejka. Ústav vydával i své 
vlastní noviny Sluníčko, které se četly z nástěnek internátních budov.
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Spanilé jízdy

 Navzdory svým tělesným hendikepům podnikaly děti z Kociánky vý-
jezdy po celé Moravě, aby osobně navázaly kontakt se svými potenciálními 
podporovateli. K tomu docházelo přímou účastí na různých výstavách a po-
řádáním vlastních přednášek ve městech a obcích, zejména na školách mezi 
svými vrstevníky. Atraktivitu přednášek zvyšovalo promítání tzv. světelných 
obrazů, tedy diapozitivů nebo propagačního filmu, který si o sobě ústav ne-
chal natočit. Při těchto prezentacích se také rozdávaly letáky nebo se prodá-
valy odznaky či jiné propagační předměty vlastní výroby. Tato vystoupení se 
většinou konala jako součást širšího programu vlastivědného výletu, který 
ústav pravidelně pořádal.
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Na korbě náklaďáku

 Nebýt vypůjčeného nákladního auta, nikam by společně obyvate-
lé Kociánky nevyjeli. Bezpečnost tohoto způsobu přepravy, jen tak sedíc 
na korbě a s invalidními vozíky, nepřišla nikomu při tehdejším silničním 
provozu na mysl. Až v květnu 1931 se ústavu na Kociánce podařilo, díky 
nejmenovanému zdroji, zakoupit první, speciálně upravený autobus a pro-
pagační cesty chovanců ústavu, stejně jako jejich výlety, se staly ještě více 
dostupnými. Od té doby se v garážích ústavu, postavených v roce 1945, 
vystřídaly různé další značky autobusů.
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Letnice mrzáčkům!

 Tradiční formou propagace ústavu na Kociánce, která do její kasy 
přinášela nezanedbatelné finanční příspěvky, byla dobročinná sbírka Letni-
ce mrzáčkům, konaná od roku 1920 vždy na církevní svátek seslání Ducha 
svatého, tedy Letnic. Pravidelně se pořádala i tzv. Pouť u mrzáčků. Dnes 
bychom řekli, že to býval den otevřených dveří spojený se sbírkou na pro-
voz ústavu. Park ústavu se zaplnil stovkami návštěvníků širší veřejnosti, 
kteří si při bohatém kulturním programu mohli ve stáncích zakoupit různé 
výrobky z produkce ústavu, a dokonce posedět ve stínu stromů ve stylové 
kavárně a cukrárně, vždy zřízené speciálně k této příležitosti. Na tuto tra-
dici, která zanikla po válce zestátněním ústavu, po mnoha letech navázala 
v současnosti pořádaná akce Dobrý den, Kociánko.
 Hlavními dárci v prvních letech ústavu byly hlavně obce, fary a ze-
jména moravští učitelé základních škol. Vůbec největším sponzorem ústa-
vu se stal J. Pulkrábek, řídící učitel ve výslužbě, toho času správce zahrad 
v Buenos Aires v Argentině, který společně s dalšími českými krajany v Jižní 
Americe ústavu věnoval téměř 18 tisíc korun. V roce 1919 bylo celkem na 
darech posbíráno přes 205 tisíc korun. Masaryk, jeden ze zakládajících čle-
nů spolku, resp. ústavu, přispěl z národního fondu 100 tisíci a od dalších 
nadací získala Kociánka dalších 100 tisíc korun.
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Skauti z Kociánky

 Na počátku roku 1931 se na Kociánce zrodil skauting. A to tak, 
že 4. sbor brněnských skautů začal ve spolupráci s chovanci ústavu pořá-
dat pro skauty z ostatních brněnských oddílů kurz rukodělných prací. Ka-
ždé pondělí (po osm týdnů) se mohli zájemci v dílnách na Kociánce naučit 
základní dovednosti v košíkářství, knihařství, řezbářství, stolařství nebo 
truhlářství.1 Z této spolupráce se záhy na Kociánce vytvořil samostatný 
19. oddíl brněnských skautů, kteří v květnu toho roku složili slavnostní slib 
na Mohyle míru u Brna. Tam všechny adepty z Kociánky přepravili svými 
auty členové Ligy brněnské pobočky československých motoristů. A ještě 
v květnu téhož roku jeli skauti z Kociánky, už svým novým ústavním auto-
busem, na pražský průvod ku příležitosti sjezdu slovanských skautů.

1 Moravská orlice 22. 2. 1931
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Prázdniny Kociánky

 Kociánka vyjela poprvé na svůj letní prázdninový pobyt v roce 1929. 
A to do Bítova nad Dyjí, kde byl zřízen stanový tábor – tzv. zdravotně-vý-
chovná kolonie. V roce 1931 se místo rekreace změnilo, a to díky koci-
ánským skautům, kteří zřídili tábor na zapůjčených pozemcích hraběte 
Harracha u rybníka Chlostov nedaleko Velkého Meziříčí. Roku 1938 byla 
na místě tábora postavena chata a v roce 1940 hraběnka Podstatská svolila 
postavit na svých pozemcích další dva sruby. Tábory se zde konaly každým 
rokem – kromě roku 1942. V roce 1944 musel být provoz tábora předčas-
ně ukončen, poněvadž začala výstavba tajné letecké továrny v okolních 
lesích. V roce 1945 přibyly k dosavadním čtyřem dřevěným stavbám další 
dva sruby. Tím byl položen základ budování dnešního střediska Březejc.
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Od stanů k zotavovně

 Popularita letního tábora, který si skauti z Kociánky vybudovali ne-
daleko Březejce, inspirovala vedení ústavu k tomu, že se hned po válce za-
čala připravovat výstavba nového pobytového střediska. O jeho financování 
se postarala sbírka Českého národního sdružení, což byl spolek českých kra-
janů v Chicagu – v čele s Adolfem Kačerem. Záměrem bylo, aby toto stře-
disko sloužilo kromě ústavu na Kociánce i všem válkou zmrzačeným dětem 
nebo dětem postiženým dětskou mozkovou obrnou. První letní sezóna na 
Březejci se postiženým otevřela v roce 1952. Od května 1954 zde byl za-
hájen celoroční provoz, a to včetně školního vyučování. Děti se na Březejci 
střídaly po čtyřech až šesti týdnech.
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Kociánka v odboji
proti fašismu

 Blížící se válka o sobě Kociánce dala vědět už v roce 1938, kdy doros-
tenci ústavu pomáhali při kopání protileteckých krytů na severním okraji 
areálu. Některé děti zase dostaly za úkol plnění pytlů s pískem. Obsazením 
pohraničí fašistickým Německem se musela Zemská Masarykova léčebna 
v Šumperku ze svého sídla vystěhovat a v říjnu její pacienti našli útočiště 
na Kociánce. Kvůli hrozícímu nebezpečí vojenského útoku bylo z nařízení 
protiletecké obrany státu ještě téhož roku vyklizeno celé druhé patro ne-
mocničního pavilonu. Když Němci (v roce 1939) obsazovali brněnskou vo-
jenskou posádku, ředitel Chlup před rabováním okupantů zachránil nejen 
vzácnou knihovnu kasáren, ale i hudební nástroje kapely brněnské posádky. 
Na Kociánku též odvezl sochu TGM z nádvoří vojenského velitelství. Když 
vyšlo nařízení o odevzdání všech jeho soch, byla v parku tajně zakopána. 
Rok 1939 se do dějin ústavu zapsal i tím, že okupační správa vydala úřední 
nařízení, aby se místo dosavadního slova mrzák napříště používal jen výraz 
tělesně vadný.
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 Doba druhé světové války pro Kociánku kromě jiného znamenala 
i zavedení povinných odvodů zeleniny z ústavního zahradnictví do vojen-
ských skladů. Toto nařízení se ale nedodržovalo a dodávky zeleniny namísto 
toho mířily k lidem zapojených do domácího odboje. Ten vedení Kociánky 
pomáhal tajně financovat i z filatelistické činnosti ústavu, stejně tak jako 
z dotací, které ústav dostával od státu díky fiktivně hlášeným počtům tuber-
kulózně nemocných. V roce 1940 se v sále Kociánky přestaly konat dosud 
pravidelné přednáškové večery pro širší veřejnost. Ústav zastavil svoji veš-
kerou propagaci, aby neprovokoval německý spolek pro tělesně postiženou 
mládež. Primárním zájmem onoho spolku bylo převzetí ústavu na Kociánce 
(jakožto veřejnou instituci) do své správy. K tomu naštěstí nedošlo a v le-
tech 1943 a 1944 vedení ústavu úspěšně čelilo i snahám německé okupační 
správy zabrat areál ústavu a jeho přetvoření na vojenskou nemocnici.
 Pro dívky, kterým hrozil Totaleinsatz, tedy nucená práce v Německu 
pro tamní režim, se od roku 1941 zavedly, jako zastírací manévr, oficiální 
ošetřovatelsko-vychovatelské kurzy na péči o nemocné a tělesně postižené, 
kterými během války prošlo přes sto posluchaček. Německá moc nicméně 
zabrala pro ubytování svých vojáků dorostenecký internát ústavu. Jeho pra-
covníci paradoxně v tu dobu v sousedním nemocničním areálu tajně ošet-
řovali dva ruské parašutisty a pět českých partyzánů. Kvůli náletům Rudé 
armády na Brno, které probíhaly v půlce dubna a též kvůli pozemním bo-
jům, byla část chovanců evakuována. Z části opuštěný areál zavdal rabování 
potravinových zásob nenechavými obyvateli z okolí. Ústavní nemocnice se 
kvůli bezpečnosti přestěhovala do podzemní části budovy a stala se defacto 
polním lazaretem sovětské a rumunské armády. Ty si na Kociánce zřídily svá 

Válka na Kociánce

dělostřelecká stanoviště a zázemí vozatajstva. Spojenecká armáda zůstala 
pod německým ostřelováním i po osvobození Brna, a to až do kapitulace 
9. května 1945. Po osvobození si sovětská armáda zřídila z nemocničního 
pavilonu vojenskou nemocnici a zabrala kvůli tomu i budovu dětského in-
ternátu. Proto se část dětí z Kociánky musela na pár měsíců nastěhovat do 
tehdy sousední Walnerovy továrny.
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 Po válce se v republice mnohé změnilo, včetně poměrů na Kociánce. 
Úředním rozhodnutím ze dne 20. srpna 1945 byl ústav tzv. pozemštěn, tedy 
zestátněn a dostal nový název – Zemský ústav tělesně vadných. Jeho vedení 
převzal národní správce, který jej řídil prakticky již od června 1945.
Mezi zaměstnanci ústavu se totiž hned po osvobození vytvořila klika proti 
vedení spolku, resp. proti řediteli ústavu Chlupovi. Toto sdružení zaměst-
nanců usilovalo o znárodnění ústavu a těž o to, aby všichni zaměstnanci 
získali v sociálním a zdravotním zabezpečení tzv. definitivu. Nemalou roli 
v této opozici hrály i osobní antipatie, které vztah některých zaměstnanců 
a ředitele Chlupa provázely již mnoho let před tím.
 V roce 1946 byla činnost spolku definitivně oddělena od činnosti 
ústavu, který přešel do správy (resp. vlastnictví) země Moravskoslezské, 
která byla zastoupena Zemským národním výborem v Brně. Ředitel Chlup 
byl odvolán a našel útočiště na Ministerstvu práce a sociální péče, kde pra-
coval až do svého odchodu do důchodu v roce 1950.

Do rukou státu
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 Také Amerika psala dějiny Kociánky. Již při jejím zrodu zorganizoval 
český emigrant J. Pulkrábek v Buenos Aires sbírku mezi jihoamerickými kra-
jany. Hned po konci druhé světové války navázalo s ústavem na Kociánce kon-
takt České národní sdružení v Chicagu, které se angažovalo při již zmíněné 
výstavbě rekreačního střediska Březejc. Týž spolek podporoval ústav i jinak, 
například zakoupením unikátního přístroje (tzv. železné plíce) pro pacienty 
s dětskou míšní obrnou. Američtí krajané vstoupili i do financování plánova-
né výstavby nové nemocnice na Kociánce, když ve sbírce na ni vybrali přes 
9 milionů korun. Ty se však nakonec kvůli sporu mezi představiteli ústavu 
a vedením města na Kociánku neodeslaly. Ještě před tím se v červnu 1947 
konala v areálu ústavu slavnost kladení základního kamene nové nemocni-
ce. Mezi stovkami hostí byli přítomni i zástupci Ministerstva zdravotnictví, 
školství a soc. péče, americký velvyslanec a také členové předsednictva vlády. 
V tu chvíli ale nikoho ani ve snu nenapadlo, že nemocnice stát nikdy nebude. 
Předzvěstí bylo již v listopadu téhož roku nečekané oznámení Zemského ná-
rodního výboru o nutnosti odložit stavbu a najít pro ni v areálu ústavu jiné 
místo, protože přednost dostal plán rozšiřování sousedního areálu dnešní 
Královopolské strojírny. Plán stavby definitivně pohřbil komunistický převrat 
o pár měsíců později. Zásluhy spolku amerických krajanů, zastoupených je-
jich předsedou – A. Kačerem, vládnoucí režim, resp. město Brno, připomnělo 
alespoň odhalením pamětní desky při vchodu do pavilonů D-E-F v roce 1957.

Americká domovina
aneb

zůstalo jen u základního kamene
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