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Ing. Jan Šváb

se narodil v roce 1941 v Dolní Dobrouči na Orlicko-
ústecku. Přestože je s družstevnictvím spojen rodovou
tradicí – dědeček Ladislav Šváb byl členem od roku
1923 a oba rodiče v družstvu od roku 1950 pracovali –
zahájil svou praxi po skončení hotelové školy v hotelu
Praha v Novém Jičíně. Následně pracoval na Sokolské
boudě na Černé hoře, v hotelu Zátiší v Jánských Lázních

a pak na ředitelství Restaurací a jídelen v Trutnově a Náchodě. Do Jednoty SD
vÚstí nadOrlicí nastoupil v roce 1979do funkce vedoucího kontrolníhooddělení.
Ředitelem družstva se stal v roce 1990. Je ženatý, má dva syny, vnučku a vnuka.
V roce 1996 byl za svou práci oceněn Českou manažerskou asociací titulem
„Úspěšný manažer roku“. Je rovněž nositelem medaile za zásluhy o spotřební
družstevnictví.

Jak vidím budoucnost?
Obchodní družstvo Konzum Ústí nad Orlicí je pevně zakotveno v regionu.
V Orlických horách a podhůří jsme doma a historicky jsme nasměrováni svému
regionu sloužit. To v praxi znamená nejen vydělávat, ale také zvelebovat
a vytvářet prostředí pro spokojený život.
Konzum by měl nejen zboží nabízet a prodávat, ale pečlivě vybírat jeho původ
a složení. Poskytovat příležitosti a prostor ve svých prodejnách místním
výrobcům, aby obohatili nabídku zbožím, na které jsou naši zákazníci zvyklí
a odpovídají místním tradicím. Prodejny Konzumu se musí stát střediskem
komunikace a to nejen mezi prodavači a zákazníky, ale i místem setkávání
občanů. Proto musí být prodejny přívětivé jak prostředím, tak i lidsky.



Konzum, družstvo,
které zanechalo své stopy ve třech stoletích

„Věk pomíjí, a jiný věk nastává, ačkoliv země na věky trvá“
Kazatel

Čas je neúprosný, den po dnu, týden po týdnu a rok po roku se valí naším životem.
Paměť nám selhává, vzpomínáme na dobré a na špatné se zapomíná. Tak vznikají mýty,
smyšlenky a domněnky o tom, co bylo. Proto lidé vymysleli disciplínu zvanou historie.

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, si letos (v roce 2008) připomíná 110.
výročí svého založení. Bylo by odvážné nazvat toto povídání, které následuje, historií.
Část je složena z listin, zbytek ze vzpomínek, a ty jsou vždy výrazně ovlivněny tím, kdo
je sepsal, jakou pozici zastával a v jaké době je tvořil. Přesto jsme všem, kteří měli chuť,
odvahu anebo povinnost vzít do ruky brko nebo pero či sedli k psacímu stroji nebo
počítači, vděční.
Konzum má bohatý archivní materiál tvořený k výročím jeho založení a navíc spoustu
fotografií. Pokusil jsem se z nich vytvořit průřez činností jednoho občanského sdružení,
které vzniklo z dobrovolné vůle obyvatel regionu.

Skromné začátky

Od památného dne 7. listopadu 1898, kdy se sešli občané v hospodě Na Dolnici v Ústí
nad Orlicí, aby rokovali o založení společnosti, která by jim ulehčila každodenní život,
uplynulo více než 110 let. To je dlouhá doba na to, abychom se vžili do tehdejších
starostí našich předchůdců. Nebyly mobily ani telefon, dopravu obstarávala koňská
spřežení, svítilo se petrolejkou. Rodiny měly hodně dětí a bylo těžké je uživit.
Bez starostí o denní chléb byly v té době jen elity a převážná část obyvatelměsta se krčila
v dřevěných chalupách, kde se v jedné místnosti vařilo, jedlo, spalo a tkalcovalo.
Tkalcovský stav, který svým typickým „na cukr, na kafe“ vydělával na skromné živobytí,
zaujímal v místnosti hlavní pozici. Alkoholismus si vybíral svůj díl a nebylo neobvyklé,
že živitel svůj výdělek, získaný prodejem plátna u faktora, propil. Jíst se však muselo,
a tak se chodilo ke kupcům na dluh.

V tomto podhoubí můžeme hledat myšlenku založení společnosti, která by byla
spravedlivější. Ke zhmotnění ideálu došlo v roce 1844 v Anglii v malémměstě Rochdale
poblíž Manchesteru. Tam několik snílků – čistých lidí (pure people) – začalo prodávat
pět základních potřeb – ovesné vločky, máslo, mouku, cukr, svíčky. Prodávat neuměli.
Přes dva sudy dali desku, na trakaři přivezli z Manchesteru nějaké zásoby a otevřeli
krám. Zvědavců bylo mnoho a prodavači byli pro legraci. Neuměli udělat kornout
a mouka se sypala na pult.
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Zakladatelé sice o obchodě nevěděli téměř nic, ale cíle si dali vznešené:
• dobrovolné a otevřené členství;
• demokratické principy – jeden člen, jeden hlas;
• podíl na kapitálu společnosti a dividendy podle účasti na nákupu;
• vzdělávání členů a dělníků;
• prodej pouze za hotové;
• politická a náboženská tolerance a neutralita.

A světe – div se. Myšlenka se ujala, nejen že vyklíčila, ale dala i plody a družstevnictví
se rozšířilo do celého světa.

A tak bylo celkem přirozené, že když se tyto principy pionýrů družstevnictví dostaly do
našeho chudého regionu, padly na úrodnou půdu. Odmyšlenky k realizaci je ale dlouhá
cesta.

Ze zakladatelů družstva:
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V zájmu objektivity je nutno uvést, že založená „Konzumní, výrobní, zásobní, skladní,
stavební a úvěrní jednota, společnost s ručením obmezeným“ nebyla zdaleka první.
V roce 1868 bylo založeno družstvoMravenec v Chocni, v roce 1891 společnost Svornost
v Žamberku a v roce 1895 v Kerharticích. V zakládacím zápise „Konzum“ se můžeme
dočíst: „Všichni zvednutím ruky přijímají smlouvy, jež jsou s Českotřebovskou
a Choceňskou jednotou totožné“. V bouři času však vydrželo do dnešního dne jen
družstvo Konzum. Ostatní družstva se buď spojila, nebo je realita života zadusila. Je ale
historicky doloženo, že se 6. listopadu 1898 sešlo 84 příznivců na valné hromadě, kde
byl zvolen výbor a založena „Konzumní, výrobní, zásobní, skladní a úvěrní jednota pro
Ústí nad Orlicí, společenstvo s ručením obmezeným“.

Přibližme si situaci v obchodě té doby. Koloniální obchod byl živností, která se většinou
dědila. Pracovali tam vyučení obchodní příručí za dozoru šéfa od rána do večera. Zboží
se nakupovalo od velkoobchodníků nebo prostřednictvím obchodních cestujících.
Obchody byly většinou zavedené, každýměl svůj okruh zákazníků. Nešvarem byl hodně
rozšířený prodej na dluh, který ničil jak nakupující, tak i obchodníka.

A do tohoto prostředí najednou vstupuje skupina amatérů, kteří se v hospodě usnesli,
že budou prodávat. O obchodě, zásobách, kvalitě zboží a praxi nevěděli vůbec nic.
Vždyť nikdo z nich v oboru nepracoval – strojník, tkadlec, sochař. A k tomu nové
myšlenky – prodej zboží jen členům a pouze za hotové. Není divu, že se jim lidi smáli
a věštili jim brzký konec.

První obchod byl otevřen na Velkých Hamrech
vmístnosti, kterou pronajal truhlář Václav Koráb
za 400 korun ročně s tím, že zhotoví zařízení na
úvěr. Za prodavače byl přijat Josef Lidický
s týdenním platem 10 korun, což odpovídalo
platu tkalcovského dělníka. Pracovní doba byla
stanovena od půl 7 ráno do 9 hodin večer.
Prodavač dlouho nevydržel a po čtyřech týdnech
se vrátil ke své profesi.

Začátky byly krušné, jak o tom svědčí zápisy
z jednání:

„Bylo objednáno 50 homolí a jedna bedna cukru – homole zůstaly na zásobách a musely
se prodat se slevou.“

„Nějaký Šlejznar dodal kávu, která byla špatná.“

„Zakoupený sud sádla za 84 zlatých usneseno prodávati za cenu 85 krejcarů na kg.
Nato cena klesla a bylo usneseno prodávati jej o 2 halíře levněji.“
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„Berní úřad opět naléhá na zaplacení daně a bude požádáno o poshovění poloviny.“

„V září 1904 se kupuje pokladna, zvyšuje se pojištění na 7 000 korun a zakupuje se 200
kg máku po 60 haléřích a velké rozinky, které se budou prodávati za 1,04 korun, tj. 1/8
za 13 haléřů.“

„Valná hromada se 25. února 1906 usnáší na přistoupení družstva za člena Velkonákupní
společnosti ve Vídni a zakoupení jednoho podílu.“

„V září 1907 se stanoví prodejní doba takto od půl 7 do půl 2 a od půl 3 do 9. hodiny
večerní. V neděli od 7. do 11. hodiny.“

Dne 1. září 1906 je v zápisu z valné hromady konstatováno že „bylo rozhodnuto o koupi
domu od pí Amalie Kociánové, kde bude zřízena prodejna“.

Ke koupi domu se sluší dodat několik
poznámek. Důmbyl starý, postavený v roce
1809, z větší části dřevěný s velkým zděným
skladištěm, v němž bývalý majitel vyráběl
mýdlo. Byl zakoupen za 8 600 korun s tím,
že na první splátku se složili družstevníci:
František Volejník, Václav Šíl, František
Janák, Adolf Rybka, Marie Marklová, Ignác
Chudý a Antonín Doležal. Před uvedením
prodejny do provozu bylo nutno dům
upravit. To se dělo brigádnicky tak,

žeměstská komise další práce zakázala, a ty byly obnoveny až po jednání na hejtmanství
v Lanškrouně.

Dne 30. května 1909 byla uspořádána oslava 10letého trvání družstva. Naše družstvo
bylo tehdy jedním z nejlepších ve východních Čechách. Čítalo 300 členů a vykazovalo
roční tržbu 100 000 korun.
Nesmíme si pod dojmem současnosti myslet, že družstva byla v té době nějakými
velkými celky. Většinou měla jednu prodejnu, maximálně dvě. O to větší byla jejich
četnost. V období let 1891–1919, kdy se provádělo sčítání, bylo registrováno jen
na Ústecko-Třebovsku 21 konzumních družstev a potravinářských spolků.
Jen v roce vzniku našeho družstva zahájila činnost další tři družstva.
A v dalších letech:

• 1901 – Potravní spolek v Klášterci nad Orlicí
• 1904 – Konzumní jednota ve Voděradech
• 1905 – Svépomoc v Ústí nad Orlicí
• 1906 – Svépomoc v Dolní Dobrouči
• 1906 – Svépomoc konzumní družstvo v České Třebové
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• 1911 – Konzumní družstvo v Říčkách
• 1911 – Svépomoc v Hnátnici
• 1913 – Konzumní jednota v Dolní Dobrouči

Jak konstatoval jeden z představitelů tehdejšího družstevnictví pan František Veselý:
„Trpasličí družstva těžce zápasí o svou existenci a slučování musí být uznáno za
nejvhodnější opatření, k němuž se má přistoupiti.“ To nebylo a není nic nového pod
sluncem, platilo to před sto lety a platí dosud. Slučování, ke kterémudošlo, bylo úhelným
kamenem přežití Konzumu do dnešních dnů.

Ústecké konzumní družstvo sílí. Patnáctý rok bylo dosaženo 1 282 tis. tržby od založení
anávratek členům(remitenda) dosáhl 31720korun. Je založenaVelkonákupní společnost
v Ústí nad Orlicí a její schůze se zúčastní devět okolních družstev. Na valné hromadě
22. prosince 1918 dochází k prvnímu sloučení s Konzumním družstvem v České Třebové.
Tento významný počin nejen navýšil sílu spojeného družstva, ale také odstranil
nevraživost a konkurenční boj. Obě družstva se totiž předháněla v získávání nových
členů a mezi metody patřilo i stálé navyšování „návratku“. Dalo-li jedno družstvo 3%
z ročního nákupu, pak druhé hned nabídlo 3,5%. Družstevnictví začalo být organizováno
celonárodně. V roce 1907 byl založen Ústřední svaz českoslovanských družstev a v roce
1909 ustaven Krajský družstevní svaz, ve kterém byla zastoupena družstva Ústí nad Orlicí,
Česká Třebová, Žamberk, Kerhartice, Litomyšl, Parník, Rychnov nad Kněžnou, Voděrady
a Hnátnice. Ústecké družstvo sílilo a otevíralo další prodejny. V roce 1909 otevírá
prodejnu v Hylvátech.

V roce 1910 pak prodejnu v Řetové. V té době byl uveden do života návrh, aby ústecké
družstvo zřídilo společnou pekárnu pro všechna družstva v VII. obvodě. Potřebná dílna
se našla v domě pana Sedláčka v Dolní Dobrouči. Ze společně složených peněz byl za-
koupen povoz s koněm a obilí. Podnik se slibně rozvíjel, ale po roce pro časté rozpory
mezi podílníky musel být zrušen.
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To seužalepřiblížil rok1914, který zamíchal
dějinami a uvalil nejen na družstevníky,
ale na celou populaci břímě války, která
přinesla nesmírné utrpení. Válečné
pomníky v každé naší vesnici dokládají,
kolik lidských životů muselo být zmařeno
a kolik osudů tento neblahý rok pozname-
nal. Zaznamenejme, jak tuto událost líčí
družstevník Václav Suchý: „V Chocni byla

dne 26. července 1914 zahájena krajinská výstava, jíž se zúčastnili ústečtí družstevníci
ve větším počtu. Kolem 10. hodiny dopolední počali lepiči plakátů nalepovati na nároží
choceňského náměstí známé černožluté plakáty s provoláním ,Mým národům‘, kterým
starý rakouský císař Franz Josef oznamoval všeobecnou mobilizaci a vyhlášení války Srb-
sku. Bylo po náladě. Odjeli jsme domů a předali své funkce svým zástupcům. Tím byla
naše činnost přerušena do roku 1918.“

Život družstva za I. světové války

Vyhlášení války Srbsku, do které postupně vstoupily další státy, poznamenalo celý
dosavadní řád a nemohlo zůstat bez vlivu na zásobování a obchod, a tudíž i na život
družstva. Panika a nedůvěra v další vývoj monarchie vyvolala snahu obyvatel předzásobit
se potravinami. Lidé vybírali své úspory a snažili se zajistit si jídlo za každou cenu.
Netrvalo dlouho a obchody zely prázdnotou a koupit se nedalo skoro nic. Provozovat
prodejny se stalo téměř zbytečností, a tak není divu, že někteří činovníci družstva volali
po jejich uzavření.

Ke zklidnění situace se rakouské úřady rozhodly přispět zavedením lístkového systému.
Byly vydávány moučenky, chlebenky a další „-enky“, které zprůhlednily distribuci
základních potřeb. Významným počinem pro družstvo bylo, že na základě jeho žádosti
rozhodl okresní úřad v Lanškrouně o tom, že výdejem zboží na poukázky bude pověřeno
družstvo Konzum. Tak se stala Konzumní jednota velkoskladem, ze kterého se vydávaly
poukazy a zboží zástupcůmobcí pro obyvatele celéhookresu. Kromě toho se v prodejnách
prodávalo všechno zboží za úředně stanovenou cenu, i když se nevázalo vždy na lístky.
Tento velkoobchod se provozoval ve starém domě v Pražské ulici, kde se pracovalo
od rána do pozdních večerních hodin. Dá se říci, že bez této důvěry, kterou okresní úřad
družstvu projevil, by tehdy družstvo nepřežilo.

Období mezi dvěma světovými válkami

Rok 1918 neznamenal jen skončení I. světové války. Po politických jednáních
a šarvátkách se změnily hranice států v Evropě, v říjnu byla vyhlášena samostatná
Československá republika. Kvas událostí té doby se promítl i do dění v družstvu. Hned
1. ledna 1919 se schází valná hromada v hotelu Friml v Ústí nad Orlicí a debatuje
se o dalším směřování družstva – jak vysoké mají být podíly, zda se mají přijímat další
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členové, uvažuje se o koupi vlastního dopravního prostředku. Ze zápisů z té doby
je zajímavý údaj o mzdě a cenách zboží. Příručí v obchodě si vydělává 80 korun za týden,
pánský oblek prodává družstvo za cenu 75 korun a pelerínu za 10,50 korun.

Proběhněme v rychlosti význačné události v historii družstva, které se přihodily v tomto
období a které byly zaznamenány v zápisech z jednání představenstev a valných hromad:

• Rok 1920 – valná hromada souhlasí se zakoupením domu s pekárnou
v Hylvátech. Byl zakoupen dopravní prostředek k rozvážení chleba – kůň a vůz.

• Rok 1921 – prodejna v Nekoři se osamostatňuje a vzniká Konzumní družstvo
Nekoř. Pekárna v Hylvátech vyhořela.

• Rok 1925 – družstvo si pořizuje první psací stroj.
• Rok 1927 – s Konzumní jednotou se slučuje Úřednický konzum.

Jsou otevřeny prodejny Konzumu v Černovíře a České Rybné.
• Rok 1929 – za krutých mrazů popraskalo vodovodní potrubí v pekárně

a na ústředí. V březnu zakoupen dům v Pražské ulici a bylo započato
s jeho adaptací a výstavbou nové pekárny. Bylo rozhodnuto starý dům
po přestěhování prodat.

• Rok 1930 – prodejna v Kerharticích se osamostatňuje a vzniká samostatné
družstvo. Je zakoupen počítací stroj a otevřena prodejna v Brandýse nad Orlicí.
Restituce je stanovena ve výši 3%.

• Rok 1931 – došlo ke sloučení Konzumní jednoty v České Třebové s Konzumní
jednotou v Ústí nad Orlicí. Tím se počet prodejen družstva rozrostl o dvě prodejny
v České Třebové a po jedné prodejně v Parníku (dnes Česká Třebová), Skuhrově,
Jablonném a Zhoři. Otevřena prodejna v Lanšperku, která ke konci roku
vyhořela. Zavedeno zavírání prodejen o Štědrém dnu v pět hodin odpoledne.

• Rok 1932 – zaznamenává sloučení Konzumní jednoty v Dolní Dobrouči
s Konzumní jednotou v Ústí nad Orlicí. Dále byla otevřena prodejna v Bystřeci
a další prodejna v České Třebové.

• Rok 1933 – družstvo je pověřeno distribucí chleba nezaměstnaným. Byl zřízen
střádací systém „Naše včelka“, který formou známek za nákup podporuje
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loajalitu v nákupu. Otevřena prodejna v Dolní Čermné.
• Rok 1934 – družstvo zřizuje domácí telefon, byla otevřena prodejna v Dlouhé

Třebové a valná hromada odsouhlasila sloučení s Konzumním družstvem
v Chocni. Tím družstvo obohatilo svoji síť o prodejny v Chocni, Vysokém Mýtě,
Litomyšli, Horním Jelení, Luži a ve Vraclavi. Družstvo je pověřeno výkupem obilí
v okresech Lanškroun, Litomyšl a Vysoké Mýto.

• Rok 1935 – družstvo v Nekoři se po 14 letech samostatnosti rozhoduje opět
sloučit s Konzumní jednotou v Ústí nad Orlicí. Otevírá se prodejna v Žamberku.
V poznámkách semůžeme dočíst, že je Konzum v tisku osočován z rozbití fašistické
schůze.

• Rok 1936 – na prodejnách jsou pořádány besídky pro děti. Družstvo je pověřeno
distribucí státního přídělu tuku pro nezaměstnané. Na stavbu nemocnice v Ústí
nad Orlicí věnuje družstvo 5 000 Kč. Bylo zakoupeno nákladní auto Škoda a byla
otevřena prodejna v Německé Rybné.

• V roce 1937 byla otevřena prodejna družstva v Zámrsku. Bylo zavedeno vlastní
stáčení vína (Burgundské se prodává za 12 Kč/litr). Ve městě Grulich (dnes
Králíky) je otevřena prodejna. Je to jediný český obchod v tomtoměstě. Restituce
je stanovena na 3%.

• V roce 1938 je otevřena prodejna v Horní Sloupnici a Písařově. Je zakoupen
rychlopražící stroj na kávu. V květnu je vyhlášena mobilizace a řada zaměst-
nanců odchází plnit svou vojenskou povinnost.
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Družstevní hnutí v Sudetech

Máme-li zobrazit vývoj družstevnictví v našem regionu, bezesporu sem patří i krátké
zastavení u vývoje družstevní myšlenky v bývalých Sudetech, tedy oblasti osídlené
převážně německým obyvatelstvem.
V oblasti Králík působilo družstvo „Konsum und Spargenossenschaft für Grulich und
Umgebung“ založené v roce 1901, které mělo 10 prodejen v obcích Králíky, Dolní
Boříkovice, Těchonín, Mladkov, Horní Lipka, Červená Voda, Moravský Karlov, Březná
aBílá Voda. V Králíkách bylo kromědvou prodejen umístěno ve vlastní budově ředitelství
a pekárna. Zajímavostí tohoto regionu je, že Ústecká Konzumní jednota se pokusila
v Králíkách provozovat prodejnu, alemusela ji zrušit z důvodu nátlakumístních činitelů
na pronajímatele.
Další družstvo působilo v oblasti Lanškrounska. Bylo založeno v roce 1897 pod názvem
„Arbeiter-Konsum und Sparvereines für Landskron und Umgebung“. Mělo 803 členů
a působilo v obcích Mezilesí, Damníkov, Výprachtice, Třebovice, Heřmanice, Horní
Dobrouč, Čenkovice a Lanškroun, kde mělo tři prodejny.
Družstevní hnutí nebylo hitlerovským Německem akceptováno pro svůj odpor k naci-
stickým myšlenkám a bylo jak v Sudetech, tak v Německu zlikvidováno.

Družstvo za okupace a protektorátu „Bohmen und Mähren“

Jen těžko můžeme hodnotit období, které nesporně morálně poznamenalo celé ročníky
obyvatelstva. Smutné období ovlivněné politickými rozhodnutími jsme dodnes nedokázali
zcela vstřebat, o čemž svědčí nejednotné výklady historiků.

• Rok 1939 – zápisy konstatují, že poptávka po zboží silně stoupá a jen těžko
se zajišťuje zásobování prodejen. Jako přes kopírák se tak opakuje již popsaná
situace před zahájením I. světové války. Zboží je málo, četníci kontrolují
na prodejnách jeho zásoby. Dochází k zavedení válečných přirážek na pivo,
tabák a lihoviny a začíná dlouhé období prodeje zboží na lístky, a to jak
na potraviny, tak textil. Pro vojenské účely se zabavuje družstvu nákladní auto
Škoda. Německé úřady přezkoumávají, zda je povaha družstva arijská.

• Rok 1940 – od ledna je zastaven prodej kávy. Liberecký likvidátor českých
družstev v Sudetech naléhá na prodej domu vHylvátech za jím stanovenou cenu.
Družstvo řeší nařízení o zrušení členství Židů a obchází je. Omezuje se vše české
– zboží se označuje cenou v K, nikoliv v Kč, nad obchody musí být německo-
české nápisy. Pozitivní zpráva je, že dochází ke slučování s družstvy Vzájemnost
Ústí nad Orlicí, Budoucnost v Kerharticích a Svépomoc v Hnátnici.

• Rok 1941 – došlo k dalšímu sloučení s družstvy Svépomoc ve Vysokém Mýtě,
Rovnost v Kerharticích a Konsumní jednota v Říčkách. Zapisovatel družstva
Ladislav Lochman byl odveden gestapem a už se nevrátil.

• Rok 1942 – byl snížen příděl benzínu. Družstvu bylo zakázáno vlastní krouhání
a prodej zelí a v některých prodejnách byl zastaven prodej mléka.
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• Rok 1943 – Úřad práce zesílil tlak na získávání občanů na tzv. totální nasazení.
Pracovní doba byla zvýšena na 52 hodin týdně. V rámci tradičních benefitů
poskytovalo družstvo pozůstalýmpo zemřelém členovi příspěvek, tzv. pohřebné.
Nacistické úřady tuto výplatu pozůstalým po členech zemřelých v koncen-
tračních táborech nebo po těch, kteří byli popraveni, zastavily. Tohoto roku došlo
k dalšímu sloučení, a to s družstvy Svornost v Žamberku, Svépomoc Parník,
Vzájemnost Choceň a Svépomoc v Ústí nad Orlicí.

• Rok 1944 – v řadě prodejen je zakázán prodej petroleje. Úřad práce rozhodl
o poslání pěti pracovníků na výkopové práce. Družstvo se slučuje s hospodářským
družstvem v Pěčíně.

• Rok1945–pekárnapeče125q chlebapro zajatecké tábory. K výpomoci je družstvu
přiděleno osm anglických zajatců.

Při pročítání záznamů z doby okupace si teprve uvědomíme, jak se žilo za existence
protektorátu Bohmen und Mähren. Každodenní úděl byl omezen politickým útlakem
a strachem o život, který byl v nebezpečí nejen pro Židy, ale při nedostatku loajality
a nedodržování přísných nařízení i pro běžné občany. Německá důkladnost zasahovala
i do detailů jako krouhání zelí, prodeje mléka a petroleje, přídělů mouky a benzínu.

Po osvobození

Jen těžko si můžeme dnes představit, jaká radost a nadšení zavládly po skončení války
a osvobození. „Po zimě úzkosti zas přišlo nové jaro.“

Krajem projíždějí kolony osvobozenecké
Rudé armády, které jsou bouřlivě vítány.
Vše německé je špatné a zavrženíhodné.
Dochází k odsunům německých občanů
amajetek jepřidělovánčeskýmorganizacím
aspolkům.Dějí se různéexcesyanepravosti,
které teprve dnes vyplouvají na světlo.
Posuzovat ale události té doby dnešníma
očima není možné. Německá okupace
a šrámy jí způsobené v životě českých lidí
musely zákonitě vyvolat touhu po odplatě,
kterou bohužel často odnesli nevinní.
Jen čas může zahladit rány, které doba

způsobila oběma stranám. Hodnocení této bouřlivé doby ponechme historikům.

Družstvo bylo připraveno chopit se příležitostí. Hrdě se hlásí o své místo na slunci.
Pekárny družstva pečou ve dne v noci chléb pro Rudou armádu. Hned v květnu družstvo
přejímá prodejny v bývalých Sudetech – tři prodejny v Hylvátech, Černovíře, Dolních
aHorních Libchavách, Knapovci, Houžovci, Horní Dobrouči, Ostrově, Damníkově, Lukové,
Opatově, Třebovicích, Opatovci, Semaníně, Skuhrově, Rudolticích a vRybníku. A v červenci
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další – v Rokytnici, Sázavě, Říčkách v Orlických horách, Kunštátě (dnes Orlické Záhoří)
a Janově. Zemský národní výbor zavádí do družstev národní správu, ale tím, že v čele
stojí družstevníci, se nic zvláštního neděje. Národní správa ostatně netrvá dlouho,
jen do 30. září. Prodejnám družstva je svěřeno rozdělování potravinové pomoci UNRA,
dokonce je k distribuci přiděleno i nákladní auto. Byla to v té době významná pomoc
pocházející z USA a Kanady, která zabránila hladovění a nedostatku, jenž provázel
konec války. Jsou distribuovány konzervy nezvyklého obsahu, chuti a názvů – Horse
meat (Koňské maso), Šunka s jablky, Kuře s hráškem, pomerančové a grapefruitové
džusy, slanečky, olejovky a mořské ryby, ale také konzervy obsahující balení kávy,
žvýkačky a další různé zboží. O této pomoci se za socialismu mnoho nemluvilo, nebylo
to v zájmu komunistického režimu.
Koncem roku1945 jsou ještě zřízeny nové prodejny v Jaroslavi, Neratově a Střemošnicích.
V roce 1946 družstvo vypracovává dvouletý plán a začalo se stavbou odlehčovacího
skladu u vlakového nádraží. V roce 1947 je práce družstva oceněna 3. místem v soutěži
Svazu spotřebních družstev. Jsou otevřeny prodejny v Kozlově, Bystřeci a Horní
Čermné. Také ve Výprachticích, Horních Heřmanicích, Hrádku, Přívratě a Lanškrouně.

Jak jsem již dříve poznamenal, v průběhu okupace došlo k výraznému slučování
družstev, čímž významně ústecká Jednota posílila. Nebylo by ale správné, aby se na
družstva, které se stala součástí většího celku, úplně zapomnělo. Vždyť tvoří nemalou
část historie ústecké Jednoty. Proto je ve stručnosti připomeňme.
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Potravinový spolek Svornost v Žamberku
Jeho založení je datováno rokem1891, tedy sedm let před vznikemústeckého Konzumu.
Mělo sice jen jednu prodejnu, ale významný počet členů, který koncem roku 1919 čítal
375 osob. Do historie se zapsal svým podílem při jednání o vzniku Ústředního svazu
českoslovanských družstev v Praze v roce 1910. Ke sloučení s ústeckým družstvem došlo
v roce 1943.

Zásobní jednota Rovnost v Kerharticích
Ustavující schůze družstva se konala v roce 1895. Po prvním roce činnosti vykazovalo
družstvo 46 členů a tržbu 13 935 zlatých. Prodejna byla umístěna v tovární budově
v tzv. mlýně. Otevírací doba prodejny byla přizpůsobena pracovní době v továrně.
Ráno bylo otevřeno jednu hodinu před zahájením směny, pak v polední přestávce
a po skončení práce v továrně. Výhodou umístění v této budově byl nízký nájem a dovoz
zboží továrním potahem, takže režie obchodu nebyla vysoká. Teprve od ledna 1925
bylo otevřeno po celý den. V roce 1938 si družstvo otevřelo obchod ve vlastním domě.
Ke sloučení s KonzumemÚstí nad Orlicí došlo v roce 1941. V té doběmělo družstvo 255
členů a tržbu 1 082 313 korun.

Konzumní družstvo v Chocni
Město Choceň je zakotveno v historii družstevnictví našeho regionu založením prvního
družstevního spolku Mravenec v roce 1868. Z činnosti se mnoho nezachovalo, snad jen
jména: ředitelem byl pan Havlíček a mezi činovníky patřil i starosta města pan Jan
Lenoch. Spolek Mravenec zkrachoval po osmi letech činnosti.

Konzumní jednota byla založena v roce 1897, ale po sedmi letech byla opět zlikvi-
dována. Družstevní myšlenka se znovu prosadila v roce 1911, kdy za účasti 16 členů
bylo založeno Konzumní družstvo. Po počáteční nedůvěře zákazníků dané předchozími
neúspěchy se družstvo rozrostlo, takže v roce 1920 mělo téměř 2 000 členů a prodejny
ve VysokémMýtě, Luži, Borohrádku,Horním Jelení, ČermnénadOrlicí, Vraclavi, Uhersku,
Stradouni a Zdelově. V roce 1923 se družstvo sloučilo s družstvem v Pardubicích. Tento
celek ale dlouho nevydržel, a tak se v roce 1925 choceňské družstvo opět osamostatnilo.
Při té příležitosti přišlo o několik prodejen a následná hospodářská krize a její důsledky
vedly k rozhodnutí valné hromady o sloučení s KonzumemÚstí nad Orlicí. K tomu došlo
v roce 1934.

Konzumní jednota v České Třebové
Toto družstvo zahájilo svou činnost 1. července 1898 jako družstvo členů sociálně-
demokratické strany v Klácelově ulici. Na počátku činnosti mělo družstvo 65 členů.
V roce 1910 zřídilo další prodejnu v Parníku, následně pak otevřelo filiálky ve Skuhrově,
Ostrově, Jablonném, Rybníku, Lanškrouně, Semaníně, Zhoři, Kozlově a Sloupnici.
V roce 1913 otevřelo družstvo první parní pekárnu a velké velkoobchodní skladiště.
V roce1929 se sloučilo sdružstvemvPoličceado své správypřevzaloprodejny vPředměstí,
Rohozné, Svojanově a Vítějovsi. Od roku 1928 se vedla s okolními družstvy jednání
o vytvoření velkého východočeského družstva, do kterého měla být zařazena družstva
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z okresů Litomyšl, Vysoké Mýto, Žamberk a české části okresu Lanškroun. Pro zřízení
ústředí připadala v úvahu města Česká Třebová a Ústí nad Orlicí. Nakonec se ručička
vah přiklonila na stranu Ústí nad Orlicí, a to proto, že Česká Třebová ležela na samých
hranicích německéhoúzemí. Proto došlo v roce 1931 ke sloučení s Konzumnímdružstvem
v Ústí nad Orlicí.

Hospodářské družstvo v Pěčíně
Družstvo založil v roce 1899 místní občan Josef Žabka. Tento spolek začínal téměř
z ničeho a po celou dobu existence zápasil o přežití. Kromě prodeje potravin se spolek
zabýval výkupem a prodejemmásla, vajec, nabízel uhlí a hnojiva. V roce 1912 si nejprve
pronajal domek, který v roce 1914 zakoupil. Přes veškeré problémy a útrapy udržovalo
družstvo svou činnost až do roku 1944, kdy se sloučilo s Konzumní jednotou v Ústí nad
Orlicí.

Konzumní společenstvo Svépomoc v Ústí nad Orlicí
V roce 1905 zahájilo v Ústí nad Orlicí svou činnost další družstvo, které si dalo název
Svépomoc. Do stanov zakotvilo křesťanské tradice. Svou prodejnu otevřelo v Okružní
ulici. Prodejna byla otevřena jen večer, po skončení práce v továrnách. Prostor prodejny
byl stísněný, a proto byla hledánamožnost jejího přemístění. K tomu došlo v roce 1908,
kdy družstvo společně se Svatojosefskou jednotou zakoupilo dům v Havlíčkově ulici.
Ke sloučení s Konzumní jednotou došlo v roce 1943.
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Konzumní společenstvo Svépomoc v Parníku
Datum založení tohoto družstva je 20. května 1906, kdy se schází valná hromada,
aby odhlasovala stanovy. Původní počet členů byl 37, po zdárném rozvoji se zvedl
v roce 1910 na 230. Původní budova nevyhovovala, a tak bylo rozhodnuto postavit
budovu novou. Celá budova včetně pozemku stála 17 230 Kč, přičemžmnoho prací bylo
prováděno ve vlastní režii členy zdarma.

Problémy obchodního rázu nastaly po vyhlášení mobilizace v roce 1914. Větší počet
odborných pracovníků narukoval na frontu a zbývající si s nastalou situací nevěděli
rady. Nezaplacené zboží mělo za následek zastavení dodávek a účtovaný úrok 10%
znemožňoval další rozvoj. Ke zlepšení došlo až po skončení I. světové války, kdy se
hospodaření zkonsolidovalo. Doba rozkvětu trvala až do roku 1938, kdy se opakovala
situace z roku 1914. Tuto svízelnou dobu již družstvo nebylo schopno zvládnout, a proto
v roce 1943 došlo ke sloučení s Konzumní jednotou v Ústí nad Orlicí.
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Dělnické potravní společenstvo v Parníku
Dělnické potravní společenstvo bylo založeno 11. února 1906 za účasti 35 členů.
Toto družstvo semělo čile k světu. Během krátké doby se rozvinulo tak, žemohlo zřídit
filiálky v Dlouhé Třebové, Přívratu, Svinné, Lhotce, Řetové a Litomyšli. Počet členů
rychle vzrůstal. V roce 1919mělo 637 členů. V roce 1922 bylo nutno provozní a skladové
místnosti družstva rozšířit, protože zájem zákazníků–členů narůstal. Do historie
tohoto družstva zasáhla nebývale silně hospodářská krize, která měla za následek
postupné zavírání filiálek. Co nezmohla krize, to dokončila okupace. A tak se v roce 1940
družstvo slučuje s Konzumní jednotou v Ústí nad Orlicí.

Konzumní společenstvo Svépomoc v Hnátnici
Vznik družstva se datuje do roku 1911, kdy došlo ke zdražení základních potravin,
což mělo za následek nespokojenost, provázenou demonstracemi a výtržnostmi.
Založení bylo podporováno okolními družstvy, zejména Konzumní jednotou v Ústí nad
Orlicí a funkcionáři bratrského spolku z Dolní Dobrouče. V roce 1919mělo družstvo 151
členů a obrat 139 756 korun. Ke sloučení s Konzumní jednotou došlo v roce 1940.

Konzumní jednota v Říčkách
Myšlenka založit Konzumní jednotu v Říčkách má původ v debatách členů čtenářského
spolku Pokrok, který rozvíjel svou činnost pod vedením učitele Hackenschmieda.
Drahota, obtížemístního zásobování a příklad továrního Konzumu v Kerharticích vedly
k tomu, že již v roce 1911 bylo družstvo Konzumní jednota založeno. Prodejna byla
otevřena v chalupě Josefa Kotyzy, čp. 60.

Konzumní jednota v Dolní Dobrouči
Družstevnictví zapustilo své kořeny v Dolní Dobrouči již v roce 1906, kdy byla založena
Svépomoc, která však brzy zanikla. V roce 1911 zde otevřelo svou prodejnu Konzumní
družstvo z Ústí nad Orlicí. Později byla sice prodejna uzavřena, ale již v roce 1913 bylo
založeno samostatné družstvo. Nelze zapomenout na to, že v domě pana Sedláčka
(později pekárna a obchod pana Pecháčka) byla zřízena první dělnická pekárna, která
zásobovala chlebem prodejny Konzumní jednoty Ústí nad Orlicí. I ta však vydržela
v provozu pouze jeden rok.
Konzumní jednotě se celkemdobředařilo, takže v roce1929byl postavendružstevní dům,
kde byla prodejna, sklady a byt pro vedoucího. Ke sloučení s Konzumní jednotou v Ústí
nad Orlicí došlo 3. ledna 1932 na valné hromadě. Návrh schválilo všech 64 členů.

18



Konzumní úsporný spolek Budoucnost v Horní Čermné
Družstvo zahájilo svou činnost v roce 1919 v reakci na chování místních obchodníků,
kteří v době první světové války odmítali prodávat zboží některým občanům. Počátky
byly velice těžké. Nedostatek finančních prostředků a konkurencemístních obchodníků,
kteří se uchylovali i k udavačství, se projevovaly tím, že několikrát bylo družstvo
na pokraji bankrotu. Přesto vydrželo a pod vedením Josefa Vajnlicha provozovalo obchod
až do násilné likvidace v září 1939. K obnovení činnosti došlo po jednání ředitele
Konzumní jednoty Josefa Zelenky, když byla v Horní Čermné v roce 1947 otevřena
prodejna.

Spotřební družstvo Vzájemnost v Ústí nad Orlicí
Družstvo Vzájemnost bylo založeno v roce 1919 a patřilo ve své době svým obratem čtyř
milionů korun k předním družstvům východních Čech. Prodejna družstva byla výhodně
umístěna na rohu ústeckého náměstí (dnes stojí na tomto místě restaurace Florida).
V době svého rozkvětu mělo družstvo 1 000 členů a vyznačovalo se silnou iniciativou
a věrností členů. Do problémů se Vzájemnost dostala za okupace, kdy se pod tlakem
poměrů členská základna v roce 1940 rozhodla přistoupit ke sloučení s Konzumní
jednotou.
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Konzumní spolek Svépomoc pro Čermnou a okolí
Družstvo Svépomoc vDolní Čermnébylo založeno v roce1919. Velkoupomocpři zakládání
poskytli novému obchodnímu celku družstevníci z Dolní Dobrouče. Hned v prvním roce
činnosti se přihlásilo 100 členů. Družstvo se stejně jako jinde muselo vyrovnat
s finančními problémy a nezkušeností funkcionářů, které se odrazily v poklesu zájmu
kupujících a členské základny. Potíže se však v roce 1930 podařilo překonat natolik,
že si družstevníci postavili svůj obchodní dům. V roce 1939 byla obec rozdělena hranicí
se Sudety a Konzum byl likvidován. K obnovení činnosti došlo v roce 1945 pod hlavičkou
Konzumní jednoty Ústí nad Orlicí.

Konzumní spořitelní a úvěrní družstvo Svépomoc ve Vysokém Mýtě
Také toto družstvo bylo založeno v roce 1919, a to z iniciativy předsedy Františka
Černína, předsedy strany národně socialistické. Za členy se přihlásilo 150 občanů
a hned na počátku bylo družstvo ve své činnosti úspěšné. Jednak díky svému vedení
a také proto, že se podařilo získat prodejnu na výhodnémmístě. Podobně jako v jiných
případech přispěla k zániku samostatnosti hospodářská situace za války. V roce 1941
došlo ke sloučení s Konzumní jednotou v Ústí nad Orlicí.

Konzumní a nákupní společenstvo Vzájemnost v Chocni
Družstvo bylo založeno opět v roce 1919, tedy těsně po I. světové válce. Začátky byly
opět velice svízelné. Prodejna byla umístěna do místností děkanství, kde kupodivu
vydržela až do roku 1994. Družstvo bylo ve srovnání s ostatními poměrněmalé, ale přesto
vydrželo do roku 1943, kdy došlo ke sloučení s Konzumní jednotou v Ústí nad Orlicí.

Konzumní Hospodářská Jednota pro Nekoř a okolí
K založení tohoto družstva došlo v roce 1921 zásluhou 111 občanů, ale bohužel
v poměrně nevhodnou dobu. Prudké snížení cen v roce 1923 a začínající hospodářská
krize zasadily úsilí činovníků citelnou ránu, ze které se těžko vzpamatovávali. V roce
1935 bylo odhlasováno sloučení s Konzumní jednotou Ústí nad Orlicí. O přičlenění se
významně zasloužil ředitel Konzumu Josef Zelenka, který přesvědčil členy argumentem
o vyplácení 3% z nákupu a tzv. „pohřebním fondem“, kterým družstvo v Ústí nad Orlicí
disponovalo. V roce 1941 byla prodejna tohoto družstva předána konzumnímu družstvu
Svornost v Kyšperku.
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Konzumní jednota Budoucnost v Kerharticích
Z iniciativy výboru Československé sociální demokracie došlo v roce 1929 k založení
Konzumní jednoty v Kerharticích 30 občany. Družstvo celkem dobře prosperovalo,
o čemž svědčí růst počtu členů, který před sloučením dosahoval 104. Družstvo si díky
své úspěšné činnosti mohlo dovolit zakoupit vlastní dům, který byl užíván až do roku
1992 jako sklad poptávkové služby. Za okupace v roce 1940 se družstvo pod tlakem
okupačních úřadů rozhodlo ke sloučení.

Nákupní a spotřební družstvo zaměstnanců drah v České Třebové
Posledním družstvem, které se sloučilo do roku 1948 s Konzumní jednotou v Ústí nad
Orlicí, bylo družstvo zaměstnanců drah, založené v roce 1910. Prvním předsedou se stal
Cyril Tvrdý, přednosta stanice. V roce 1912 si družstvo pořídilo na náměstí vlastní dům
(čp. 15), další obchod vznikl v tehdy samostatné obci Parník, třetí prodejna „Na farářství“
a čtvrtá na Vinohradech. Družstvo se za II. světové války sloučilo s Železničnímdružstvem
v Chocni a následně s ŽKP Praha. V roce 1947 dosahovala tržba tohoto celku 17,3milionů
Kčs, realizovaná v 11 prodejnách. Družstvo zaměstnávalo 35 zaměstnanců. V roce 1948
byla v družstvu zřízena národní správa, která měla za cíl sloučení s Konzumní jednotou
v Ústí nad Orlicí, ke kterému také došlo.

Připročítáníhistorie jednotlivýchdružstevníchcelkůmůžemevystopovatpříčiny,kterévedly
naše předchůdce ke slučování. Rozhodnutí tehdejších funkcionářů sloučit se s Konzumní
jednotou nebylo lehké, ale přesto se k němupod tlakempoměrů demokraticky odhodlali.
Hlavními důvody byly zajisté hospodářské poměry, ale také nezkušené a nekvalifikované
vedení. Samostatnou kapitolu jistě tvořil politický tlak, zejména za okupace a následně
pak v roce 1948. To už je ale jiná kapitola, kdy demokratické hlasování členské základny
nahrazuje diktatura komunistické strany.

Přesto můžeme konstatovat, že družstva jako celek se na trhu neztratila, a nejenže
udržela své pozice, ale dokonce významně rostla a stala se nedílnou součástí
podnikatelského trhu. Že tonebyla samozřejmost, si uvědomujeme teprvenyní, kdy známe
úskalí konkurence a tržního prostředí. Pod tímto zorným úhlem si můžeme položit
otázku: Jaké byly příčiny úspěchu družstev? Jak je možné, že je léty a tradicí vybavení
živnostníci nedonutili k zániku? Vždyť zakladatelé nebyli většinou povoláním prodavači
a obchodníci.
Mám za to, že to byly především nové myšlenky, které vnesli zakladatelé do tradiční
praxe. Mezi zásadní patřily tyto atributy:

• Členové měli povinnost v družstevní prodejně nakupovat. Ta byla podpořena
jednak vloženým členskýmpodílem, který by v případě krachu propadl, a dále tzv.
návratkem, později zvaným remitenda, což byl určitý procentní podíl z celkového
ročního nákupu. K tomu sloužil „úsporný lístek“, kam se při každém nákupu
nalepovaly známky dokumentující nákup.
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• Dále to bylo demokratické uspořádání družstva, kdy členská základna volila
své zástupce. V některých stanovách byla dokonce určena povinnost obměny.
Např. ve Stanovách Konzumní jednoty v Dolní Dobrouči se můžeme dočíst toto:
• Dozorčí rada sestává ze šesti členů, kteří se volí na valné schůzi absolutní

většinou hlasů, lístky hlasovacími na dobu tří let.
• Ze členů dozorčí rady vystupuje ročně třetina a nahrazuje se novou volbou.

V prvních letech rozhoduje o tom los, kdo má vystoupiti. Opětná volba
vystoupivších členů je přípustná.

• Důležité bylo také průhledné hospodaření a rozhodování o všech investicích
a záměrech na valných hromadách.

Rok 1948 a léta socialismu

Období let 1948 až 1989 je natolik zvláštní a odlišné, že si zaslouží samostatného
hodnocení.

Posuzováním vývoje od roku 1948 se dostáváme na tenký led. Jde o období největšího
rozvoje družstva, ovšem za cenu potlačování osobních svobod občanů, pronásledování,
vyvlastňování majetku a diktátu komunistické strany. Je to doba rozvoje sítě, ale také
doba staveb prodejen na vyvlastněných pozemcích, doba přehmatů a špatných rozhod-
nutí, které jsou činěny ne z vůle členské základny, ale podle pokynů okresního výboru
strany. Únorové události se projevily v celém životě společnosti, obchod nevyjímaje.
Již za okupace uškrcený obchod se tak od roku 1948 dále potlačuje. Obchodování na
volném trhu se mění po vzoru Sovětského svazu na distribuci. Reklama je označena
jako nepotřebný a škodlivý produkt kapitalismu. Soukroméobchody jsou rušeny, živnost-
níkům jsou zabavena jak zařízení obchodů, tak zásoby, a to bez náhrady. Odmítnutím
Marshallova plánu je prodlouženo období vydávání zboží na lístky. Lístkový systém
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vydržel až do 1. 6. 1953, kdy proběhla měnová reforma. Do té doby sice existoval volný
trh se zbožím, které se nedalo na lístky koupit (např. rýže, sardinky, čokoláda apod.),
ale za velmi vysoké ceny. Nedostatek výběru a nedostatečné množství zboží provází
celé období existence vlády jedné strany, prakticky až do 90. let minulého století.

Družstevnictví za socialismumělo zvláštní postavení. Obchodní sféra byla zestátněna,
velkoobchody počínaje a celoumaloobchodní sítí konče. Z tohoto schématu vybočovala
družstva, která byla de facto ve vlastnictví skupiny občanů – družstevníků. To, aby část
obchodu byla samostatná a nebyla řízena komunistickou stranou, nebylo v zájmu vlád-
noucích funkcionářů. A tak se uplatnily zkušenosti a příklady ze Sovětského svazu,
kde se otázkou družstevnictví zabýval Lenin. A vymyslel řešení. Družstevnictví zůstalo
formálně zachované, ale členové již nemohli rozhodovat o další budoucnosti svého
podniku. Upravily se stanovy a vytvořily se tzv. dozorčí výbory. Ty mohly kontrolovat
celkem nezávažné činnosti družstva jako přecenění, směly se vyjadřovat k inventurám,
sekat trávníky, soutěžit o sklizeň sena a pěstovat před prodejnami růžičky. Navíc byla
družstevní myšlenka zneužita při zakládání JZD na vesnicích. Těmito postupy bylo
dosaženo degradace družstevní ideje tak, že ani po roce 1990 nebylo mnoha lidem
jasné – a to i vysokým funkcionářům družstva – komu vlastně majetek družstva patří.

23



Od roku 1949 dochází k tzv. začleňování soukromého obchodu formou socializace
do dvou distribučních systémů, státního i družstevního. Konzumní jednota té doby
se rozrůstá. Na základě politických rozhodnutí přebírá jednak soukromé obchody
od živnostníků, ale takémalé hostince, pekárny a výrobny. Podle statistiky z roku 1972
bylo z celkového počtu 164 objektů užívaných Jednotou získáno 65 provozoven tzv.
převodem (podle vl. nař. 15/1959 a vyhl. 88/59). O nějaké dobrovolnosti nemůže být
ani řeči. Pokud chtěli živnostníci dále pracovat ve svém domě, nezbylo jim nic jiného,
než do družstva vstoupit, a to i se zařízením a zásobami. Zestátněné velkoobchody,
sodovkárny a pivovary mohly dodávat pouze státnímu a družstevnímu obchodu,
a protože živnostníkům byly zablokovány úvěry, bylo soukromé obchodování prakticky
znemožněno. Neustálé kontroly státních orgánů a SNB (Sbor národní bezpečnosti)
takzvaně odhalovaly zatajené zásoby, které soukromí obchodníci uschovali v naději,
že vláda jedné strany nebude trvat dlouho. Zabavené zboží bylo pak často vystavováno
ve výlohách a jejichmajitelé posíláni do vězení nebo do armádních pracovních jednotek
(PTP), kde byli „převychováváni“ minimálně 2–3 roky.
„Převýchova“ v armádě se netýkala jen mladých lidí, nebylo výjimkou, že za zatajení
zásob tam skončili 40–50letí živnostníci.

Jednota se v roce 1950 rozrostla ze 111 prodejen na kolos, který čítal 360 prodejen
a 451 hostinců. Působila v tehdejších okresech Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Litomyšl,
Vysoké Mýto, Svitavy a Žamberk. Tento rozkvět trval ale jen do roku 1952, kdy bylo
usnesenímÚstředního výboru KSČ Jednotě uloženo předat všechny svéměstské prodejny
státnímu obchodu. Tak byl družstvu vyvlastněnmajetek, který byl budován po generace.
Patřily mezi něj budovy v Ústí nad Orlicí, České Třebové, Chocni, Vysokém Mýtě,
Králíkách, Jablonném nad Orlicí, Žamberku a v Letohradě.

Vyjmenujme pro budoucí generace objekty, které patřily Konzumní Jednotě v roce 1948:
budova čp. 140 vHylvátech, čp. 228 a283 v Chocni, čp. 92, 136, 423 a621 vÚstí nadOrlicí,
dům čp. 205 v České Třebové Parníku, čp. 264 v Žamberku a odlehčovací skladiště
v Ústí nad Orlicí na nádraží.
Kromě toho bylo povinností předat výrobnímpodnikůmpekárny, cukrárny a takémasnou
výrobnu v Ústí nad Orlicí U Kučerů a pekárnu U Václava.
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Toto rozhodnutí znamenalo faktické vytěsnění družstev z měst a nasměrování činností
Jednot na vesnice. Tam zase družstvo získalo od živnostníků specializované prodejny
papíru, bot a textilu. Začalo tak podnikat se sortimentem, se kterým nemělo žádnou
zkušenost. V rámci odlišení se pak nové prodejny papírenského zboží nesly nápisy
„Narpa“, prodejny drogerie „Chemodroga“, prodejny textilu „Tep“, prodejny bot „Jas“
a prodejny masa „Masna“. K tomu je třeba dodat, že městské prodejny byly většinou
dobře vybavené, zatímco vesnické prodejny byly na tom podstatně hůř. Kromě toho
bylo třeba vypořádat vztahy s členskou základnou. Členové soustředění u městských
prodejen ztratili členství amusely jim být vyplaceny členské podíly a částky na úsporách.

V roce1952došlo k prvnímunastartování procesudělení velkéhodružstva. Osamostatnily
se Jednoty v okresech Litomyšl a Vysoké Mýto.

Zásahy mocenského centra komunistické strany přinesly v roce 1953 další dělení.
V rámci tzv. budování nových forem socialistického družstevnictví došlo k automatizaci
řízení. Z velkéhodružstvabylo k1. srpnuvyčleněnodevět vesnickýchcelků se samostatnou
působností. Vznikla tzv. Selpa, která řídila provoz prodejen a hostinců jak po stránce
ekonomické (účetnictví,mzdy, plánování), tak technické (údržba a investice). Z Jednoty
se tak stal nový orgán s názvem Okresní svaz spotřebních družstev v Ústí nad Orlicí.
Prodejní síť obhospodařovala družstva Selpa, která řídila prodejny v těchto obvodech:

Brandýs nad Orlicí – pro obce Mostek, Němčí, Turov, Seč, Sudslava, Velká Skrovnice,
Rviště, Rozsocha, Hrádek, Jehnědí, Nový Jiří, Oucmanice, Sudislav, Dobrá Voda

Dolní Dobrouč – pro obce Dolní Dobrouč, Hnátnice, Lanšperk, Dolní Houžovec, Horní
Houžovec, Knapovec

Dlouhá Třebová – pro obce Dlouhá Třebová, Lhotka, Přívrat, Řetová a Řetůvka

Dolní Libchavy–pro obceDolní Libchavy,Horní Libchavy, České Libchavy, Říčky, Černovír

Dolní Čermná – pro obce Dolní Čermná, Horní Čermná, Jakubovice, Horní Dobrouč,
Nepomuky

Výprachtice – pro obce Výprachtice, Horní Heřmanice, Dolní Heřmanice, Koburk,
Herbortice, Bystřec, Čenkovice, Orličky, Valteřice, Rýdrovice

Sázava–proobceSázava, Žichlínek, Albrechtice, Lubník,Horní Třešňovec,Dolní Třešňovec

Damníkov – pro obce Damníkov, Luková, Květná, Trpík, Helvíkov, Třebovice, Rudoltice,
Skuhrov a Ostrov

Rybník – pro obec Rybník. Zpočátku to bylo samostatné družstvo, ale zakrátko bylo
sloučeno s Dlouhou Třebovou.

25



Na situaci té doby se nelze dívat dnešníma očima. Prodejny byly umístěny v soukromých
objektech, kde rodina bydlela, a prodejna nebo hospoda byla součástí bytu. Prodejen
i hostinců bylo daleko více než dnes. Abych situaci přiblížil, uvedu příklad z Dolní
Dobrouče, kde dnes působí dvě prodejny Konzumua dvě pohostinské živnosti, v Hnátnici
dvě prodejny a dvě pohostinské provozovny, v Lanšperku jedna pohostinská provozovna
a v obcích Houžovec a Knapovec po jedné pohostinské provozovně, zatímco za již
zmiňovaného Selpa bylo v provozu 20 prodejen, 12 hostinců a 3 výrobny. Vzpomenu jen
některé z Dolní Dobrouče: Na šejvě, U Jirešů, U Vorlů (prodejna a pekárna), prodejna
textilu Tep, Chemodroga U Kozlů, Masna UMaixnerů, Masna U Kroulů, Masna U Beranů,
Cukrárna U Jansů, Narpa U Simonů, Boty U Havelků, prodejna a pekárna U Pecháčků,
prodejna potravin U Ryšavých. Hospody byly U Vacků, Na Rychtě a U Marků. Původní
prodejna Konzumu byla jen jedna. Pracoval v ní pan Dušek jako vedoucí.

Toto politické rozhodnutí, které mělo sblížit města s vesnicemi a mělo vyburcovat
k lepší činnostimístní funkcionáře, byl samozřejmě ekonomický nesmysl, což se zakrátko
ukázalo. Již koncem roku 1956, tedy dva a půl roku od vzniku, došlo k opětovnému
sloučení do Jednoty družstva v Ústí nad Orlicí. Ne všechna Selpa však byla začleněna
do Ústí nad Orlicí. Na okrese Lanškroun byla vytvořena nová Jednota, kam byla
začleněna Selpa Dolní Čermná, Výprachtice, Sázava a Damníkov, samostatné Jednoty
vznikly na okresech Vysoké Mýto a Litomyšl.
Rok 1953 je památný hlavně tím, že k 1. 6. 1953 proběhla tzv.měnová reforma. K tomuto
dni přestaly platit staré peníze a nové se měnily takto:

hotovost
• do 300 Kčs 1:5 – tj. za 60 nových Kčs
• nad 300 Kčs 1:50

ve spořitelnách a bankách – na účtech
• do 5 000 Kčs 1:5
• 5 až 10 tisíc Kčs 1:6,25
• 10 až 20 tisíc Kčs 1:10
• 20 až 50 tisíc Kčs 1:25
• více než 50 tisíc Kčs 1: 30
• po 16. květnu 1953 vše 1:50
• dluhy 1:5

Ceny v obchodech tyto poměry nekopírovaly, tzn. že se nepřepočítávaly 1:5, ale byly
stanoveny pevně podle úředně stanoveného klíče. Například:
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Prodej na lístky Volný trh Po měnové reformě
chléb 8 Kč 16 Kč 2,60
máslo 80 450 44
rýže 40 300 28
cukr kostky 15,70 140 14
káva na lístky nebyla 1500 300



Měnová reforma byla politicky zdůvodňována komunistickou propagandou jako rána
keťasům, továrníkům a válečným zbohatlíkům. Ve skutečnosti postihla všechny spořivé
lidi, kteří si ukládali peníze na koupi nebo stáří. Jak jinak nazvat měnovou reformu
než komunistickou loupeží, podtrženou prohlášením prezidenta republiky Antonína
Zápotockého těsně před reformou, že naše měna je pevná.

K další změně došlo k 1. 7. 1960, kdy se změnily hranice okresů. Tomu semusela přizpů-
sobit i družstva, patrně z důvodu, aby je bylo možno lépe ovládat z okresních center.
A tak do Jednoty byly začleněny prodejny a hospody stojící na území bývalých okresů
Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Lanškroun, Žamberk a části okresů Litomyšl a Zábřeh.
Tak vznikl k 1. 7. 1960 nový útvar s názvem Jednota, lidové spotřební družstvo v Ústí
nad Orlicí, se sídlem v Letohradě.

Jak vzpomínají tehdejší účastníci této fúze, byla to doba přebírání a předávání prodejen.
Družstvo muselo předat své zavedené prodejny ve Slatině nad Zdobnicí, Rokytnici,
Kunštátě, Neratově, Rybné nad Zdobnicí, Pěčíně a Bartošovicích, které připadly Jednotě
LSDKostelec nadOrlicí. Z Litomyšle byly přičleněny k Jednotě prodejny v obcích Semanín,
Němčice a Svinná a z okresu Zábřeh prodejny v Červené Vodě, Tatenicích, Krasíkově,
Cotkytli, Herborticích, Janoušově a Strážné.
Rok 1960 byl také rokem, kdy 1. tajemník ÚV KSČ Antonín Novotný vyhlásil, že v ČSR byl
vybudován socialismus, což mělo pro obchod dva následky:

• Bylo nařízeno budovat samoobsluhy. Družstvu bylo uloženo změnit do 5 let
alespoň 30% prodejen na samoobsluhy.

• Nejméně 2× ročně probíhaly přeceňovací inventury, kdy bylo zlevňováno zboží
původně zdražené po měnové reformě a zboží s pomalou obrátkou.
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Pro administrativní aparát bylo nutno najít
vhodný objekt. K tomuto účelu se hodilo
původní sídlo Okresního svazu spotřebních
družstev v Kyšperku – Letohradě. Všech
135 pracovníků ústředí však nebylomožno
vměstnat do budovy původního zámeckého
pivovaru, a tak byli rozmístěni po městě
v budovách U Kamínků (nacházející se na
příjezdové komunikaci do náměstí), v bu-
dově Spořitelny (na náměstí) a U Zippů
(nad současnou drogerií). Dislokace

kanceláří po městě musela způsobovat značné komunikační problémy. Musíme si uvě-
domit, že telefon měl v té době omezené možnosti, i v místě se hovory spojovaly přes
mechanicky ovládanou telefonní ústřednu a mimo město spojení s prodejnami téměř
neexistovalo, protože na prodejnách bylo telefonních aparátů jako šafránu. Vezmeme-li
vúvahu,ževespolečnébudověbyl ještěumístěnvelkoobchodní sklad(VDP),pakpochopíme,
proč vyvstal úkol nějak tuto tíživou situaci řešit. Protože značná část zaměstnanců
ústředí se rekrutovala z Ústí nad Orlicí a museli dojíždět, měli přirozeně zájem přemístit
administrativu do okresního města.

Z iniciativy tehdejšího vedení, zejména předsedy Karla Pátka, člena představenstva
Československého svazu spotřebních družstev, se podařilo zajistit finanční prostředky
a podporu Okresního výboru KSČ k účasti na stavbě administrativní budovy v Ústí nad
Orlicí. Po dokončení stavby v roce 1970 se konečně celé ústředí přestěhovalo do Ústí
nad Orlicí, kde dodnes vlastní 33% podíl na výškové budově.

Samostatným vývojem prošla v družstvech
velkoobchodní činnost. Původní velkoob-
chodní skladybyly po roce1950oddružstev
odtrženy a byl vytvořen Družstevní potra-
vinářský velkoobchodaDružstevní velkoob-
chod průmyslovým zbožím. Zásobování
z těchto skladů však netrvalo dlouho. Již
v roce1958vznikl tzv. Spojenývelkoobchod,
kdy byl družstevní velkoobchod spojen se
státním, později nazvaný VPZ – velkoob-
chod potravinářským zbožím.

Tady se sluší zastavit a pojednat o družstvu
Svornost v Letohradě. Totodružstvo vzniklo

v roce 1920 pod názvem „Vlastní silou“ a svou první prodejnu otevřelo v Kyšperku
(původní název města bez okolních připojených vesnic) na náměstí. Již prvním rokem
mělo 573 členů a dosahovalo obratu 880 tis. Kč. V dalších letech vystavělo družstvo
prodejnu proti nádraží a zároveň se přejmenovalo na „Obecně prospěšné družstvo
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zaměstnanců drah, konsumní, stavební, bytové, úvěrní a úsporné družstvo v Kyšperku,
zapsané společenstvo s ručenímobmezeným“. V roce1929byly zřízenydvěnovéprodejny,
a to ve Verměřovicích a v JablonnémnadOrlicí. V roce 1943 převzalo družstvo od Jednoty
Ústí nad Orlicí prodejny v Jablonném nad Orlicí-Benátkách, Nekoři, Dolní Čermné
aprodejnu s pekárnou vOrlici. V té doběbylo družstvo znovupřejmenovánona „Svornost,
obecně prospěšné, konsumní, výrobní a úsporné družstvo v Kyšperku z. s. s r. o“.

Po druhé světové válce družstvo kopírovalo vývoj ostatních. Nabralo pod své působení
prodejny po německých živnostnících a v roce 1953 se rozdělilo stejně jako jinde na
Selpa – bylo jich pět: v Rokytnici nad Orlicí, Letohradě, Záchlumí, Klášterci nad Orlicí
a Králíkách. Zároveň byl zřízen nadřízený orgán „Okresní svaz spotřebních družstev
v Letohradě“. Rovněž toto družstvo přišlo o své městské prodejny a muselo předat
Východočeským pekárnám a cukrárnám svých 27 pekáren a jednu cukrárnu a Pivovarům
národní podnik Hradec Králové svou sodovkárnu.

Obchod po roce 1948 a za tzv. socialismu – do roku 1990

Myslím, že pro hlubší pochopení historie družstva je dobré popsat obchodní podmínky,
ve kterých pracovala Jednota v období 1948–1989. Za uplynulých 20 let odešli
z družstva bývalí pamětníci a zanedlouho nebude nikdo, kdo by mohl uvedené období
popsat z vlastní zkušenosti. Bude to dobré i pro ty, kteří zapomněli na vše špatné
a chválí to málo, co bylo lepší.

V roce 1948, kdy převzala moc ve státě komunistická strana, bylo jejím prvním cílem
potlačení soukroméhoobchodu a centralizace rozhodovacích pravomocí. Prvním zásahem
bylo rozdělení obchodu v roce 1950 na státní a družstevní. Družstva byla vytlačena
z měst na venkov, ale protože i tam byly prodejny s jiným než s potravinářským sorti-
mentem, převzala i síť prodejen textilu, papíru, drogerie, nábytku, železářství a staveb-
ních potřeb. Tím se z družstev stal kolos se širokým sortimentem. Řízení družstva
podléhalo direktivámOkresního národního výboru a Okresního výboru strany. K zajištění
těchto nařízení byly zpracovávány mnohostránkové soubory opatření, většinou
k určitým výročím, například na počest VŘSR, májových oslav a sjezdů strany.
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Změnil se vztah obchodu a zákazníků. Ze zákazníků se stali spotřebitelé a z Jednoty
družstvo spotřební. Pokusím se nyní rozebrat obchodní podmínky podle současných
parametrů.

Sortiment a jeho zajišťování
Zajišťování zboží v 50. a 60. letech bylo poznamenáno tehdejší situací, kdy zemědělskou
výrobu provozovaly silou zakládaná zemědělská družstva (JZD) a Státní statky, které
přežívaly díky direktivámKSČ a které nutilymajitele půdy, jejich děti a straně nepohodlné
občany pracovat v zemědělství. Nedostatečné výkony a zejména problémy se zvládáním
sezónních zemědělských prací vyvolávaly potřebu zemědělských brigád, které pravidelně
postihovaly pracovníky řídicího aparátu. Ti byli také pověřováni sjednáváním „kontin-
gentů“ se soukromými chovateli na dodávku vajec, které se tak tímto způsobemdostávaly
na trh. Postupně se sice zásobovací situace zlepšovala, ale na úroveň standardní nabídky
se za celou dobu socialismu nedostala nikdy. Brigádnická povinnost zůstala zachována
až do poloviny 70. let, sjednávání dodávek však přešlo na jiné subjekty.

Neuspokojená poptávka po zboží vedla k centrálnímu plánování základních potravin
a zboží denní potřeby. Jednotlivé položky byly tzv. fondovány, což byla metoda, jak
rozdělit nedostatkové druhy. Rozdělovníkem byly rozepisovány poptávané sortimenty
z Krajského výboru svazu spotřebních družstev. Kromě fondovaného zboží se vyskytovaly
i druhy mimo fond – o ty však nebyl velký zájem, a tak docházelo k vázání zajímavých
druhů na póvl, což vedlo ke kategorii „pomaluobrátkové druhy zboží“. Zásobování
jednotlivými druhy zboží podléhalo přísné rajonizaci. Snahou centrálních orgánů bylo
zajišťovat co nejširší sortiment z okresních zdrojů. Každý obchod měl své dodavatele,
od kterých mohl odebírat zboží. To bylo stanoveno do takových detailů, že i když bylo
v okrese více pivovarů, pekáren nebomlékáren, nebylo dovoleno odebírat zboží z jiného
než určeného zdroje. Typickýmpříkladembyla pekárna ve Sloupnici, kterámohla dodávat
chleba pouze dooblasti Vysokomýtska a do vybranýchprodejen vÚstí nadOrlicí, určených
OV KSČ. Choceňsko zásoboval pivovar z Chocně, Lanškrounsko pivovar z Lanškrouna.
Pokud bylo povoleno zásobování z jiného okresu, tak jen výjimečně, např. Hanušovické
pivo bylo dodáváno jen do rajonuKrálicka, Žamberecka a Letohradska, po zániku pivovaru

30

Alegorický vůz zapůjčený na prvomájový průvod z Budoucnosti Pardubice



v Chocni zásoboval Choceňsko pivovar ze Svitav. Kromě toho byl trh obohacován pivem
z Prazdroje Plzeň, ale tyto dodávky byly přísně fondovány, uskutečňovaly se jen na
svátky, takže se plzeňské pivo zařadilo do seznamu podpultového zboží. Tato situace
trvala do začátku 70. let, kdy došlo k částečnému uvolnění. Do vybrané sítě hostinců
a restaurací byl povolen dovoz sudového piva ze Staropramenu. Snaha o naplánování
výroby a spotřeby vyústila ke zpracovávání bilancí plánované spotřeby, které se odrážely
od čtvrtletních statistických výkazů prodeje jednotlivých sortimentů. Smutnýmvýsledkem
této úmorné práce bylo, že ze všech položek zboží, které Jednota vedla, nebyl jediný
sortiment, kde by se nevyskytovalo nedostatkové zboží.

Uveďme některé příklady:
• potraviny – jižní a suché plody, čočka, maso, uzeniny (tenké párky a trvanlivé

salámy), šlehačka, máslo, slanina
• stavebniny – cement, obkládačky, traverzy, okna, dveře, izolační hmoty, železo

do betonu
• železářství –mufny, fitinky, novodurové lepidlo, plechovky na zavařování masa,

nerez nádobí, příbory, jízdní kola, vodovodní kohoutky a sprchové baterie
• elektro – chladničky, mrazáky, televizory
• nábytek – nábytkové stěny, sedací soupravy, kuchyně
• textil – rifle, šusťáky, dámské kalhotky, punčochy
• hračky – angličáky, Rubikovy kostky
• boty – kozačky, tuleňky
• drogerie – dámské vložky, módní mýdla a šampony (tzv. zelené jablko)

Ne že by toto zboží nebylo vůbec. Bylo, ale jen za předpokladu, že spotřebitel vystál
frontu, třeba přes noc. V Ústí nad Orlicí byl zaznamenán tragický případ člověka, který
čekal přes noc na mrazák, topil si v autě propanbutanovým zářičem a udusil se. Nebo
musel mít člověk známé a zboží koupil tzv. pod pultem. Poslední možnost byla být
funkcionářem KSČ nebo vyšším úředníkem. Ti si zboží zajišťovali přímo u předsedy
družstva. Ze všeobecné obchodní sítě vybočoval Tuzex, který prodával zboží ze západních
zemí, ovšem za tzv. bony, které se daly získat pouze směnou za zahraniční kapitali-
stickouměnu (západoněmeckémarky, dolary, libry apod.) nebo nákupem od veksláků.

Postupemčasubyla pro jednotlivé typy prodejen stanovena závazná sortimentníminima,
tzv. typizace, stanovující pro prodejnu sortiment, kterýměl být spotřebitelůmkdispozici.
Nevedlo to však k ničemu, protože jednotlivé položky, zvlášť poptávané, stejně nebyly.
Nemožnost nakoupit potřebné druhy zboží trvala prakticky do 80. let, a to přes veškeré
úsilí centrálních orgánů. Ty se snažily situaci řešit, jako všechno, direktivními opatřeními.
Nedostatekmasa vedl k zavedení bezmasých čtvrtků, kdy se nesmělo v restauracích ani
v obchodech prodávat maso a uzenina. Výpadky dodávek dámských kalhotek a vložek
se dostaly dokonce na program jednání Ústředního výboru KSČ. Nedostatek mouky byl
řešen omezením porce knedlíků v restauracích ze čtyř plátků na tři. Naopak pokud se
urodilo více rajčat, bylo povinností restaurací nabízet jeden a půl porce salátů. Snaha
podělit nedostatkovým zbožím rovnoměrně celou síť vedla k rozdělovníkům. A tak se
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pro obchody a restaurace vydávaly kuponynebo se zboží (maso, slanina, šlehačka,máslo,
suché plody, jižní ovoce, uherák) rozepisovalo. Průmyslové zboží bylo vázáno na
neprodejný póvl. A tak s několika riflemi, halenkami a kalhotkami bylo nutno odebrat
nepotřebné a neprodejné druhy. Ani jedno nešlo na pulty. Nedostatkové zboží se
prodalo známým a zboží, o které nebyl zájem, se po určitém čase skladování přesunulo
do partiových prodejen.

V 70. letech se i zde situace uvolnila, takže bylo dovoleno zajišťovat průmyslové zboží
mimo přidělené kvóty. Tak se na trh dostávalo některé nedostatkové zboží, jako jízdní
kola, televizory a mrazáky. Výměnnými akcemi bylo získáváno z jiných socialistických
zemí (např. pařáky na brambory z Polska).
Československému svazu spotřebních družstev byl povolen omezený zahraniční obchod,
což vedlo ke zřízení velkonákupen, ze kterých bylo v určitých limitech dodáváno zboží
z kapitalistické ciziny (šampony, rifle, šusťáky, motorové pily a další). Dodávky tohoto
zboží však byly omezené, a tak panoval obchod přes známé.
V prodejně „U Vajnlicha“ byl k tomu vyčleněn zvláštní sklad a obchod s tímto zbožím
probíhal včetně placení v kanceláři. „Známí“ tam mohli zakoupit finskou kosmetiku,
porcelánové hrnečky na čaj s motivy ovoce, ale také plastové okapy a tmely. Dalším
prostorem, kde bylo uskladněno nedostatkové zboží, byl sklad poptávkové služby.
Zde probíhalo rozdělování zboží typu mrazáků, chladniček, sporáků a televizorů.
Zajímavé hračky jako modely aut (angličáky) nebo Rubikovy kostky měla sortimentářka
dokonce v kanceláři.

Ceny zboží
Ceny zboží byly u všech druhůpevné, stejné ve všech obchodech v republice, ať se obchod
nacházel na „Zlatém kříži“ v Praze nebo v pojízdné prodejně Jednoty. Ceny byly vytištěné
na zboží a za jiné se prodávat nesmělo ani v případě snížené jakosti. Případný doprodej
průmyslového zboží se uskutečňoval zásadně v partiových prodejnách. Pokud se vyskytlo
nějaké potravinářské zboží, řešilo se to doprodejem ve vybraných prodejnách. Partiové
prodejny byly z tohoto důvodu velmi vyhledávané. Šikovný vedoucí si takové zboží
zajišťoval sám přímo u výrobce, kde odebíral tzv. druhou volbu (druhou jakost
a nestandard). Typickým příkladem byly partiové prodejny textilu (vedoucí pan Rouha),
které dosahovaly neuvěřitelných výsledků. Zvláštní kapitolou byla oblast restaurací
a hostinců. Ty byly rozděleny do cenových skupin I.–IV. Jednotaměla většinu hostinců
a pohostinství zařazenu do IV. cenové skupiny, kde byla přirážka k maloobchodním
cenám55%, III. cenové skupinyměly přirážku 65% a II. cenové skupiny 100%. Cigarety,
sušenky, čokolády a upomínkové předmětyměly přirážku 10%. Ceny nápojů byly pevně
stanoveny zvlášť pro jednotlivé cenové skupiny. Také zde bylo stanoveno sortimentní
minimum, které předepisovalo počet jídel na 100 a 50 g, počet tzv. polomasitých jídel
a jídel bezmasých. Restaurace vařily podle norem, které stanovovaly u každého jídla
přesný rozpis použitých surovin. I zde docházelo z důvodu nedostatku k omezování.
Například Ruská vejce původně obsahovala kaviár, ten však nebyl, a tak se receptura
změnila na Česká vejce (bez kaviáru). Původní tatarská omáčka předepisovala kapary.
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Ty však nikdo v nabídce neviděl, a takmusela být zavedena tatarská omáčka, kde chyběly
nejen kapary, ale i nakládané hříbky (nebyly také). Nedostatek sušených hub znamenal
v praxi vymizení bramborové polévky z nabídky.

Vybavení a technika prodeje
Po roce 1948 bylo vybavení prodeje poplatné době. Za války nezbývaly na vylepšování
vybavení ani prostředky, ani peníze, ani chuť, a tak se prodávalo ve stejném zařízení
jako za 1. republiky. Prodejny byly pultové, s velkým zápultím, chladicí zařízení prakticky
nebylo k dispozici, kromě řeznictví s chladicími boxy. Mražené zboží se nenabízelo, a tak

nebylo třeba žádného zařízení na jeho
uchování. Velkoobchod dodával mouku
a cukr v pytlích po 50 nebo 70 kg
a zákazníkům se rozvažovalo do sáčků.
Výjimkou nebyly ani kornouty, které
prodavači museli umět zhotovit.
Podobné to bylo i s bonbony. Mléko bylo
dodáváno ve 20litrových konvích
a odměřovalo se do přinesených nádob
kovovou odměrkou s dlouhým držadlem.
Máslo a margarín byly dodávány v 5 kg
blocích v krabicích po 10 kg a dále
se rozvažovaly. Jak se situace postupně
zlepšovala, začalo se prosazovat
spotřebitelské balení a rovněž technické
vybavení se zmodernizovalo. Přes želez-
nou oponu pronikají nové myšlenky
a trendy, a tak se nejprve veměstech v síti
podniku Pramen a následně i na větších
vesnicích uplatňuje samoobslužná
forma prodeje.
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Situace se zlepšila po založení Družstevního zásobovacího podniku, který pro družstva
nakupoval zařízení. Ani to však nebylo bez problémů. Protože maloobchod trpěl
nedostatkemzboží, bylo zakázáno vybavovat čímkoliv, co obchod vedl, z vlastní prodejny.
To se týkalo nejen velkých celků – regálů a chladicího nábytku, ale i drobných věcí jako
žárovek, skleniček, ubrousků, utěrek, talířů, příborů, ubrusů nebo uhláků. Toto zboží
bylonutnonárokovat u centrálníchdodavatelů, jakobyl Technomat aŘempo, později DZP,
aprotožebyl stálenedostatek, byloběžné, že seobjednávkynavyšovaly o50 i víceprocent.
Pokud se stalo, že najednou zboží bylo, byl sklad na několik let plný. Je znám případ
se žárovkami, kdy po zahájení provozu Tesly Králíky došel na Jednotu celý vagón tohoto
zboží. V rámci RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci, řízená Sovětským svazem)
byla část výroby předávána nejen na Slovensko, ale i do ostatních socialistických států.
Kvalita této výroby však byla většinou špatná a stroje poruchové (nářezáky z Bulharska,
auta Bucegi z Rumunska, regály z Kovo Beluša…).

Rovněž zásobování zahraničním zbožím dostalo nový impuls po zřízení Velkonákupny.
Protože zboží z dovozu bylo nedostatkové v celé obchodní síti a Český svaz spotřebních
družstev si vybojoval určitou část dovozu, objevují se na vesnicích zajímavé novinky
a paradoxně vznikl opačný nákupní spád, z města na vesnici. Toto pokřivení vedlo
k záměrům budovat na vesnicích nákupní střediska s textilem, botami, železářstvím
a drogerií. Nákupní střediska dobře prosperovala, dokud poptávka převažovala nad
nabídkou. Jakmile ale po roce 1991 začal být zboží dostatek, hynula na úbytě.

Propagace
Reklama a propagace byla označena za produkt kapitalismu, a proto nepotřebná.
O to víc byla prosazována propagace politická. Výlohy obchodů byly zdobeny hesly

a panely k různým výročím – k májovým
dnům, výročí Velké říjnové revoluce
a sjezdům strany. Teprve od 80. let se začala
postupněprosazovat i produktová reklama,
ale jen v jednoduchých formách a často
účelově směřovaná k prodeji nadpro-
dukce, např. zelí nebo medu (dodnes
je známý televizní šot s medvědem, který
jde do Jednoty pro med).
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Zaměstnanci a mzdy
Vobchoděbyl i za socialismuneustálý nedostatek pracovníků. Bylo to kvůli nižšímmzdám
oproti ostatním odvětvím, zejména průmyslu, a také kvůli tzv. hmotné odpovědnosti.
Tak jako v celém státě platily v Jednotě kádrové stropy, což znamenalo, že pro zastávání
určité funkce bylo hlavním předpokladem členství v KSČ. Jak se tehdy učilo ve škole:
„Na vedoucímístamusí být povoláni soudruzi politickyuvědomělí, avšak i odborně zdatní.“
Pro práci ve vrcholovém managementu bylo předepsáno členství v KSČ a jmenování
podléhalo schválení Okresního výboru strany. Zvláštní pozornost byla věnována
pracovníkům se špatným kádrovým profilem – synům a dcerám továrníků, kulaků,
politicky trestanýma těm, kteří neprojevovali potřebnou loajálnost (třeba nechodili volit
nebo byli věřící). Pro ty byl kariérní postup zablokován. Mzdy se řídily celostátními
tabulkami, které rozlišovaly jak jednotlivé funkce, tak vzdělání a praxi. Zejména v 50.
letech a až do doby schválení nového zákoníku práce platila v celém státě na dnešní
dobu nezvykle tvrdá pravidla. Pracovalo se šest dní v týdnu, tedy i v sobotu, pracovní
týden byl stanoven na 48 hodin a výpovědní doba byla sice dvouměsíční, ale zaměstna-
vatelmohl tuto dobu o šestměsíců prodloužit. Tím byla značně omezenamožnost změny
zaměstnání. Dovolená byla odstupňovánapodle délky odpracovaných let. Byla stanovena
podle délky praxe – do 5 let 14 dní, do 15 let 3 týdny a nad 15 let 4 týdny. Pamětníci
vzpomínají, že každé pondělí probíhala na ústředí schůze s politickým zaměřením, které
se povinně zúčastňovali všichni zaměstnanci. Po určitou dobu se dokonce ráno na dvoře
konalo cvičení, tzv. fyzminutky. Výjimkou nebyl ani zpěv politických písní. Traduje
se případ, kdy soudružka Zastoupilová požádala přítomné, aby navrhli, co se bude zpívat.
Pan Holeček se přihlásil a navrhl zpívat píseň „Nad družstevním lánem vrána krákorá“
a tím si ještě zhoršil již tak pošramocený kádrový profil. Mezi základní povinnosti všech
zaměstnanců ústředí patřila účast na prvomájových průvodech.

Samostatnou kapitolou práce s kádry byla
socialistická soutěž, která byla pravidelně
hodnocena. Soutěžilo se o „Rudý prapor“,
který družstvo získalo v roce 1962. Mezi
kritéria patřil nárůst obratu, ale také růst
členské základny, počet funkčních brigád
socialistické práce a výsledky soutěže
o „Zlatou kosu“ vyjádřené v množství
usušeného sena.

Ekonomika
Ekonomika družstva byla plně podřízena celostátnímu plánovanému hospodářství.
Z centrálních orgánů, Krajského výboru ČSSD (Český svaz spotřebních družstev) byly
na družstvo rozepsány jednotlivé ukazatele, mezi které patřil maloobchodní obrat,
počet pracovníků, průměrné mzdy, výnosy, náklady, zisk, příděl jednotlivým fondům,
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počet vozidel a v některých letech i počet ujetých kilometrů osobními vozidly
a reprezentační fond. Plán rozepisoval Český svaz spotřebních družstev v Praze naKrajské
výbory svazu a ty pak na jednotlivé Jednoty. Plánovány byly i limity údržby a náklady
na vybavení prodejen, tzv. účelové plánované položky. Investiční akce do dvoumilionů
Kčs schvalovaly Krajské výbory a akce nad dva miliony podléhaly schválení ČSSD. Akce
nad pět milionů procházely v Praze výběrovým řízením a byly dodatečně kontrolovány
a vyhodnocovány. Roční zisk se samozřejmě rozepisoval také. Zvláštností byl systém
rozdělování zisku. Při překročení plánu se 50% odvádělo do Fondu vzájemného
úvěrování, při nesplnění naopak z tohoto fondudružstvo čerpalo, aby bylomožnodotovat
podnikové fondy (fond členůa funkcionářů–40Kčsna členaa fondkulturnícha sociálních
potřeb, který obhospodařovalo vedení společně s ROH – byl dotován při splnění zisku
2%, při nesplnění 1,2%). Pokud byl zisk překročen, bylo možno tvořit fond odměn,
ze kterého byly vypláceny prémie vedoucím pracovníkům. Teprve to, co zbylo, semohlo
použít na splácení úvěrů a půjček.

Majetek patřil tzv. lidu, tedy státu, a to se prakticky týkalo i majetku družstev. Změny
majitelů budov a zařízení se děly zpočátku pouze administrativně tzv. převodem
kmenového jmění. Později se podle příkladu ze Sovětského svazu prosadil tzv.
chozrasčot – chozjajstvennyj rasčot –hospodářský rozpočet a začaly se sledovat jednotlivé
položky. Účetnictví družstva bylo vedeno jako celek a trvalo dost dlouho, než se podařilo
analyticky sledovat jednotlivé náklady podle prodejen. Výnosy nebyly rozúčtovávány
vůbec, a to ani v 90. letech. Snaha ušetřit náklady na energii vedla ke jmenování
„racionalizačních komisí“. Jejich efekt byl přinejmenším diskutabilní.

V roce 1966 po popularizaci Šikových reformních prací bylo zavedeno i v Jednotě
střediskové hospodaření. Vznikla hospodářská střediska – prodejny podle typů: smíšené,
potravinářské, průmyslové, stavebniny, velkoobchod, výroba, doprava, ústředí, výkup,
vyvařující a nevyvařující hostince. Změna byla v tom, že plán byl rozepisován
na střediska, sledovalo se jejich plnění a podle výsledků byli pracovníci prémiováni.
Po roce 1972 byla snaha hodnotit hospodaření jednotlivých obchodních jednotek.
Protože výnosy byly stanovovány podle společného procenta, nebyly takto spočítané
výsledky reprezentativní. Přesto se již tehdy ukázalo, že některé prodejny a pohostinství
jsou trvale ve ztrátě. U prodejen hlavně z důvodu neodpovídající velikosti ve vztahu
k dosahovanému obratu a u pohostinství se k tomu přidával fakt obchodu v obchodě,
tedy skutečnosti, že vedoucí prodávali načerno nakoupené zboží a přirážku si nechávali.

Obchod pracoval s pevně stanovenými rabaty, které se nedaly jakkoliv měnit. Pevně
bylo rovněž stanoveno ztratné na zboží, ceny energií, poštovného a vody. V obchodě
pochopitelně docházelo k rozdílům, ať již k přebytkům, které propadaly ve prospěch
družstva, nebo mankům. Manka, u kterých se dokázala manipulace se zbožím nebo
s penězi, se automaticky stávala trestním činem, protože šlo o rozkrádání socialistického
vlastnictví. Družstevní vlastnictví tak bylo automaticky socialistické. Zásoby zboží byly
úvěrovány Státní bankou československou za pevnou úrokovou sazbu. Zde se sluší
připomenout, že po roce 1948 byly družstvu všechny vlastní prostředky bez náhrady
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odebrány a veškeré oběžné prostředky (s výjimkou stálých pasiv – pohledávky doda-
vatelů) byly kryty úvěrem. Doba splatnosti faktur byla pevně stanovena na 14 dní
a nebyly s ní problémy, protože si firmy placení obstarávaly většinou inkasním příkazem.
Státní banka se kromě úvěrů soustřeďovala na prověrky tzv. pomaluobrátkových zásob.
Investice stavební i strojní byly plánovány z centra. Půjčovala na ně Státní banka
československá a ČSSD.

Za zaznamenání stojí také způsob zpracovávání dokladů. Zpočátku se vše dělalo ručně.
Doklady se psaly fialovou tužkou s průpisem přes kopírák. Později se tužky vyměnily
za propisovací pera amísto sčítání a násobení na papíře se kanceláře vybavily kalkulátory,
což byla objemná kniha s propočty, později jednoduchými počítacími stroji Nisa
a Remington. To platilo pouze pro ústředí, na prodejnách se ještě dlouho vše sčítalo
a násobilo zpaměti. V 60. letech se zvolna začaly objevovat první výpočetní systémy.
Data bylo nutnopořídit na děrné štítky (na snímku je pořizování děrných štítků). Ty se pak
vložily do násobící jednotky, což byl další objemný stroj. Po propojení s tiskárnou

se získala sestava, což byl papír s mnoha
čísly, ale bez textu a k jehož čtení byla
potřebná šablona.

Ke konci 70. let se již doklady pořizovaly
na děrnou pásku, kterou však bylo nutno
vozit autem na zpracování do podniku
PORS Chrudim. První počítače se v družstvu
objevily ke konci 80. let. Byly to osmibitové
Sharpy a počítače TNS ze Slušovic.

Členská základna a péče o členy
Základním kamenemdružstva je jeho členská základna. Od samého začátku byla členská
základna a z ní vzešlé demokraticky zvolené orgány hybnou silou celého podniku.
To platilo v plném rozsahu až do roku 1948, kdy moc ve státě převzala komunistická
strana. Od 50. let se členové stali součástí Národní fronty, orgánu, pod jehož působnost
byly začleněny všechny zbývající strany a také zájmovéorganizace jako včelaři, zahrádkáři,
myslivci a další. Národní fronta byla pochopitelně zcela podřízena rozhodování
stranických orgánů KSČ. Úkolem bylo, jak se píše v historických publikacích, působit
na politické a společenské uvědomění členů, v duchu zásad marxismu-leninismu.

V družstvu byly zřízeny Dohlížecí výbory, které působily u jednotlivých prodejen a Výbor
členů. Jejich činnost byla rozmanitá. Kromě kontrolní činnosti zaměřené na ochranu
socialistickéhomajetku, hygieny a dodržování otevírací doby provozoven byly pořádány
společné schůze s orgány Národní fronty na počest výročí (Velké říjnové socialistické
revoluce a k výročí založení SSSR). Za zmínku stojí výpis z kulturní činnosti – vítání
občánků, lampionový průvod, zájezdy a exkurze, besedy s důchodci, večery s mladými
svazáky apod.
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Na práci s členy byl na Jednotě vytvořen samostatný odbor masově politické práce.
Vedoucí tohotoodborumusel být pochopitelně členemKSČa zúčastňovat seporad vedení.
Odbor se staral o socialistickou soutěž, organizoval čtvrtletně členské schůze
po jednotlivých obcích a porady předsedů dohlížecích výborů, na něž byli delegováni
rozpisem pracovníci ústředí. Nebylo to vždy jednoduché schůzování. Někteří občané
se nebáli a kladli nepříjemné otázky – proč není cement, proč je v prodeji pouze chléb
z předpeku, tedy 48 hodin starý, kdy budou v prodeji kola apod. Vzpomínám si na
stížnost jednoho občana z Brandýsa nad Orlicí a na odpověď vedoucího průmyslové
prodejny na zápis z knihy přání a stížnosti. Občan se ptal: „Proč nejsou hrábě?“
Vedoucí Buňka odpověděl lakonicky: „Proto.“ Měl s tím problémy, protože nedostatek
nedokázal politicky vysvětlit.

Členská základna byla v Jednotě široká, představovala 23 900 členů. Přestože se jí zabýval
samostatný odbor, byl v evidenci zmatek. Vedeni byli i členové, kteří se odstěhovali
nebo zemřeli. To se neblaze projevilo v 90. letech, kdy bylo nutno svolat valnou hromadu
a bylo nutné získat pro delegáty plnémoci od všech členů. Členství se získávalo celkem
jednoduše. Zápisné bylo 5 Kčs a členský vklad 100 Kčs. Jednou ročně se vyplácela
remitenda ve výši 20 Kčs, a to bez ohledu na to, zda člen chodil či nechodil nakupovat.
Vyplácelo se podle seznamů a pro získání 20 Kčs se stačilo podepsat. To vedlo k tomu,
že se členství stalo naprosto formálním.

Shromáždění delegátů bylo svoláváno pouze jednou za pět let. Na této schůzi se volilo
představenstvo a kontrolní komise. Předseda představenstva musel být členem KSČ
a předem ho schvaloval Okresní výbor KSČ. V představenstvu a kontrolní komisi muselo
být přes 50% členů KSČ a rovněž složení obou orgánů podléhalo schválení OV KSČ.

Vývoj obchodní sítě prodejen v letech 1961–1989
Jak již bylo zmíněno, dosáhla Jednota v letech socialismu nebývalé velikosti.

Vývoj sítě prodejen a hostinců v letech 1961-1989
Potravinářské prodejny
rok celkem prodejny potraviny maso mléko cukrovinky ovoce nákup.střed.
1961 310 13 42 4 2 1 0
1989 230 165 14 4 0 0 51

Nepotravinářské prodejny
rok celkem prodejny textil obuv staveb. part.zboží drogerie papír ost.prům.zb. nábytek
1961 49 15 8 8 5 6 7 0
1989 27 9 2 6 4 0 6 1
Pojízdné prodejny
rok celkem potraviny maso textil
1961 9 4 3 2
1989 7 3 3 1
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Provozovny veřejného stravování
rok celkem hostince pohostinství kavárna restaurace hotely
1961 204 165 39 neuvedeno neuvedeno neuvedeno
1972 162 121 37 neuvedeno neuvedeno neuvedeno
1989 123 82 25 1 12 3
Jak vyplývá z tabulky, záběr sortimentu, se kterým družstvo obchodovalo, byl velice široký

Hodnotíme-li vývoj sítě v jednotlivých letech,můžeme vysledovat tyto vývojové tendence:
• Dochází ke snížení počtu řízených provozoven. Důvodem bylo, že prodejny

a hostince převzaté po soukromnících přestaly vyhovovat náročnějším
hygienickým a provozním podmínkám. Provozovny byly často součástí bytu
(kuchyně, sklady), záchody byly většinou suché, bez umyvadel a vody.

• Dochází ke specializaci. Zejména nepotravinářský sortiment se soustřeďuje
do nákupních středisek budovaných ve střediskových obcích. Příkladem může
být Brandýs nad Orlicí, kde s vybudováním nákupního střediska zanikají
samostatné prodejny papíru, textilu, hraček, domácích potřeb, dvě prodejny
řeznictví a mlékárna.

• U provozoven veřejného stravování po roce 1964, kdy bylo družstvům povoleno
otevírat prodejny a provozovny ve městech, dochází k výstavbě restaurací
a kaváren. Naopak malé hostince zanikají jak z důvodů výše uvedených,
tak ekonomických.

Rozhodujícímmomentem ve výstavbě nové sítě prodejen bylo nastartování tak zvaných
„akcí Z“. Jakákoliv výstavba za socialismu nebyla limitována pouze finančními
prostředky, ale hlavně stavební kapacitou. Z pohledu dnešních dnů se zdá nepocho-
pitelné, že se spíš sehnaly peníze na výstavbu než stavební kapacita. Stavby neměl kdo
fyzicky realizovat. V republice působily tři hlavní stavební organizace: Pozemní stavby,
Průmstav a OSP. Z toho první dvě se stavbami obchodů vůbec nezabývaly a Okresní
stavební podnik měl svou kapacitu dopředu vyprodanou.

Pro Jednotu stavěl Okresní stavební podnik nákupní střediska v Brandýse nad Orlicí
a ČervenéVodě, prodejny v Žamberku, JablonnémnadOrlicí aÚstí nadOrlicí –NaŠtěpnici,
pohostinství v Čenkovicích a rekonstruoval Hotel Jiřička v Brandýse nad Orlicí. Prodejnu
č. 195 „U Vajnlicha“ stavěly Pozemní stavby pro podnik Pramen a v rámci jakéhosi
vyrovnání byla předána Jednotě. To však až po rozhodnutí ÚV KSČ z června 1964.
Ve městech šlo převážně o budování občanské vybavenosti. O tom, zda prodejny bude
provozovat Jednota, nebo státní obchod (Pramen), rozhodoval Okresní národní výbor
a Okresní výbor KSČ.

Na vesnicích nebylo možno se stavební kapacitou OSP počítat. Zde se prosadila jiná
forma výstavby tzv. „Akce Z“. Geniální myšlenka z dílny ÚV KSČ vstoupila do praxe
po roce 1968. Chcete na vesnici novou prodejnu? Tak si ji sami postavte. Recept byl
jednoduchý. Vesnice si do volebního programu zahrnula výstavbu nové prodejny.
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Předseda národního výboru se spojil s vedením Jednoty, ta zajistila souhlas Krajského
výboru. Podmínkou bylo získání úvěru. 50% ze svazových prostředků a 50% ze SBČS.
Místní národní výbor vybral vhodný pozemek, bez ohledu na stanoviskomajitele. Pokud
majitel nesouhlasil, pozemek MNV vyvlastnil. Jednota obstarala projektovou doku-
mentaci, včetně rozpočtu podle celostátně platného ceníku, a MNV požádal po příslibu
Jednoty Státní banku československou o úvěr. Mohl však čerpat úvěr ve výši maximálně
75% rozpočtové ceny. To v praxi znamenalo, že část prací musela být občany odpra-
cována zdarma, v jakési novodobé robotě. Pracovníci Jednoty vykonávali stavební dozor,
pomáhali po odborné stránce (např. vytyčení stavby) a odborně dotáhli stavbu
ke kolaudaci. Po uvedení do provozu Jednota prodejnu Místnímu národnímu výboru
zaplatila v celé rozpočtové ceně.MNV tak po splacení úvěru SBČS zbylo oněch ušetřených
25% rozpočtu, který použil pro potřeby obce. Tuto skutečnost však občanům nikdo
neřekl, takže dodnes panuje mezi lidmi názor, že Jednota získala prodejnu zadarmo.

Velkoobchodní činnost
K obnovení družstevní velkoobchodní činnosti došlo v roce 1968, kdy bylo zásobování
převzato od podniku Potraviny a zahájena činnost skladu v Letohradě – Ústecké ulici.
Tento velkoobchod nemohl z kapacitních důvodů zásobovat celou síť Jednoty, a tak část
Vysokomýtska byla nadále zásobována ze skladů podniku Potraviny.
Sklady družstva v Letohradě byly naprosto nedostatečné. Do skladu nápojů, umístěného
pod zámeckou terasou, silně zatékalo, sklady v přístavbě nebyly vytápěny. Proto bylo
v roce 1975 rozhodnuto zahájit stavbu nového skladu v Letohradě Na lukách. Protože
se nepodařilo obstarat stavební firmu, byla stavba realizována svépomocí, v režii
Jednoty. Bylo to balancování nad propastí, protože tam převážně pracovali řemeslníci
a brigádníci po skončení své práce u zaměstnavatele. Odměna byla sice pevně stanovena
celostátními tabulkami, ale za takto stanovené peníze nechtěl nikdo pracovat. Dalším
problémem byl nedostatek stavebního materiálu. Jednota sice měla sedm prodejen
stavebnin, ale řada materiálů byla blokována pro stavebníky rodinných domků. Řešilo
se to všelijak, což následně vyvolalo po skončení stavby šetření bezpečnosti a SNB.
Stavba se však dokončila a tím byl položen základní kámen k dalšímu rozvoji družstva.
Velkoobchod zavážel zboží na prodejny podle objednávek vedoucíchprodejen, tzv. reglet,
což byl sešit se seznamem položek zboží, do kterého se značilo objednané množství,
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akutní potřeba se zdůrazňovala barevně. Reglety rozváželi obchodní cestující – cesťáci
– a pak je zase sbírali. Pomáhali vedoucím s objednávkou a rozdělovali nedostatkové
zboží.

Velkoobchodní činnost probíhala podle socialistického scénáře. Nedostatkové zboží
(například Cinzano, čočka, zahraniční bonboniéry, kokos, oříšky, mandle, ale také
některé kompoty) bylo přidělováno rozdělovníkem z krajského výboru a následně
rozepisováno na prodejny. Rozvoz zboží se uskutečňoval jednou za 14 dní, ale nebylo
výjimkou týdenní zpoždění. Jednou týdně se kvůli trvanlivosti rozvážela káva a kvasnice.

Hodnocení období 1949–1989

Odhlédneme-li od různých excesů té doby, můžeme konstatovat, že družstvo Jednota
se stalo hlavním tržním subjektem okresu. Za dobu čtyřiceti let prakticky obnovilo svou
obchodní síť a obchodya část hostinců, pohostinství a restaurací přemístilo ze soukromých
domů do vlastních objektů. Družstvo postavilo svůj velkoobchod, sedm prodejen
stavebnin a autodílnu. Posuzujeme-li velikost podle dosahovaného maloobchodního
obratu, bylo na 33. místě v republice. Ve východočeském kraji bylo čtvrté, za družstvy
v Chrudimi, Svitavách a Havlíčkově Brodě.

Vybrané ekonomické ukazatele v roce 1971
ukazatel Jednota UO pořadí ve VČ VČ region pořadí v ČR družstva ČR
maloobchodní obrat 412 386 4 4 116 411 33 29 424 334
velkoobchodní obrat 133 762 4 1 141 052 29 7 604 771
výkup 6 405 6 87 756 35 514 192
výrobní činnost 4 580 4 43 382 32 459 430
počet pracovníků 1 026 11 498 83 168
průměrná mzda 1 906 1 826 1 834
% zaměst. žen 63,78 64,15 67,13
počet prac. ve správě 145 1 566 10 897
zisk 5 964 64 573 530 839
provozní úvěr 56 991 500 904 3 581 747

Rovněž vybrané ekonomické ukazatele svědčí o dobré pozici, které si družstvo v rámci
regionu a celé České republiky drželo. Za těmito výsledky stojí snaha všech tehdejších
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pracovníků dělat svou práci pořádně a svědomitě. Zájem na dobrých výsledcích své
práce je základní vlastností všech poctivých lidí bez ohledu na politické, náboženské
i rasové smýšlení. Bez tohoto zájmu by naše dnešní družstvo nemělo na čem stavět.

Vybrané ekonomické ukazatele
ukazatel rok 1989 rok 1990
maloobchodní obrat 659 368 749 103
z toho: prodejny 594 041 684 457

PVS 65 327 64 646
velkoobchodní obrat 214 267 252 554
výkup 8 517 6 994
výrobní činnost 10 068 9 474
počet pracovníků 1 246 1 224
průměrná mzda 2 791 2 962
počet prac. ve správě 145 127
zisk 13 003 10 086
provozní úvěr 89 765 81 326

Struktura MO v roce 1989 Zaměstnanost a mzdy
v tis. Kč počet prac. prům.mzda

prodejny celkem 594 041 prodejny 621 2 698
z toho: PVS 280 2 683
smíšené prodejny 269 230 VO sklady 68 2 434
prodejny masa 41 033 výkup 3 3 083
prodejny odívání 20 936 výroba 29 2 776
stavebniny 44 609 doprava 65 3 522
nábytek 8 601 ost.činnost 44 2 907
pojízdné prodejny 13 459 ústředí 136 2 855
nákupní střediska 182 100 celkem 1 246 2 791
průmyslové prodejny 13 375
manka 398

Zásoby zboží v maloobchodě Finanční stav v roce 1989
zásoby celkem 96 666 v tis. Kč
z toho: zásoby zboží 99 873
potraviny 35 380 ost.zásoby 17 051
nepotravinářské zboží 55 842 pohledávky 10 447
kalkulační přirážka 1 269 obj.pros.celk 127 341
obaly 4 175 stálá pasíva 28 463
z toho: provoz.úvěry 89 765
zásoby zboží ve VO 20 332 ostatní zdroje 9 113

Investice v roce 1989 Podnikové fondy v r.1989
investice celkem 11 719 základní fond 157 172
z toho: fond členů 760
stavební práce 3 297 FKSP 1 101
stroje a zařízení 3 875 fond odměn 1 790
akce Z 4 176 fond oprav 1 195
ostatní jiné investice 184 rizikový fond 607
projekce 31 rezervní fond 1 071
spoluúčasti 156
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Družstvo po roce 1989

Ze vzpomínek Ing. Švába, ředitele družstva

Koncem roku 1989 začala být situace těhotná událostmi. Vrátili jsme se tehdy
s Ing.BenešemzNDR, kdeuž to vřelo. V Lipsku se konalmeetingnanáměstí, kde zaznívaly
velmi kriticképřipomínky k režimu.ObčanéNDRměli poprvémožnost zažádat si o cestovní
pas a cestu na západ. Ve městě Gera jsme viděli fronty občanů čekajících na tato
povolení. V Jednotě byl zatím klid před bouří. Po 17. listopadu, kdy proběhla generální
stávka, vzniklo v Jednotě Občanské fórum, ve kterém byla řada lidí, namátkově jmenuji
– Vychytila, Škorpila, Zamazala, Moravce, Držmíška, Beneše, Vlčkovou, Potterovou
adalší. Také jsembyl účastníkem.Hodně jsmediskutovali, a kdyžbyla svolánamanifestace
na náměstí, zúčastnili jsme se.

V družstvu se vytvořily dva tábory, jeden setrvával ve starých pořádcích, druhý chtěl
změnu. Tento stav trval po celý rok 1990, kdy sice docházelo ke změnám ve státě,
v Jednotě se však změny prosazovaly jen pozvolna. Nákupní horečka odstartovaná
zvýšením cen potravin přinesla dokonce nárůst maloobchodního obratu téměř o 14%.

Velkoobchodní obrat rostl také, zejména, jak se píše v rozborech, vlivem bezvýnosového
obratu pro cizí odběratele (AK Slušovice). Investovalo semálo, protože stouply úrokové
sazby, a tak bylo proinvestováno jen 31% prostředků, měřeno z úrovně roku 1989.

Rovněž tržní situace v roce 1990 nedoznala zvláštních změn. V rozborech roku 1990
se lze dočíst, že nebyla uspokojena poptávka po rybím filé a trvanlivých salámech,
z průmyslového zboží nadále chyběly automatické pračky,mrazničky, chladničky a některé
elektrospotřebiče. Z textilního zboží chyběly výrobky z bavlny, u obuvi nebyla poptávka
uspokojena u domácí obuvi, obuvi vycházkové, módní a zimní.

Na ústředí docházelo kmyšlenkovým střetůmmezi dvěma tábory. Kriticky byly zejména
hodnoceny obchodní aktivity tehdejšího předsedy z AK Slušovice, které družstvu
mnoho nepřinášely. Kritika rostla s blížícím se termínem voleb nového představenstva
družstva. Byly projednávány návrhy na změnu stanov a poprvé zazněl návrh na ředi-
telskou variantu. Tu tehdejší předseda družstva pan Dobšínský odmítal.

Na listopad 1990bylo do Lidovéhodomu vDolní Dobrouči svoláno shromáždění delegátů,
které zvolilo nové představenstvo a schválilo změnu stanov s ředitelskou variantou.
To bylo složeno z proreformních osobností, do funkce předsedy představenstva byl zvolen
Václav Suchomel a ředitelem družstva jsem byl představenstvem zvolen já.

Začátky byly dost složité. Nebýt zásahu předsedy kontrolní komise pana Vlastimila
Jirouta, předávání funkce by bývalo pro nezájem bývalého předsedy pana Dobšínského
neproběhlo. Při sepisování nedokončených úkolů se objevila řada problematických akcí,
jejichž následné řešení si vyžádalo nemalé úsilí a ve svém důsledku stálo hodně peněz.
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Jednalo se o obchodyAK Slušovice – kauzamáslo a diskety, a JZDMistrovice –mikrovlnné
trouby. Toto zboží bylo nakoupeno pro AK Slušovice koncem roku 1990 a v roce 1991 pro
ně nebyl odbyt, takže máslo v ceně 1,4 miliony Kčs bylo uskladněno v Mrazírnách
Lanškroun a diskety v ceně 5 milionů byly prodány do severních Čech, ale k placení
se nikdo neměl. Podobné to bylo s mikrovlnnými troubami, které jsme nakonec prodali
se slevou. Nákupní cena tohoto zboží se blížila osmi milionům Kčs. Diskety se podařilo
s AK Slušovice pod hrozbou žaloby, díky paní JUDr. Evě Vackové, odmazat, ale máslo
se muselo dát na zpracování do tukových závodů, a tak výsledek tohoto obchodu byla
ztráta kolem 1,75 milionů Kčs.

K 1. lednu 1991 byla uvolněna cenová tvorba a přestaly platit pevné ceny uvedené
na každém zboží. Současně s tím byly zrušeny pevné rabaty (slevy poskytované doda-
vateli). Na tuto změnu jsme nebyli připraveni. Počítali jsme ceny podle dříve platných
rabatů a kalkulovali s přirážkou, kterou jsme dosud realizovali. Konkurence se však
zachovala jinak amy jsmebyli najednoudrazí. Ve druhépolovině roku1990 totiž proběhla
1. vlnamalé privatizace, které jsme se nemohli zúčastnit. Nově vzniklí podnikatelé začali
prodávat zboží za daleko nižší ceny. Silně se rozšířil prodej ze stánků – na náměstích,
tržnicích a dokonce i z korby auta, bez ohledu na hygienu. Prodávalo se tak máslo,
mléko, maso, uzeniny a alkohol, často pokoutně míchaný z lihu a tresti v garážích.
Přímým důsledkem byl drastický úbytek obratu. Jednota byla chápána jako dítě
socialismu, kdepřetrvávají předlistopadovépořádky. Zatímcoprodejny družstva zůstávaly
beze změny, soukromé, privatizované prodejny byly vidět na první pohled. Majitelé
natřeli fasády, vymalovali a pověsili záclony. Začali rovněž s propagací, rozšiřovali
prodejní dobu a hýřili iniciativou. Z družstva odešla řada schopných vedoucích, aby se
osamostatnili a udělali pro sebe. K tomuto trendu přispívaly přijaté zákony, zejména
zákon403/90 Sb., podle kterého jsme vrátili původnímmajitelům48dříve vyvlastněných
objektů. Tomu jsme se nijak nebránili, považovali jsme to za správné amarně jsme čekali,
že se družstvu rovněž vrátí objekty zestátněné po roce 1948. K tomu však nedošlo
a ani se nenaplnilo ustanovení tohoto zákona o náhradě za zhodnocení objektů. Žádost
jsme sice zpracovali a s objemným balíkem dokumentace jsme se s panem Moravcem
vypravili do Prahy, ale příslušný referent nám nedovolil sundat ani kabát a slušným
způsobem nás vyhodil. Přitom byly často objekty, hlavně pohostinství, které byly

vylepšeny milionovými částkami.
Původní budova pohostinství
v Orličkách byla celá demolována,
včetně sklepa a postavena nová
budova. Podobně byla rekon-
struovánaprovozovnavČenkovicích,
Klášterci nad Orlicí a postavena
nová kotelna v Hotelu Jiřička
v Brandýse nad Orlicí.
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V zájmu pravdy je třeba uvést, že některé objekty byly předány původním majitelům
v dosti chatrném stavu – například pohostinství ve Lhůtě nebo v Sobkovicích.

Dalším zásahem do naší činnosti bylo zvýšení úrokových sazeb. Oběžné prostředky
v celkové výši 111 milionů Kčs, které byly dosud kryty úvěrem u SBČS za 3% úrokovou
sazbu, byly ze dne na den zatíženy úrokem ve výši 22,5%. Z toho zásoby zboží činily
88milionů.Musíme si připomenout složení zásob. Předmětemúvěrubyly zásobypotravin,
ale také textilu, bot, nábytku, průmyslového zboží včetně partiového a také stavebniny.
Prodej průmyslového zboží se po lednu 1991 téměř zastavil. Navíc jsmeměli plné sklady
demódovaného a zastaralého zboží z doby socialistického direktivního hospodářství,
v autodílně byl sklad náhradních dílů, které nikdo nechtěl, ve skladě MTZ vybavení pro
pohostinství se znakem Jednoty a ve skladu tiskopisů formuláře, které se nedaly použít.
Obrátka zásob byla velmi pomalá, dosahovala 50 dnů. Prodávali jsme, co se dalo,
a získané peníze používali na splácení úroků. Na nic jiného nebylo. Družstvo v té době
nemělo ani na prostou reprodukci. Nemohli jsme koupit jediný regál, chladničku,
nářezový stroj, prostě nic.

Každý den přicházeli sortimentáři s novými „kostlivci“. Vzpomínám na problém se sudy
od piva. Pivovar Hanušovice poslal fakturu za chybějící sudy, a protože jsme neměli
evidenci, tak jsme platili. Osobně jsem spolu s Vojtou Kristlem jednal v Hanušovicích,
ale kromě několika piv, které jsme vypili, jsme nedojednali nic. Podvodníci vymysleli
novou fintu – odběr zboží na fakturu. Vedoucí zvyklí na socialistické faktury dávali
soukromníkům zboží na základě jednoduché objednávky. Také velkoobchod, ve snaze
snížit úbytek tržeb, dával zboží na úvěr. Výsledkem bylo, že celá řada odběratelů nic
nezaplatila, takže když jsem se vrátil po nemoci do práce a nahlédl do výsledovky, činily
pohledávky po lhůtě splatnosti 17,5 milionů. Bylo potřeba jednat a učinit podobným
obchodům přítrž. Byl vydán příkaz ředitele k zákazu prodeje na fakturu a ve velkoob-
chodě zákaz prodeje zákazníkům, kteří měli u Jednoty dluh. Členové komise, která byla
k tomu ustanovena, měli za úkol jezdit za dlužníky a získat od nich alespoň zápis
o uznání dluhu. Postupně se podařilo pohledávky snížit, ale některé dluhy (Kucko,
Dezidér, Lakatošová, Neméthová, Trávníčková a další) se nikdy nepodařilo zcela vymoci.

Problém byl také v dohledatelnosti plateb. Počet zákazníků se rozrostl na tisíce a na to,
aby bylo možno zjistit, kdo vlastně dluží, nebyla evidence přizpůsobena. Někteří
soukromníci sice peníze poslali, ale nevyplnili variabilní symbol nebo poslali menší
částku. Tzv. párování bylo při počtu položek ručně nemožné. RNDr. Kolomý vytvořil pro
nás speciální počítačový program, kde se faktury párovaly jak podle jména, tak částky,
tak i podle variabilního a konstantního symbolu.

Zatímco jsme se snažili proplouvat úskalími ekonomiky, probíhala na úrovni parlamentu
diskuse, jak naložit s družstevnímmajetkem. Problém byl v tom, že spotřební družstva
byla hozenado stejnéhopytle s JZD, bytovými a výrobními družstvy, a to bez ohleduna to,
kdy vznikla, zda za socialismunebodříve. Nakonec byl schválen tzv. transformační zákon,
který umožnil další existenci družstva, ale za podmínky, že o tom rozhodne valnáhromada

45



všech členů. To byl problém, protože družstvomělo evidováno 23 tisíc členů a v členské
evidenci byl značný nepořádek. Řada evidovaných družstevníků zemřela nebo se
odstěhovala, evidence byla děravá, protože po celou dobu nikdo neprovedl jejich
odsouhlasení se skutečností. Oslovili jsme předsedy dohlížecích výborů a požádali je,
aby seznamy svých členů aktualizovali a zároveň nechali podepsat plnémoci (bylo jich
kolem 20 tisíc) pro zastupování na valné hromadě. Musíme našim dobrovolným
funkcionářům vyslovit i po letech uznání za jejich práci, zvládli ji perfektně. Byla to
práce, bez které by dnes naše družstvo neexistovalo.
Byla ustanovena transformační komise ve složení JUDr. Kalivoda, Ing. Beneš a pánové
Pšondr a Heblt, která zpracovala transformační projekt, jenž se měl schválit na valné
hromadě. Součástí byly nové stanovy družstva.

Dne 23. 10. 1992 se v sále Kulturního domu v Ústí nad Orlicí sešli zástupci členské
základny. Valná hromada však neprobíhala hladce. Řada členů nepřišla s cílem družstvo
zachovat, ale naopak rozbít. Návrh střídal návrh a zejména diskuse kolem dodatkových
podílů nebrala konce. Nakonec byly jak transformační projekt, tak nové stanovy
schváleny.

Byly to dva těžké roky, osobně považuji období let 1991 a 1992 za osudové pro další
existenci družstva.
Z transformačního zákona a z následně schváleného transformačního projektu jsme
byli povinni v průběhu sedmi let vyplatit členům přes sedm milionů Kčs. To byl další,
citlivý zásah do chatrné ekonomiky družstva, zatížené vysokými úvěry a poklesem
obratu. Měli jsme ale štěstí. Z doby socialismu jsme měli dobré kontakty na Konsum
Gera, kam jsme pravidelně každý rok jezdili uzavírat smlouvy na obsazování ubytovací
kapacity v našich hotelech. Přes toto družstvo jsme se kontaktovali na obchodní
společnost Edeka Nordbayern se sídlem veWirzburgu, která privatizovala část prodejen
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Konsumu Gera. Dva pracovníci Edeky, pan Rotter a pan Steiger, k nám pravidelně jezdili,
a tak jsme po sobotách a nedělích diskutovali o tom, jak řídit družstvo za nové situace.
Spolu se mnou se těchto diskusí zúčastňovali Ing. Beneš a Josef Vychytil. Získané poz-
natky jsme pak uplatňovali v praxi, o závěrech ze sezení dále nepolemizovali, a dá se
konstatovat, že jsme se tím odrazili ode dna.

Souběžně s tím, jak jsme nasávali praktické
poznatky z obchodní politiky, jsmemuseli
řešit další bolavé problémy. Mezi důležité
patřil úkol vyřešit zpracování účetních
dokladů. Za Jednoty byly základní výkazy
– kontokorenty, předvaha, rozvaha a ná-
kladové sestavy – zpracovávány tak, že se
prvotní doklady děrovaly na ústředí na
děrnou pásku a pak odvážely do Chrudimi
do podniku PORS ke zpracování. Odtud
se nám vracely stohy sestav, ze kterých
se pak ručně vytvářel výkaz zisků a ztrát.
Ve velkoobchodě se stejným způsobem
zpracovávaly objednávky, aby se zpět

přivážely z Chrudimi dodací listy. A tak pendlovalo auto denněmezi Letohradem, Ústím
a Chrudimí.
Nová situace si ale vyžadovala jiný, pružnější přístup. Dnes, když je běžné, že se data
posílají elektronicky a kdy stovky firem nabízejí zpracování ekonomických informací
na klíč, se naše tehdejší situace dá těžko pochopit.

Po delších diskusích jsme se rozhodli zpracovávat si ekonomické informace sami.
Programvytvořil RNDr. Kolomý v systémuMSDOS, pořídili jsmeněkolik počítačů a spustili
experiment. S odstupem času mohu zodpovědně prohlásit, že to bylo velice riskantní
rozhodnutí. Kdybychom tento úkol nezvládli, psal by tyto historické obrázky patrně
někdo jiný. Vždyť v té době jsme v družstvu mohli počítače spočítat na prstech. Dva
16bitové pocházeli ze Slušovic, dále jsme měli jeden Commodore, vhodný tak pro
domácnost, a tři osmibitové Sharpy, které pracovaly v jazyce Basic.

Od ledna začal navíc platit nový zákon o účetnictví, který změnil odepisování. Výsledkem
bylamožnost odepisovat více položek donákladů, ale v konečnémúčtování to znamenalo
ztrátu. Byla to jediná ztráta, která byla od roku 1990 do dnešního dne vykázána.

V roce 1992 se konaly nové volby představenstva, které proběhly v zasedací místnosti
ONV. Předsedou byl zvolen opět Václav Suchomel. Zavedení tržního hospodářství do
praxe jsme vítali, ale popravdě řečeno s mnohými věcmi jsme si nevěděli rady. Ze školy
jsme věděli, co je to marketing, ale v praxi jsme jeho prvky nedovedli uplatnit. Každý
den před nás kladl úkoly, které bylo třeba okamžitě řešit. Nakupovat zboží od dealerů,
kteří v hojné míře začali prodejny navštěvovat, nebo nakupovat přes velkoobchod?
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Delegovat vedoucímprodejen pravomoc, aby si sami určovali ceny, nebo cenovoupolitiku
centrálně řídit? Dnes se tyto otázky zdají směšné, ale tenkrát to byl vážný problém.
Vedoucí prodejen žádali větší samostatnost a argumentovali tím, že sami nejlépe vědí,
co a za kolik prodávat. Naštěstí tu byli přátelé z SRN.

Pod vlivem školení, které nám věnovali pracovníci Edeky, jsme se začali v obchodní
politice posunovat dopředu. Dalším impulsem byly cesty pořádané Svazem českých
a moravských spotřebních družstev do spřátelených zahraničních družstev – Itálie,
Dánska, Finska aNorska, které jsemabsolvoval, a školení tzv. Švédskéhoprojektu, kterého
se z našich pracovníků zúčastnili Ing. Hlavsa a Ing. Dvořák.

Mezi klíčové rozhodnutí, které jsme učinili,
počítám rozhodnutí omezit přímý nákup
vedoucích prodejen, a vše co šlo, jsme
přesměrovali na velkoobchod. Tím jsme
značně ztížili a snad i zastavili tzv. obchod
v obchodě.

Dalším opatřením bylo zavedení tzv.
vířivých cen, které byly známé v zahraničí,
ale v České republice jsme je uplatnili jako
první. Dnes jsou používány běžně a jsou

známé pod názvem „akční ceny“. Uplatnili jsme také ceny končící na číslici 9 a po
zhlédnutí diskontů v bývalé NDR – VýchodnímNěmecku jsme se rozhodli zřídit diskontní
prodejnu v Ústí nad Orlicí. Protože jsme nenašli jiný vhodný prostor, zřídili jsme diskont
v nafukovací hale, která zbyla po výkupu. Byl to odvážný projekt, který by dnes neměl
z hygienických důvodů šanci obstát. Na asfaltovou plochu jsme rozmístili palety
se zbožím, postavili starou chladicí vitrínu, u vchodu dali pult s kasou a začali prodávat,
pochopitelně za nízké ceny. Problém s ostrahou zásob jsme vyřešili tak, že jsme stan
nechali hlídat psy. Takto jsme prodávali, dokud to počasí dovolilo, a měli jsme úspěch.
Později jsme se dohodli s Výzkumným ústavem bavlny o pronájmu jejich výrobní haly.
Druhá diskontní prodejna byla zřízena z prodejny stavebnin v České Třebové.
S uspořádáním prodejny nám pomohli pracovníci Edeky pan Rotter a Steiger. Byla to
první moderní diskontní prodejna ve spotřebních družstvech.

Změny proběhly rovněž ve velkoobchodě, který jsme pasovali na rozhodující článek
podnikání. Po překonání odstředivých tendencí, které sledovaly osamostatnění
velkoobchodu, jsmemuseli vyřešit jeho funkčnost. Velkoobchodní obrat totiž silněpoklesl,
protože odpadla část privatizovaných prodejen a hlavně celý blok pohostinství, které
jsme nemilosrdně zprivatizovali. Prvním krokem bylo vypovězení zásobování části sítě
z Potravin Litomyšl, další pak doplnění sortimentu o nealko nápoje a lahvové pivo.
Do té doby totiž pivovary i sodovkárny vozily pivo a limonády přímo na prodejny.
Po zrušení sodovkárny v České Třebové jsme začali obchodovat se sodovkárnou z Brna,
ale už přes velkoobchod.

48

Foto ze školení v COOP Itálie



Nová obchodní politika začala přinášet
plody. Ačkoliv v prvních letech po „same-
tové revoluci“ nám soukromníci pěkně
zatápěli, postupně jsmesedostali vobchodě
do popředí a bylo to naše družstvo, kdo
diktoval ceny na trhu. K posílení pozice
u dodavatelů jsme založili s ostatními
družstvy východočeského kraje nákupní
centrálu, kterou spravoval KonzumHradec
Králové, a začali jsme společně nakupovat

některé komodity. Za krátkou dobu jsme kompetence přenesli do Prahy, kde vzniklo
COOP Centrum.

Stále jsme se ale museli vyrovnávat s vysokým zadlužením. Část úvěru na zásoby jsme
sice převedli naKonsolidační banku vPraze, kdebyl poněkud snesitelnější úrok (cca10%),
ale i tak nás platba úroků a splátky trápily. Schválený transformační projekt předpokládal
vypořádání se s tímto dluhem odprodejemmajetku. Začali jsme privatizovat jednotlivé
činnosti. Po odboru pohostinství přišla na řadu autodílna, nevyužitá auta, následovaly
prodejny stavebnin, textilu a obuvi, ale ani to nestačilo. Vždyť při každé privatizaci
byly nalezeny zásoby zboží, buď prošlé, nebo demódované, kterých se bylo potřeba
zbavit. Ani doprodejem za sníženou cenu se často nepodařilo problém odstranit.

Tyto zásoby se přesouvaly do partiových prodejen. Vzpomínám si na návštěvu v prodejně
partiového zboží v Žamberku. Byly tam věci, o kterých jsem ani já, ani prodavačka
neměli ponětí, k čemu vlastně slouží.
Bylo nutno sáhnout do podstaty a začít privatizovat ztrátové prodejny vmalých obcích.
Problémbyl v tom, že je nikdonechtěl koupit. A zase jsmeměli štěstí – našli jsmepodporu
na ONV u přednosty pana Čady. Jeho zásluhou se podařilo v ekonomické komisi ONV
prosadit, že bylo možno prodat prodejny obcím, které na ně dostaly dotaci. Šlo vesměs
o prodejny v obcích, kde počet obyvatel nezaručoval hospodaření v kladných číslech.
Mezi nimi byly i prodejny v Horních Heřmanicích, kam jsme se zase v roce 2009, ovšem
za jiných podmínek, vrátili.

Ne všechno naše dění bylo radostné. Byly chvíle, kdy nám bylo krušno. Bolestné bylo
zejména propouštění našich spolupracovníků. Je nutno si uvědomit, že v roce 1989
měla Jednota 1 200 zaměstnanců a jejich počet jsme museli v roce 1991 a 1992
zredukovat na 500. Bylamezi nimi řada těch, kteří pracovali v družstvu celý život aměli
tu smůlu, že jejich prodejna, doprava, výrobna, sklad byly přebytečné. Nostalgie
a smutek musely stranou – šlo o přežití.
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Vraťme se nyní ve stručnosti k jednotlivým letům:

Rok 1991
Rok 1991 byl rokem největších změn v našem družstvu od roku 1960. Byl změněn celý
systém obchodu, do reality vstoupila cenová liberalizace a nastoupilo konkurenční
prostředí. Z 362 provozoven na začátku roku jich koncem roku zbylo 180. Maloobchodní
obrat v průběhu roku postupně klesal až na 52%úrovně roku 1990. Na snížení se nejvíce
podílela privatizace prodejen a dále pokles prodeje průmyslového zboží, stavebnin,
textilu a nábytku. Hospodaření bylo ovlivněno výprodejem pomaluobrátkových zásob,
materiálu ze skladu MTZ, autosoučástek z autodílny a znehodnocených DKP. Z hlediska
zásobování přetrvával nedostatek rostlinných tuků, trvanlivých salámů a naopak
se rozšířily dodávky pekařského zboží od nových výrobců a ovoce a zeleniny od
soukromých dodavatelů. Velkoobchodní obrat se díky některým opatřením, zásobování
Vysokomýtska, otevřením čtyř diskontních prodejen (Ústí nad Orlicí, Česká Třebová,
Letohrad a Vysoké Mýto) a posílením podílu drogistického zboží, udržel na původní
úrovni. Velkoobchod se poprvé dostal obratově na 1. místo ve východočeském kraji.
Nákupní a výrobní činnost silně poklesla. Počet pracovníků zaměstnaných v našem
družstvu se snížil na 685 osob a průměrná mzda stagnovala. Investiční výstavba byla
realizována ve výši 5 828 tis. Kčs. Za těmito čísly se skrývá výstavba diskontní prodejny
v Letohradě u velkoobchodu, přestavba prodejny stavebnin v České Třebové na diskontní
prodejnu, plynofikace vytápění prodejny 195 v Ústí nad Orlicí, vodovodní přípojka
ve velkoobchodě a další menší akce, jako zádveří v Lukavici, rekonstrukce sociálního
zařízení v Červeném Potoce a dokončení sociálního zařízení v Klopotech. Bylo dosaženo
zisku ve výši 1 887 tis. Kčs, ale jen díky prodeji majetku. Z hospodářských středisek
dosáhl zisku pouze velkoobchod, doprava a výroba. Hlavní činnosti realizovaly ztrátu
(prodejny 1 815 tis. Kčs a PVS 1 238 tis. Kčs). Družstvo mělo ke konci roku úvěrové
zatížení 71 089 tis. Kčs, z toho 27 037 tis. Kčs u Komerční banky a 44 052 tis. Kčs
u Konsolidační banky. Kromě toho zbývalo splácet z minulých let ještě investiční úvěry
a půjčky (u SČMSD) ve výši 8 702 tis. Kčs.

Rok 1992
Tento rok byl rokem transformace družstva. V září proběhla valná hromada a na ní byl
schválen transformační projekt, v říjnu se konalo shromáždění delegátů, které zvolilo
nové představenstvo a kontrolní komisi.
Družstvo pokračovalo ve snižování počtu prodejen. Ze stavu z roku 1991 180 zůstalo
v provozu jen 121. Počet pohostinství klesl ze 108 na 1 provozovnu. Obrat se ustálil
na průměrné měsíční hodnotě 30 milionů a ve velkoobchodě na 20 milionech. Silně
poklesla nákupní činnost, kde rostl pouze výkup zeleniny, ostatní položky silně ztrácely.
Vdubnubyla vrácenapůvodnímumajiteli centrální výrobnaveVysokémMýtě, cožprakticky
znamenalo ukončení výroby.
Proinvestováno bylo 59% skutečnosti roku 1991, přičemž největší položkou byl nákup
vysokozdvižného vozíku za 932 tis. Kčs. Do nájmu jsme získali prodejnu v Letohradě
na Václavském náměstí. Počet členů družstva klesl na 14 tisíc.
V maloobchodě se poprvé začaly používat vířivé (akční) ceny.
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Velkoobchod začal zásobovat naše prodejny širším sortimentem. Kromě tradičních
položek připojil nabídku sortimentu piva, nealko nápojů a drogistického zboží. Došlo
ke zrychlení obrátky zásob.

Rok 1993
V roce 1993 pokračovala přeměna družstva. Po většinu roku maloobchodní obrat
ve srovnání s předchozím obdobím klesal, ale v listopadu se poprvé podařilo pokles
zastavit a zaznamenat mírný růst. Z větší části byla dokončena privatizace prodejen
specializovanýchnaprodej průmyslového zboží, ale ve zbývajících prodejnách (stavebnin
a nábytku) se výsledky nevyvíjely příznivě. Prodejny a pohostinství, které byly v tzv.
ekonomickém pronájmu, signalizovaly potíže. V řadě případů pronájmy končily nebo
dlužily za nájemné. Počet pracovníků opět klesl, ale produktivita práce stoupla. Celý
obchod ovlivnila vysoká míra inflace – 20,8%, z toho v potravinách 13,2%. Na tuto
skutečnost semuselo reagovat zvýšenímmezd, neboť hrozil odchod zkušenýchprodavačů
a vedoucích. Vysoké úvěrové zatížení se dařilo splácet, takže družstvo bylo v trvalé
platební schopnosti. S Komerční bankou byl dohodnut kontokorentní úvěr a od SČMSD
bylo vypůjčeno5,5milionůKčnamodernizaci prodejny č. 421Ústí nadOrlicí –NaŠtěpnici.

Z hlediska vývoje sítě je v tomto roce zaznamenána snaha o změnu portfolia složení
prodejen.
Družstvo mělo v roce 1993:

• 4 prodejny s průměrným měsíčním obratem přes 1 milion Kč
• 8 prodejen s obratem 500 tisíc – 1 milion Kč
• 19 prodejen s obratem 300– 500 tisíc Kč

Poprvé jsme se mohli zúčastnit privatizace bývalého státního obchodu, což nám bylo
až do schválení transformačního projektu zakázáno.

Byly získány nové kapacity – prodejny ve Vamberku a České Třebové – Na Lhotce,
zmodernizovány byly prodejny v Ústí nad Orlicí – Na Štěpnici a rozšířena prodejna
v Jablonném nad Orlicí (č. 207) a zakoupena prodejna v Letohradě na Václavském
náměstí, kde jsme dosud byli v nájmu. Celkový počet prodejen však opět klesl na 108.
Velkoobchodní obrat zaznamenal nárůst o 18,6% oproti roku 1992 díky rozšíření
sortimentu o dodávky piva, nealkoholickýchnápojů a tuků. Začíná se prosazovat společný
nákup přes krajské sdružení Východočeského regionu.

Změna daňového systému a účetnictví se promítla do celkových výsledků. Podle nové
metodiky bylo doodepsáno veškeré zařízení do 10 tis. Kč, což znamenalo zásah
do celkových výsledků 10,9milionů Kč. Radikálně se změnilo dosavadní účetnictví. Byla
zrušena řada sazeb spotřební daně a nahrazena daní z přidané hodnoty. V praxi to
znamenalo provést k 31. 12. inventury na všech prodejnách a skladech a do 31. 3. celou
agendu zpracovat a rozdíly vyrovnat s finančním úřadem. Do účetnictví se promítly
nové náklady, které vyplynuly z daňové reformy, jako silniční daň, daň z nemovitostí,
bankovní poplatky (náklad celkem 1 milion Kč), jakož i nárůst cen pohonných hmot,
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uhlí a další. Důsledkem toho byla vykázaná ztráta ve výši 4 069 tis. Kč. Naproti tomu
byla splacena část úvěru Komerční a Konsolidační bance ve výši 17 890 tis. Kč.

Rok 1994
Vývoj maloobchodního obratu byl v tomto roce příznivý. Část zákazníků se začala vracet
a k růstu obratu přispěla i inflace (10%). Stále větší podíl na rostoucím obratu měly
prodejny prodávající potraviny. Z ostatních prodejen si udržovaly výrazný podíl pouze
stavebniny (5% z MO). V rozborech se poukazuje na nedostatečný podíl čerstvého
zboží. Rovněž výnosy z obchodní činnosti vzrostly.

Ve velkoobchodě vzrostl obrat o 14,9%. Zatímco dodávky do vlastní sítě se zvýšily jen
o 4%, podíl dodávek cizím odběratelům stoupl o 72,6%. Počal se projevovat nedostatek
prostoru, zejména ve skladě lahvovin v Ústecké ulici, kde byly problémy se skladovacími
podmínkami pod zámeckou terasou a přejížděním paletizačními vozíky přes silnici.
Průměrná mzda se zvýšila na 5 033 Kč.

Proinvestováno bylo 13 milionů Kč, a to na zakoupení prodejny v České Třebové
Na Skalce v dražbě, postavení konsignačního skladu ve velkoobchodě, vyasfaltování
dvora vÚsteckéulici aplynofikaci prodejny vBrandýsenadOrlicí. Celkembylo v tomto roce
proinvestováno 13 milionů Kč. Z naší sítě ubylo 10 prodejen, které byly privatizovány

většinou obcím. Družstvo
v tomto roce provozuje 99
prodejen a pronajímá 36
prodejen a 11 pohostinství.
Družstvo vykázalo v roce
1994 zisk po zdanění 4 668
tis. Kč.
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Rok 1995
V tomto roce pokračoval příznivý vývoj družstva. Obrat dosáhl významného nárůstu,
hlavně díky tempu ve IV. čtvrtletí na téměř 13%. Obratově jsme se v rámci 70 družstev
České republiky dostali na 6. místo za Jednoty České Budějovice, Kaplice, Opava,
Tachov a Havlíčkův Brod. Zásluhu na tom měla obchodní politika s vířivými cenami,
reklamou a dalšími marketingovými prvky. Zrychlila se obrátka zásob na 30,28 dne
(v roce 1993 činila 51,8 dnů), a to díky prémiovým ukazatelům a regulaci sortimentu
pro prodejny.

Velkoobchodní obrat rovněž vzrostl o téměř 15%, přestože počet cizích odběratelů
byl omezován. V tomto roce byl zahájen rozvoz chladírenského zboží (tuky, sýry, balené
uzeniny).Bylanakoupenanováautana rozvoz zboží – chladírenskáAvie a Liaz se skříňovou
nástavbou. Další auto LIAZ bylo přestavěno z plachtového na skříňové. Ve výrobně
lahůdek bylo zahájeno balení salátů a dalších výrobků do spotřebitelských obalů.
Průměrná mzda vzrostla o 22,9% na 6 136 Kč. Tento rok byl významný tím, že jsme
poprvé ve své působnosti překročili hranici okresu a zakoupili prodejny ve Vamberku
a Broumově.

Počet provozovaných prodejen klesl na 96, počet pronajatých prodejen stagnoval
na počtu 38 s tím, že čtyři prodejny byly mimo provoz pro ukončení z důvodu neplacení
nájemného. Poslední pohostinská provozovna – hotel Křížová hora v Červené Vodě,
byl odprodán. Dochází k postupnémodernizaci interiéru prodejen, hlavně ve vybavování
moderní chladírenskou technikou. Hospodaření roku skončilo se ziskem 7 942 tis. Kč.

Rok 1996
Opět úspěšný rok. Jak je konstatováno v rozborech: „Hospodářské výsledky roku 1996
jsou ve všech oblastech dobré.“ Maloobchodní obrat stoupl o 28%, 22% nárůst
zaznamenal obrat ve velkoobchodě. V žebříčku spotřebních družstev jsme se ve
velkoobchodním obratu dostali na 4. místo. Před námi byla Opava, Frýdek-Místek
a Hodonín. Zvýšila se rovněž průměrnámzda, a to téměř o 29%, produktivita práce rostla
oněcopomaleji, dosáhla indexu124%.Obrat v lahůdkářskévýrobněvzrostl o54%na roční
objem 9 540 tis. Kč. Realizované investice dosáhly rekordní úrovně, celkem jsme v roce
1996 proinvestovali 21 139 tis. Kč, což je nejvíce v historii. Začala se stavět nová hala
ve velkoobchodě, která vyřešila problémy spojené se skladováním nápojů v Ústecké
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ulici, a byla zakoupena prodejna v Červeném Kostelci – Na Větrníku, sice až na druhý
pokus, ale přece. Byla zahájena přestavba prodejny v Žamberku.

Z dalších investic je třeba jmenovat nákup nákladních vozidel LIAZ a chladírenské Avie
a vysokozdvižného vozíku do velkoobchodu.

Výnosy vzrostly o 24 milionů Kč. Do života byl uveden Zákaznický klub, prodejny byly
rozděleny do čtyř skupin: A – prodejny velké, B – prodejny střední, C – prodejny malé
a D – diskonty. Družstvo provozovalo 94 prodejen a 26 objektů mělo pronajmuto,
z toho bylo sedm mimo provoz pro nezájem podnikatelů nebo ukončení z důvodu
neplacení nájemného. Hospodářský výsledek zůstal na úrovni roku 1995, po zdanění
6 737 tis. Kč. Přesto je nutno považovat výsledek za velmi dobrý, protože mu před-
cházelo posílení mezd, vyšší výdaje na údržbu a vybavení prodejen.

Rok 1997
Družstvo pokračovalo v dosahování příznivých výsledků hospodaření. Rostl nejen obrat
maloobchodní, který se nárůstem o 147 milionů Kč dostal na 759 milionů v ročním
vyjádření, ale i velkoobchodní obrat, který dosáhl obratu 678 milionů Kč. Hlavním
impulsem růstu byly diskontní prodejny a rovněž i nově zakoupené prodejny
v Broumově na Křinickém sídlišti a v Dolní Dobrouči. Malé prodejny typu C obratově
ztrácely, protože zákazníci začali dojíždět do sortimentně bohatšíchměstských prodejen.
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Pozitivní vývoj v tomto roce potvrzuje
i růst mezd o téměř 13% a další investice
do obchodní sítě. Mezi největší patřilo
dokončení stavby velkoobchodní haly
v Letohradě, přestavba prodejny v Žam-
berku a prodejny „U Vajnlicha“ v Ústí
nad Orlicí. Dále byla zahájena výstavba
diskontní prodejny v Chocni na výpadovce
na Vysoké Mýto. Vzhledem k tomu,
že zahraniční řetězcedosud vokresenepro-

jevovaly zájem o výstavbu, podařilo se získat lukrativní pozemek za slušné peníze.
Celkově bylo v tomto roce proinvestováno 38,5 milionů Kč, z toho na stroje a zařízení
13,1 milionů Kč.

Ne všechny události tohoto roku byly příznivé. V červenci 1997 postihla obce v povodí
Tiché Orlice a Třebůvky a prakticky celé povodí řeky Moravy od Zábřežska, Olomoucka
až po Kroměřížsko ničivá vlna povodní. V pátek 3. července začalo pršet a s malými
přestávkami pršelo do 9. července. Srážky byly vydatné – od 150 do 170 litrů na metr
čtvereční. V neděli kolem 22. hodinymně volal neznámý občan z České Třebové, že voda
z blízké Třebůvky ohrožuje naši diskontní prodejnu. Zavolal jsem technickémunáměstkovi
panu Moravcovi a vypravili jsme se obhlédnout situaci. V České Třebové se zatím voda
držela v korytě, i když byla jen půl metru pod terénem. Horší však byla situace
v Třebovicích, kam jsme se k prodejně pro zvýšenou hladinu už nedostali. Prodejna
je ale situována asi jeden metr nad terénem, takže zatím byla zatopena jen kotelna.
Nemohli jsmemnoho dělat, protože jsme dosud neměli jinoumožnost spojení než přes
linkové telefony (mobily nebyly). Sehnal jsem ještě pana Pecháčka, vedoucího odboru
prodejen, ale čekali jsme na pondělí, až přijdou vedoucí prodejen a odborů do práce.

V pondělí stíhala jedna špatná zpráva druhou. Voda Tiché Orlice zatopila komunikaci
k velkoobchodu, takže tammohl projet jen traktor, a odpoledne ani ten ne. V průběhu
dopoledne stoupla voda v Třebůvce natolik, že zatopila jak diskontní prodejnu v České
Třebové, tak v Ústí nad Orlicí. Byla snaha zachránit nějaké zařízení, ale vzestup vody
proudící kanály byl tak rychlý, že pracovníci museli utéci. Ke zhoršení situace došlo
v důsledku odpouštění rybníku Hvězda (nad Třebovicemi), kde hrozilo protržení hráze.
Kulminace vody na soutoku Třebůvky a Tiché Orlice způsobila, že byla zatopena výrobna
lahůdek, kde voda dosahovala až po horní okraj dveřních zárubní. Rozvodněná Tichá
Orlice zasáhla ještě prodejnu v Brandýse nad Orlicí, kde zatopila kotelnu. V důsledku
výpadku elektrické sítě se část Ústí nad Orlicí ponořila do tmy, takže i ostatní prodejny
měly omezený provoz. Tato tíživá situace trvala až do středy 9. července, kdy přestalo
pršet a voda začala klesat.

V zasažených prodejnách byla vrstva jemného bahna, zásoby byly zničeny, a to i ne-
prodyšně uzavřené, protože voda vyplavila septiky a čistírny a vše bylo kontaminováno.
Nejhůř dopadla výrobna, kde bylo nutno odsekat jak podlahu, tak obklady na stěnách
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a zcela zrekonstruovat chladicí boxy. Celková škoda dosáhla 5 578 tis. Kč. Část škody
ve výši 3 517 tis. Kč kryla pojišťovna Kooperativa.

K pojištění se váže zajímavá příhoda. V červnu, tedy necelých 14 dní před povodní,
jsme spolu s Ing. Benešem sjednali s Kooperativou novou pojistnou smlouvu. Dosud
jsme měli pojištěné jen zásoby a budovy pouze proti větru a požáru. Pracovníci Koop-
erativy nás přesvědčovali o nutnosti pojistit budovy i proti povodni. Dost jsme šetřili,
a tak jsme se chvíli bránili, protože velkou vodu nikdo z nás v družstvu nepamatoval.
Nakonec jsme pod tíhou argumentů, a protože hospodářské výsledky družstva se vyvíjely
dobře, budovy proti povodni pojistili.

Přestože bylo naše družstvo citelně postiženo, nebyli jsme lhostejní ke škodám, které
utrpěli naši zaměstnanci a členové. Problémy s povodní totiž postihly šest pracovníků
družstva, kterým jsme poskytli bezúročnou půjčku až do 50 tisíc Kč, a dalších 79 členů,
kterým jsme dali příspěvek ve výši 500 Kč. V postižených oblastech jsme na prodejnách
přechodně snížili ceny mléka, rohlíků, chleba a balené vody.
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Přes tyto události byly výsledky družstva v tomto roce příznivé. Zisk po zdanění dosáhl
částky 7 282 tis. Kč. Ve svazové družstevní tabulce se naše družstvo obratově umístilo
na 8. místě, ale v bodovací tabulce, kde se promítly kromě obratu i index nárůstu,
průměrná mzda, zadluženost a hospodářský výsledek, skončilo na místě druhém.

Rok 1998
Období roku 1998 je jak ve výroční zprávě, tak v rozborech zaznamenán jako velmi
úspěšný. Zejména v prvním pololetí maloobchodní obrat výrazně vzrostl (téměř o 30%),
ve druhém pololetí byl vlivem průniku zahraničních řetězců do našeho regionu sice
pomalejší, avšak stejně se svým růstem o 11% úspěšný. Ještě lepší výsledek byl zazna-
menán ve velkoobchodě, kde se obrat navýšil o 22,7%. I ostatní výsledky stojí za
pochvalu. Průměrnáměsíční mzda vzrostla o 10%, produktivita práce dokonce o 21,4%
a zisk před zdaněním dokonce o 57,7%. Pořízené investice dosáhly nebývalé výše
41 284 000 Kč. Za touto částkou se skrývá výstavba diskontní prodejny v Králíkách,
přestavba prodejny v Hronově, nákup pozemků a nová auta. V tomto roce byl také
založen celostátní diskontní řetězec COOP DISKONT a naše družstvo bylo pověřeno jeho
řízením.

Přípravu výstavby prodejny v Králíkách
provázelo několik jednání se starostou
a zastupitelstvem města. Zastupitelé
neoplývali důvěrou ve schopnosti Konzumu,
a tak vypsali výběrové řízení. Naštěstí v té
době zahraniční řetězce nejevily žádný
zájem o tak malé město a soustředily
se na města nad 10 tisíc obyvatel.
Zastupitelstvo si přesto na nás prosadilo

opravu chodníků až na křižovatku u naší malé prodejny a stavbu transformační stanice
v našem objektu.
Tento rok je památný dvěma událostmi. V Ústí nad Orlicí byla otevřena prodejna Penny
Market a ve Vysokém Mýtě prodejna Sezam společnosti Ahold.

Druhou, nesporně radostnější zprávou byla oslava 100. výročí založení Konzumu. Oslavy
se odehrály pod heslem „Sto let v plné síle“ a hospodářské výsledky dosažené v tomto
roce toto heslo plně potvrdily. Za přítomnosti zvolených delegátů družstva se uskutečnilo
slavnostní zasedání v Novém dvoře v Letohradě amezi vyznamenané členy patřila paní
Ruprechtová a pan JUDr. Kalivoda.
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Celková situace, ač se jeví velmi pozitivně, zejména v obratu, ale i v nástupu podnikatel-
ských aktivit, jako je start provozu chlazeného skladu ve velkoobchodě, zavedení
Zákaznického klubu a skutečnosti, že v rámci komplexního hodnocení SČMSD jsme se
umístili na 1. místě, začíná signalizovat budoucí potíže plynoucí z konkurence
zahraničních řetězců a problémů spojených s provozem nákupní centrály (zkrácení lhůt
splatnosti faktur).

Rok 1999
Do řady úspěšných let se zapsal i rok 1999. V maloobchodním obratu se naše družstvo
umístilo v rámci českých družstev na 5. místě a v rámci všech obchodních organizací ČR
na 38.místě. Maloobchodní obrat vzrostl o 50milionů Kč. Kromě nových kapacit zabraly
výrazně i prodejny v Žamberku, ČervenémKostelci, Jablonnémnad Orlicí, Červené Vodě
a v Chocni.

Konkurence zahraničních řetězců sice v tomto roce ovlivňovala naše výkony, ale vzhledem
k tomu, že v jejich nabídce chybělo čerstvé zboží, nebyl jejich vliv tak výrazný.
Už ta skutečnost, že vůbec vstoupily do našeho regionu, nás zaskočila. Měli jsme za to,
že expanze skončí na úrovni krajských měst, a vůbec jsme nepočítali s tím, že prolomí
hranici měst s menším počtem obyvatel než 10 tisíc. Další roky ukázaly, jak hluboce
jsme se mýlili. Přesto jsme pokračovali v budování diskontních prodejen i mimo okres.
Koncem roku 1999 jsem spolu s JUDr. Vackovou začal jednat o prodeji pozemku
v Kostelci nad Orlicí. Developer Penny Marketu sice jednal s panem hrabětem Kinským,
kterémupozemekpatřil, ale na schůzi neprozřetelně prohlásil, že hraběmusí z finančních
důvodů pozemek prodat. Tímto prohlášením ale celou dohodu, která byla těsně před
podpisem, zablokoval a umožnil nám, abychom vstoupili do hry. Cena za čtvereční metr
byla na tu dobu poměrně vysoká, ale přesto jsme se nakonec dohodli na její akceptaci.
Problém byl také v tom, že pozemek, ač byl velký, neumožňoval postavení větší prodejny
než 400 m2 prodejní plochy, protože navazoval na stávající benzínovou pumpu.
Bylo třeba jednat s Benzinou o věcnémbřemeni a také vyřešit problém s odkanalizováním
povrchové vody. Další problémy vyvstaly při jednání s památkáři, kteří požadovali
speciální úpravu vzhledu střechy kvůli blízkému starému zámku. Nakonec se to vyřešilo
mansardovou střechou, což opět zvedlo rozpočtové náklady.

Stavba diskontní prodejny nebyla zdaleka jedinou akcí tohoto roku. Kromě ní jsme ještě
přestavěli diskontní prodejnu v České Třebové a středně velkou prodejnu v Dolních

Libchavách. Celkově bylo v tomto roce
proinvestováno 30 milionů Kč.
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Naše i řetězcové diskonty začaly být na trhu cítit. Prozatím ubíraly obrat jen venkovským
prodejnám, kdežtoměstské prodejny si podržely růstový trend a podílely se na celkovém
obratu družstva 41%.
Rovněžostatní hospodářskéukazatele byly příznivé. Průměrnáměsíčnímzda sepřehoupla
přes 10 tisíc Kč a zvýšila se oproti předchozímu roku o 3,3%a produktivita práce dokonce
o 6,5%. Zvýšený obrat (o 52 milionů Kč) byl dosažen s nižším počtem pracovníků.
Dosažený zisk po zdanění byl sice nižší než v roce 1998, ale když vezmeme v úvahu
proúčtování odložené daně, nebyl rozdíl zase tak výrazný, viz tabulka v příloze.

Rok 2000
Milénium jsme oslavili 4. místem v hitparádě spotřebních družstev, kde jsme figurovali
za Českými Budějovicemi, Jednotou Opava a Včelou Praha. V rámci všech obchodních
organizací prodávajících potraviny v ČR jsme skončili na 27. místě. Na tomto výsledku
se výrazně podepsalo prodloužení prodejní doby ve večerních hodinách a o sobotách
a nedělích. Poprvé jsme v tomto roce uplatnili kupónovou politiku, což byl jeden z poz-
natků, který jsem si přivezl ze služební cesty do USA.

Rychlý růst prodeje chlazeného zboží si vyžádal rozšíření skladovací plochy ve velkoob-
chodu, takže koncem roku 2000 se chlazená plocha více jak zdvojnásobila na 485 m2.
To umožnilo plynulejší zásobování prodejen a rozšíření sortimentu.

Po řadě jednání jsme se dohodli s Jednotou Zábřeh o zásobování jejich 105 prodejen
z našeho skladu. Jednání bylo z obou stran velmi opatrné a často balancovalo na hraně
úspěchu a krachu. Bylo třeba velkého úsilí z obou stran k odstranění nedůvěry
a dohodnutí přijatelných podmínek pro obě strany. Jednota Zábřeh se musela vypořádat
s uzavřením skladů, které přestaly vyhovovat, na prodejnáchmusela překonat silný vliv
dealerů dodavatelů, kteří ovlivňovali prodávaný sortiment zboží, jakož i s vyplacením
odstupného pracovníků skladu a dopravy. My jsme zase museli vtěsnat do velkoob-
chodního skladu čas a prostor na vychystávání zboží pro 105 prodejen a odlišit je od
naší sítě (jinou barvou expedičních polepů). Na několika schůzích jsme ve velkoob-
chodu museli čelit negativním stanoviskům pracovníků skladu, kteří museli změnit
organizaci práce, čemužnebyli nijak příznivě nakloněni. Na ekonomické úrovni probíhalo
jednání o přirážce k nákupní ceně a způsobu placení, které bylo nutno stanovit tak,
aby byl zachován dodavatelský úvěr čerpaný Jednotou u COOP Morava. Celý projekt
nelibě nesla česká nákupní centrála COOP Centrum, která správně tušila, že dojde
k přelití části nákupu naMoravu. Nakonec byly dohody odsouhlaseny a podepsány s tím,
že zásobování bude zahájeno na začátku roku 2001.

Pokračovali jsme v rozšiřování sítě do sousedního okresu zakoupením prodejny
v Doudlebách nad Orlicí. Kromě toho jsme v tomto roce začali modernizovat naše stávající
prodejny. Rozšířili jsme prodejnu v Dolní Dobrouči, oživili prodejny v Králíkách na křižo-
vatce, ve Vamberku, Rudolticích, Těchoníně, Vraclavi, České Třebové – Na Brázdově
a v Dlouhé Třebové. Celkem jsme za výměnu zařízení a doplnění chladicího amrazícího
nábytku zaplatili 15 milionů Kč, ale již výsledky následujících období nás přesvědčily
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o tom, že to byl krok správným směrem.
Toho roku jsme také pronajali prodejnu v Lanškrouně.

Zrod tohoto nájmu rovněž nebyl bez
problémů. Smajitelem jsme se totiž střetli
při dražbě, ve které jsme neuspěli. Historie
prodejny postavené za socialismu se rovněž
dotkla našeho družstva. Prodejna byla
totiž stavěna pro Jednotu, naši pracovníci
(hlavně panMoravec) při stavbě vykonávali
stavební dozor a dokonce bylo pro ni již
objednáno zařízení. Místní stranická
organizace a následně pak okresní výbor
KSČ byly jiného názoru, a tak prodejna
připadla Pramenu.

Po privatizaci prodejna zpočátku pracovala dobře, postupně se však obratově
propadala, takže před naším vstupem dosahovala s bídou obratu kolemmilionu korun
měsíčně. S majiteli jsme museli vyřešit řadu problémů, jako doprodej jejich zboží
a uskladnění jejich regálů. Ty máme někde uloženy dodnes. Nakonec těsně před pod-
pisem smlouvy přišli majitelé s tím, že mají výhodnějšího nájemce a chtěli jednání
ukončit. Navrhl jsem tehdy tak trochu ultimativní řešení spojené s dalším obchodním
partnerem. Pod tímto tlakem byla nakonec smlouva podepsána. Opět se ukázalo,
že to bylo správné řešení, protože prodejna v následujících letech obrat více než ztrojná-
sobila.
Další pronajatou prodejnou byla prodejna v Jaroměři v sídlišti Na ptákách. Zatímco
se nám v Lanškrouně od počátku dařilo, byla prodejna v Jaroměři samý problém. Obrat
nesplňoval naše očekávání a navíc bylo nutno reagovat namzdovépožadavky pracovníků.
Ti se nám pak odvděčili opakovanými manky. Když se nám v dalších letech podařilo
po výměně celého personálu a přestavbě prodejny situaci stabilizovat, byl ze strany
správce konkursní podstaty nájem ukončen.

Na druhé straně jsme museli pro špatné výsledky ukončit provoz v šesti prodejnách
– v České Třebové na náměstí, Dlouhoňovicích a Janovičkách, kde jsme byli v nájmu,
a prodejnách v Dolním Třešňovci a Nekoři, které jsme odprodali. V tomto roce jsme také
prodali prodejny a pohostinství, které byly do té doby pronajaty – pohostinství
v Mistrovicích a prodejny v Černovíře, Dolní Sloupnici, Mladkově a Nekoři. Zejména
prodej prodejny v Mladkověměmrzí dodnes, protože byl vyvolán jen špatnými výsledky,
ale kupní síla této obce byla jiná.
Provoz byl rovněž ukončen v prodejně stavebnin v Ústí nad Orlicí. Prodej tohoto celkem
lukrativního sortimentu rok po roce klesal, jednotlivé prodejny byly buď odprodány,
nebo uzavřeny. Prodejnu v Ústí nad Orlicí zasáhl nevyřešený majetkový problém.
Byla postavena na pozemku, který se po roce 1990 dostal do majetku města. To nám po
deseti letechprovozudalo výpověď. Přes řadu jednání, ve kterých jsmeargumentovali tím,
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že jsme postavili skladovací haly na louce, kterou jsme před tím nechali vyjmout
z pozemkového fondu, byloměsto neoblomné, a tak jsmemuseli pozemek vyklidit a zboží
i haly se ztrátou prodat. Nakonec jsme byli rádi, že jsme zachránili největší halu
a zakoupili pod ní pozemek.

Za zmínku stojí také skutečnost, že naše družstvo nezůstalo netečné k povodni, která
zasáhla tentokrát jižní Čechy. Představenstvo družstva rozhodlo o peněžní pomoci
zaměstnancům Jednoty Tábor ve výši 300 tis. Kč. Dar jsem předal postiženým osobně
a řada z nich se neubránila slzám.

Zahraniční řetězce pokračovaly v tomto roce v expanzi. Byly otevřeny prodejny Billa
v České Třebové aAlbert vÚstí nadOrlicí. Na obratu prodejen se to nijak silně neprojevilo.

Celkově byl rok 2000 opět celkem úspěšný. Maloobchodní obrat poprvé v historii
překročil miliardovou hranici a naše postavení se opět zlepšilo. Na druhé straně naše
výkony na vesnických prodejnách nebyly přesvědčivé, což se projevilo třeba tím,
že zastupitelstvo obce Verměřovice námdalo výpověď z nájmu amuseli jsme tamukončit
provoz. Dost nás to mrzelo, protože prodejna měla dobré výsledky. Přispělo to ale
k poznání, že na vesnicích musíme přidat a nesetrvávat v petrifikaci starých praktik.

Rok 2001
Rok 2001 bychom mohli obrazně označit jako pokračování období „tučných let“
družstva. Maloobchodní obrat vzrostl oproti minulému účetnímu období o 88milionů Kč
avelkoobchodníobratdosáhldíky zásobování Jednoty Zábřeh indexu127%a jednoznačně
se tak vyhoupl na 1. místo ve spotřebním družstevnictví. Tento první rok spolupráce
se sousedním družstvem se promítl do hodnocení v rozborech, kde je rozebírána jak
produktivita práce ve velkoobchodě v souvislosti s nárůstempočtu pracovníků o 13 osob,
tak i hodnocení dopadu účtované přirážky.
Investice byly v roce 2001 zaměřeny na přestavbu prodejen v Letohradě na Václavském
náměstí a prodejen v Červené Vodě a Brandýse nad Orlicí. Díky dobrému hospodaření
z minulých let byly všechny přestavby hrazeny z vlastních zdrojů. Celkem si přestavby
vyžádaly (stavebně i vybavením) 15milionů Kč. Na splátkách úvěrů bylo navíc uhrazeno
9 152 tis. Kč, čímž byla výrazně snížena zadluženost družstva.

Za zaznamenání stojí poznámka, že zatímco
otevření Penny Marketu v Broumově
zapříčinilo snížení obratu v obou prode-
jnách, ve Vysokém Mýtě se otevření
prodejny tohoto řetězce na obratu prode-
jen neprojevilo
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Rok 2002
V tomto roce sicemaloobchodní obrat opět rostl (cca o 44milionů Kč), ale z hodnocení je
cítit obava a skepse. Poprvé se vlivemkonkurencepropadl obrat v diskontníchprodejnách
o šest milionů Kč a poklesl prodej ze Zákaznického klubu. V konečném hodnocení však
družstvo dosáhlo nejlepší hospodářský výsledek od roku 1990 – 28 milionů Kč zisku
před zdaněním a 18,9 milionů Kč po zdanění.

Rovněž investiční výstavba byla v tomto roce bohatá. Podařilo se zakoupit prodejnu
v Chocni – Podhomolí a pronajmout prodejnu v Náchodě. Velkým nákladem byly zrekon-
struovány prodejny v Červeném Kostelci a Žamberku.

V obou rekonstruovaných prodejnách došlo k rozšíření prodejní plochy. Při druhé
rekonstrukci v Žamberkubyla zrušena samostatnáprodejnamasa a včleněnadoprodejny,
a navíc se podařilo přistavět jeden modul směrem do křižovatky. V Červeném Kostelci
bylo při druhé rekonstrukci začleněno do prodejny podloubí, které krylo chodník
ze dvou stran. K pronájmu prodejny v Náchodě se váže rovněž jeden z příběhů. Tuto
prodejnu získal v dražbě pan Hejzlar, se kterým jsem se dobře znal. Nejprve ji pronajal
místnímu podnikateli, který ji nákladně zrekonstruoval. Ekonomicky to však neustál,
a tak byla předána do nájmu několika společnostem. Vzhledem k insolvenci posledního
nájemce jsme se dohodli na desetiletémnájmu. Prodejnu jsme převzali včetně personálu
a jako obvykle došlo brzy ke střetu s naší koncepcí. Trvali jsme na naší normě produk-
tivity práce, tu ale blokoval pokladní systém, který trvale vázal účetní sílu. Rovněž vedoucí
měla jiné představy o rovnání a uspořádání prodejny, a tak začátek prodeje byl dost
komplikovaný. Nakonec jsme ustoupili, pokladní systém koupili a prodejnu otevřeli.
Bývalý provozovatel nesl ztrátu obchodu dost nelibě, a tak se nám provoz snažil
znepříjemnit alespoň tím, že vymazal z pokladního systému všechna data, a tak jsme
najednou měli pouze hardware, software nebyl funkční. Naštěstí si nevšiml záložních
dat a našemu IT panu Unzeitigovi se podařilo znovu systém obnovit.
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Rok 2003
Družstvo si v tomto roce udrželo dobrý trend. Maloobchodní obrat stoupl o 38,2milionů
Kč a posunul nás v žebříčku družstev na 2. místo. Velkoobchodní obrat setrval
na prvním místě výkonem 1,060 miliardy Kč. V ratingu družstev jsme byli opět první.
Za tímto hodnocením stál náš výsledek v zisku po zdanění ve výši 15 867 tis. Kč,
což byl druhý nejlepší výsledek družstva po roce 1990, nízká zadluženost (41,34%)
a produktivita práce (3. místo v rámci družstevního hodnocení, za Jednotou České
Budějovice a Jednotou Zlín – obě provozují hypermarkety Terno).
Na investice bylo vynaloženo rekordních 34,4 milionů Kč, za což byl pořízen odkup
prodejny v Potštejně, výstavba diskontní prodejny v Letohradě a sociálního zařízení
v Ústí nad Orlicí v prodejně Na Štěpnici. Z celkové částky investic činila půjčka od SČMSD
8,7 milionů Kč, zbytek byl kryt z vlastních zdrojů.
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Prodejnu v Potštejně jsme koupili od soukromníka za 2,26milionů Kč. Na to, v jak bídném
technickém stavu byla, to určitě nebylo málo. Prodejna, kterou původně postavila
Jednota Kostelec nad Orlicí, byla téměř technicky vybydlená, měla zcela vyžilé izolace,
elektrické rozvody a rovněž podlaha a střecha byly ve špatném stavu, takže si rekon-
strukce vyžádala další nemalé prostředky. Kromě změny dispozičního řešení bylo
instalováno zcelanové vybavení. Výsledekbyl, ve srovnání s předchozím stavem,posunem
do nového století.

Rovněž výstavba prodejny v Letohradě se nerodila lehce. Původní diskont umístěný
u velkoobchodu byl špatně přístupný, s omezeným parkovištěm a postupně ztrácel
na atraktivitě. Náš zájemo výstavbu se soustřeďoval do prostoru tzv. Bečvárny, ale tento
pozemek odmítal MěÚ Letohrad na tento účel prodat. Měli jsme vlastní pozemek
v Ústecké ulici, ale nebyl dost velký na vznik prodejny včetně parkoviště. Od Bečvárny
jej odděloval potok. Po zdlouhavých jednáních se nakonec dohodl první krok, a to že
prodejna se postaví na našem pozemku, parkoviště na Bečvárně a obé se spojí mostkem
pro pěší. Avšak ani tehdy nebylo vyhráno. Stavební komise prosazovala názor, že prodejna
musí držet linii budov starého velkoobchodu a sportovní haly. Trvalo dlouho a bylo
potřeba absolvovatmnoho jednání, než se podařilo za pomoci tehdejšího starosty pana
Tomka, zastupitele pana Stejskala a architekta Auera prosadit konečné řešení. Nebylo
to ale zadarmo. Parkoviště jsmemuseli vybudovat a zaplatit a tím jej získat dobezplatného
pronájmu na dobu 10 let a zároveň se zavázat, že zbouráme ve dvou etapách zadní trakt
starého velkoobchodu v Ústecké ulici.

Bez zájmu nezůstala ani ostatní síť prodejen. Na 19 prodejnách byla instalována klima-
tizace, která opět posunula naši kulturu prodeje. Naproti tomu jsme se museli smířit
s novými prodejnami – Plus diskont v Ústí nad Orlicí a Lidl v České Třebové. Rovněž jsme
ukončili po tahanicích se správcem konkursní podstaty provoz v Jaroměři a odprodali
jsme prodejnu v Mistrovicích.

Rok 2004
Výsledky tohoto roku silně poznamenala rostoucí konkurence zahraničních řetězců.
Zatímco I. a IV. čtvrtletí bylo celkem úspěšné, další dvě se obratově propadly. Celkový
maloobchodní obrat se tak udržel na úrovni roku 2003. Zahraniční řetězce pokračovaly
i v tomto roce v zahušťování sítě svých prodejen. A tak v našem regionu přibyly prodejny
Albert v Lanškrouně, Lidl ve VysokémMýtě aprodejny Plus vHronově aKostelci nadOrlicí.
Nutno však poznamenat, že zatímco jsme obratově nerostli, podařilo se zvýšit výnosy
o téměř sedmmilionů. Náš tlak na produktivitu práce na prodejnách nezůstal bez odezvy
– snížili jsme počet pracovníků o 20 osob – takže produktivita práce vzrostla o 5,4%.
To umožnilo zvýšení průměrné mzdy na 14 036 Kč. Všechny tyto vlivy se pak výrazně
projevily v konečném hospodářském výsledku, který překonal i rekord z roku 2002,
výsledkem 18 905 tis. Kč zisku po zdanění.
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Investice v tomto roce dosáhly 16 milionů Kč. Z realizovaných akcí je třeba jmenovat
parkoviště u prodejny v Žamberku, plynofikaci čtyř prodejen a zavedení klimatizace
na dalších 41 prodejnách a výměnu zařízení na diskontních prodejnách. Byla zahájena
přestavba interiérů namalých prodejnách – v Orličkách, Běstovicích, Srubech, Němčicích
a Ostrově. Kromě výměny zařízení byly v prodejnách zatepleny výlohy, které již stejně
ničemu nesloužily.

Rok 2005
Zatímco rok 2004 zejména ve IV. čtvrtletí signalizoval ochabnutí tempa růstu maloob-
chodníhoobratu, rok 2005 tento trendpotvrdil. Maloobchodní obrat stagnoval a dokonce
se mírně dostal pod úroveň roku 2004. Rovněž velkoobchodní obrat klesl, tentokrát
pod magickou jednu miliardu. Růst průměrné mzdy o 5% doprovázel růst produktivity
práce, ale vmírnějším tempu.Hlavní příčinou však byl pokles počtu pracovníků o 21osob.
Přesto konečný hospodářský výsledek nebyl, přes pokles na úroveň 77,5%, špatný,
když dosáhl po zdanění 15 milionů Kč.

Za hlavní důvod stagnace obratu družstva je nutno považovat rostoucí konkurenci.
V našem regionu není středníhoměsta, kde by nebyla v provozu prodejna zahraničních
řetězců. Ty provozují v námi sledovaných okresech 23 obchodních jednotek, z toho 13
diskontů, 7 supermarketů a 3hypermarkety. Koncem rokupřibyly ještě hypermarket Tesco
v České Třebové a prodejna české společnosti Qanto v Letohradě.

Velkoobchodní obrat zasáhl jednak pokles obratu vlastních prodejen, ale hlavně pokles
odběrů z Jednoty Zábřeh. Přitomvelkoobchoddodáváprodejnámkromě suchýchpotravin
a nápojů také chlazené zboží, velké prodejny zásobuje denně, ale i nejmenší prodejny
minimálně 2× týdně. Po přechodu na elektronické objednávky na našich prodejnách
jsme zrušili i obchodní cestující na Zábřežsku a připojili je elektronicky na náš systém.
Znamenalo to vybavit prodejny Jednoty Zábřeh hardwarem, zaškolit personál a spravovat
jejich elektronickou síť.

Velkoobchod se v tomto roce dočkal přístavby haly na obaly a plynofikace celého
skladu. K tomu jsme byli donuceni. Došlo totiž na nás udání na znečišťování ovzduší,
zaplatili jsme skoro 100 tis. Kč pokuty, a tak nic jiného nezbylo. V dražbě jsme zakoupili
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prodejnu v Ústí nad Orlicí v Hylvátech. Tuto prodejnu jsme opět převzali takřka vyby-
dlenou. Venkovní plášť, vnitřní rozvody, stropy a podlaha volaly po rekonstrukci,
ke které také došlo. Nákup prodejny a její refreshing nás přišel téměř na tři miliony Kč.

Významným počinem byla výstavba
prodejny v Tatenicích. Původně zde
Jednotaprovozovaladvěprodejnypotravin,
prodejnu textilu a pohostinství. Již za
socialismu se v obci měla stavět prodejna
v akci Z, hned naproti zámku. Protože
nedošlo k dohodě, zůstalo pouze u úmyslu.
Jednu prodejnu, na konci obce, jsme
privatizovali a v provozu ponechali menší,
pultovou prodejnu na začátku obce. Té se
kupodivu docela dařilo a ve stísněných

podmínkách dosahovala průměrně 500 tis. Kč obratu. Tatenice jsou poměrně velká
obec, a tak jsme nejprve uvažovali o tom, že prodejnu rozšíříme na přilehlý pozemek.
Prohlídka budovy však ukázala, že rekonstrukce by byla finančně náročná, a tak z plánu
sešlo. Naskytla se však příležitost zakoupit pozemek uprostřed obce, který odpovídal
našim záměrům, a tak se zrodil plán vybudovat první vesnickou prodejnu od roku 1990.
Tentokrát jsme uspořádání interiéru prodejny nezadali projekční firmě, ale začali jsme
na něm pracovat sami. Šlo hlavně o snížení investičních nákladů, zejména omezením
velikosti zázemí. Vycházeli jsme zmožnosti zásobovat prodejnu denně z velkoobchodu,
zboží neskladovat, ale hned umístit do prodejních regálů. Celá věc se podařila, prodejna
byla postavena za 2,8milionůKč (bez vnitřního vybavení). Je nutno sebekriticky přiznat,
že jsme se nevyvarovali drobných chyb. Zejména umístění kanceláře se ukázalo značně
nepraktické. To jsme časem změnili a při další výstavbě podobné prodejny v Bystřeci
již neopakovali.
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Přes pokles dosaženého maloobchodního obratu dosáhlo družstvo v tomto roce řady
úspěchů. Citujme z výroční zprávy:

• Družstvo se opakovaně umístilo na 2.místě v dosaženémmaloobchodnímobratu
v rámci družstevního systému.

• Velkoobchodní obrat družstva byl opakovaně nejvyšší v družstevním sektoru.
• Konzum vyplácí nejvyšší průměrnou mzdu v družstevním systému.
• V produktivitě práce zaujal Konzum 1. místo v systému.
• Družstvo vytvořilo nejvyšší přidanou hodnotu na pracovníka v družstevním

systému.
• Konzum dosáhl nejvyššího zisku v rámci spotřebních družstev.

Rok 2006
Maloobchodní obrat v tomto roce opět vzrostl na 1,241 miliardy Kč. Za tímto růstem
stály jak výkony nových kapacit, tak překonání útlumu roku 2005. Začaly se však
projevovat určité negativní impulsy, které vyústily ve snížení velkoobchodního obratu
do vlastní sítě a v mírný pokles produktivity práce. Vlivem odprodeje majetku (prodej
historické budovy Jednoty U Václava v Ústí nad Orlicí) a nižších investic oproti roku
2005 se podařilo dosáhnout vynikajícího zisku ve výši 20 723 tis. Kč po zdanění.

Ani v tomto roce nezůstala naše obchodní síť beze změny. Prodejny v Jablonném
nad Orlicí, Červeném Kostelci a Žamberku prošly revitalizací a po několika letech jsme
sevrátili opětdoVerměřovic, kde jsmepůvodníprodejnuzrekonstruovali. Voboupřípadech
byly v interiéruuplatněnynovéprvky tzv. Bigmini. Pod tímtonázvemse skrývalo jak rychlé
občerstvení (káva, pizza, párek v rohlíku a zmrzlina), tak prodej cigaret a kopírka.
Sortimentmohl být díky novému prostoru rozšířen o prodej hraček, papírenského zboží
a potřeb pro domácnost.
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Podařilo se nám zakoupit od soukromníka prodejnu v Cerekvici, kterou jsme následně
zrekonstruovali.

Ještě jedním počinem je tento rok památný. Poprvé byl vyzkoušen model výstavby
kontejnerové prodejny. Impulsem k tomu byla informace, že v obci Slatina nad Zdobnicí

se vyskytla možnost pronájmu prodejny.
Tato obec leží těsně za hranicí okresu
a kdysi, před rajonizací, v roce 1962 byla
ve sféře vlivu našehodružstva. Po zhlédnutí
nabízeného prostoru jsem usoudil, že se
nám prodejna nehodí do koncepce.

Prodejna neměla potřebné parametry,
kterédobavyžadovala. Téměř žádné zázemí,
přístup do skladu byl možný jen přes
prodejní prostor. Přípravna byla ne-
dostatečná a na WC bylo nutno chodit
okolo domu. Při jednání se starostou obce
nám bylo nabídnuto stavební místo hned
naproti stávajícímu obchodu. V té době
jsme již měli zpracovanou koncepci
kontejnerové prodejny, a tak jsem tento
model starostovi nabídl. Jednání šlo
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rychle a po schválení v zastupitelstvu bylomožno prodejnu realizovat. A tak po prvním
kontaktu v lednu 2006 se stavba začala připravovat a již 7. 9. 2006, tedy za osmměsíců
byla prodejna otevřena, a to se všemi moderními prvky a úsporným ekologickým
vytápěním infrapanely.

Rychlost výstavby, ohlasy zákazníků, jakož i nízké provozní náklady nezůstaly bez odezvy.
Starosta obce Rudoltice RNDr. Kolomý po návštěvě prodejny a konzultaci s místními
občany projevil zájem o stavbu podobné prodejny v novém sídlišti Pod zámkem.
A tak jsme do konce roku postavili další prodejnu stejného typu.

Obě prodejny, ač nevelké prodejní plochou, nabízejí široký sortiment čerstvého zboží
a zboží denní potřeby. Mají sice omezený prostor zázemí, ale časté dodávky několikrát
týdně tento handicap vyvažují.

Rok 2007
Výsledky roku 2007 byly úspěšné. Maloobchodní obrat opět vzrostl, a to o 83milionů Kč,
a rovněž velkoobchod se zvolna vzpamatovával z propadu minulých let a navýšil obrat
o 34,5milionů Kč. Rostla i průměrnámzda, která dosáhla 16 634 Kč, což bylo umožněno
pozitivním výsledkem ve výnosech. Hospodářský výsledek sicemírně poklesl, ale přesto
lze 17 362 tis. Kč hodnotit jako úspěch.

Dobré výsledky posledních let, zabezpečená a stabilizovaná finanční pozice nás
motivovala k další expanzi. Dlouho jsme se snažili proniknout domenšíchměst, kde jsme
tušili svou šanci k úspěšnému provozu diskontních prodejen. Několikrát jsem jednal
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se starostou Police nad Metují, kterému jsem nabízel náš koncept. Starostovi se však
zdála nabízená velikost 400m2 nedostatečná, a tak z toho sešlo. Při jednání však padla
zmínka o tom, že podobný zájem jako Police nad Metují projevuje město Opočno.
Neváhal jsem a hned na zpáteční cestě jsem se u pana starosty Filipa stavil a navázal
jsem první kontakt. Po dlouhých jednáních o podmínkách výstavby byla konečně v roce
2007 stavba zahájena.

Podobně složité bylo jednání o výstavbě prodejny v Bystřeci. Tam jsme měli ve starém
objektu prodejnu již za Jednoty. Byla sice dislokována na výhodném místě uprostřed
obce, ale bylamalá a nedala se účelně rozšířit, protožemezi prodejní plochou a velkými
sklady bylo schodiště. Po roce 1990 nám soukromý majitel dal výpověď a několik let
prodejnu provozoval soukromník. Tomu se nedařilo, a tak jsme se tam zase vrátili. Dům
následně koupila obec a zastupitelstvo bylo rozhodnuto prodejnu přestavět. Bylo zpra-
cováno několik studií, ale žádná nevyhovovala. Po zdlouhavých jednáních jsme
se nakonec rozhodli postavit namístě zbourané chalupy prodejnu novou, typ Tatenice.
Bylo to správné rozhodnutí.

Ještě jednupřestavbuprodejnymusím zmínit, a to prodejnu v Chocni v sídlišti Podhomolí.
Také tato prodejna má svou historii, která stojí za uvedení. Původní prodejna potravin
byla v 90. letech v dražbě. Té jsme se chtěli také zúčastnit, ale pro spletené datum jsme
to nestihli. Dostali jsme se tam po další dražbě, kdy oba předchozí provozovatelé
Pepa Pardubice a Včela Praha měli problémy. Vlivem kvalitního personálního obsazení
se podařilo zvednout obrat ze 400 tis. na 2miliony, a tak si prodejna řekla o přestavbu.

Tu jsme zahájili na podzim2006 a dokončili
v únoru 2007.
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Prodejna v Chocni – Podhomolí po celkové přestavbě

Interiér prodejny v Bystřeci



Rok 2008
Rok 2008 završil 110 let působení družstva v našem regionu. Do obchodování se zapojuje
již čtvrtá generace družstevníků. Do zaslouženého důchodu odešli osvědčení pracovníci
a na jejich místa nastoupili mladí. Sto deset let existence je jistě dobrý důvod
k připomenutí. Oslavy jsme směřovali do tří rovin a oslavili jsme je s členskou základnou,
se zaměstnanci a s dodavateli a samosprávou.

71

Oslava 110. výročí založení družstva v Letohradě

Předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev Ing. Zdeněk Juračka při projevu. Zprava sedí
starosta Letohradu Fiala, dále bývalý senátor Čada, starosta Ústí nad Orlicí Pešek, senátorka Műllerová a hejtman
pardubického kraje Toman.



V jubilejním roce se opět družstvu dařilo. Maloobchodní obrat vzrostl na 1,451miliardy Kč
a rovněž obrat velkoobchodu se o 45 milionů zvýšil. Ve čtvrtém čtvrtletí se však začala
projevovat nastupující hospodářská krize, která utlumila koupěschopnost obyvatelstva.
Zpočátku se zdálo, že to prodejny družstva tolik nezasáhne, ale následující měsíce nás
přesvědčily o opaku.

K růstumaloobchodního obratu přispěly nové kapacity uvedené v tomto roce do provozu.
Zejména je třeba jmenovat novou diskontní prodejnu v Opočně.

Další významnou akcí byla přestavba dvou prodejen ve Vamberku, které byly v roce 2007
pronajaty od pana Spurného a v roce 2008 přestavěny.

Družstvo začalo v tomto roce poprvé provozovat benzínovou pumpu v Opočně. Tato
investice, která měla sloužit k marketingové podpoře COOP DISKONTU, se setkala
s nečekanými problémy. Otevření totiž vyvolalo cenovou válku s čerpacími stanicemi
v okolí a zhoršila ekonomické výsledky natolik, že to vyvolalo nutnost řešení. I když se
postupně stav obsluhy snížil ze tří na jednu pracovnici, stále to nevedlo k vykazování
přijatelného výsledku. Jako jediné řešení se ukázalo vybavit pumpu samoobslužným
terminálem. Konzum si zapsal opět jednu prioritu – první čerpací stanici provozovanou
ve spotřebních družstvech.
Po letech jsme museli ukončit provoz v prodejně Na Ledhuji v Polici nad Metují.
Tuto prodejnu jsme si před lety pronajali od správce konkurzní podstaty, prázdnou,
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Diskontní prodejna v Opočně a benzínová pumpa COOP

Prodejna ve Vamberku – Na struhách Prodejna ve Vamberku na náměstí



bez zařízení a v zoufalém stavu. Vybavili jsme ji a docilovali tam celkem dobrých
výsledků. Nadražbě vHradci Králové jsme ale v roce 2008neuspěli. Byli jsme zaní ochotni
zaplatit přijatelnou částku, ale byli jsmepřeplaceni omilion korun vietnamskou skupinou.

Závěr

Popisování historie družstvamá několik významů. Je to významný počin pro pamětníky,
kteří si mohou při čtení zavzpomínat na prožitá léta, a současní funkcionáři, členové
a zaměstnanci tam mohou najít oporu v tom, že družstvo přes sto let slouží regionu.
Za daleko důležitější však považuji to, že studiem pamětí lze získat poučení. Tato „historia
magistra“ by měla sloužit k pochopení vývojových tendencí obchodu a podnikání.
Kdo se nepoučí z historie, je odsouzen k tomu chyby opakovat.

Dovolím si na závěr posoudit vývoj posledních20 let, které uplynuly od sametové revoluce,
a vyzdvihnout to, co se podařilo, a poukázat na chyby, kterých jsme se dopustili.

Družstvo dosáhlo za posledních 20 let významných úspěchů. Zdvojnásobilo svůj
maloobchodní obrat a velkoobchodní obrat zvýšilo čtyřikrát. Výrazně změnilo portfolio
své prodejní sítě. Zatímco v roce 1990 provozovalo zejménamalé prodejny na vesnicích
a ve městech působilo pouze sporadicky, v roce 2008 již nebylo na okrese město,
kde by Konzum neměl moderní prodejnu. V roce 1990mělo družstvo jen čtyři prodejny
s obratem nad milion Kč a v roce 2008 jich lze napočítat 35. Z ekonomického pohledu
se družstvo nejen dokázalo vymanit z břemene 110milionového úvěru, který dokázalo
splatit, ale v roce 2008 již nevykazovalo téměř žádné úvěrové zatížení a disponovalo
slušnými vlastními prostředky. Do svého rozvoje dokázalo proinvestovat 409milionů Kč.

Chyby:
Žádná činnost není oproštěna od chyb. V přechodu od plánovaného hospodaření,
kdy všechny rozhodující prácebyly dirigovány z centra, k tržnímuhospodářství jsme se jich
dopustili také. Za řadu z nich mohl nejasný právní systém, kdy si každý subjekt trhu
vykládal zákony po svém a snaha domoci se práva nebyla vždy úspěšná. Hned v prvních
letech jsme na základě toho přišli o nezaplacené pohledávky od odběratelů, kteří
odebrali zboží, ale faktury dodnes nezaplatili. Tyto částky se blíží sedmimilionům korun
a přes vedené soudní spory se je nepodařilo vymoci.
Při privatizaci jsme podléhali přesvědčení, že je nutné vydat vše, o co nějaký dřívější
majitel požádal. Chybou bylo, že jsme spoléhali na ustanovení zákona o vyrovnání
vložených investic do rekonstrukcí a modernizací. Objekty jsme vydali, vyrovnání jsme
se však nedočkali.
Konečně při výběru prodejů vlastních objektů jsme postupovali podle momentálního
hospodářského výsledku té které prodejny, nikoliv podle předpokládané kupní síly
lokality. Tím se ve třech případech stalo, že byly privatizovány prodejny v obcích,
kde jsme měli předpoklady k podnikání.
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Úspěchy:
Jaké byly hlavní stavební kameny těchto výsledků? Mám za to, že to byla především
vize, co chce družstvo dokázat a jak se chce projevovat na českém trhu. Bylo to pochopení
vývoje obchodu, kde není místo pro malé, individuálně vlastněné prodejny a úspěch
může hrát jen větší obratově silný celek. Této vizi pak byly přizpůsobeny všechny kroky
a rozhodnutí. Podařilo se proniknout do měst koupí prodejen v privatizaci, a to nejen
v okrese Ústí nad Orlicí, ale i v okresech Rychnov a Náchod. Významným počinem bylo
budování diskontních prodejen a založení diskontního řetězce, jakož i postupná
modernizace sítě spočívající nejen ve výměně zařízení prodejen, ale i klimatizování
a zateplování budov.
Jen samotné rozšiřování sítě obchodů by k úspěšným výsledkům nestačilo. Pro příklady
není potřeba chodit daleko. Konzum Hradec Králové výstavbou prodejny Terno natolik
přehřál své investiční možnosti, že zmizel z trhu. Podobně lze popsat zánik velké
celonárodní firmy Interkontakt a dalších. Pracovníkům Konzumu se podařilo zvládnout
obchodní politiku, a to jak v nákupu, tak prodeji. Úspěšně převzali a uvedli do praxe
novémetody a trendy, ať již se jedná omarketingové prvky – vířivé akční ceny a kupóny,
nebo logistické prvky, jako je častější zásobování a cross docking. Podařilo se úspěšně
implementovat do řízení výpočetní techniku, a to jak na ústředí, tak na prodejnách,
a vnést pořádek do ekonomických procesů.

Dvě věci je však třeba zdůraznit:

1. Byla to především komunikace, která výše uvedené procesy umožnila. Pravidelné
setkávání a porady s vedoucími prodejen, pracovníky velkoobchodu a ústředí
přispěly k pochopení cílů a ke společnému úsilí věci změnit. Ať již to bylo
rozdělení sortimentu zboží mezi typy prodejen A, B, C a D, změny v organizaci
přípravy zboží ve velkoobchodě, nebonové způsobyprezentace zboží v obslužných
úsecích. Komunikace a také firemní kultura přispěla k tomu, že řada spolu-
pracovníků získala k firmě správný vztah.

2. Nejdůležitějším však bylo trvalé úsilí zaměřenéna růst produktivity práce na všech
úsecích. Nešlo jen o odhalení rezerv, které byly dlouhodobě skryty na prodejnách,
ale i o uplatněnémetody a postupy, které vedly ke zvýšení. Byly to zejména nové
stroje (automaty na výkup lahví), rolltejnery a paletizační vozíky, sklopná čela
u aut, výpočetní technika, ale také pracovní postupy a logistické metody.
Produktivita práce a její růst (v roce 1990 činila 510 tis. Kč na pracovníka aměsíc
a v roce2008 již 1 929 tis. Kč). Stačí jednoduchýpropočet, kterým lzeprezentovat,
že při stejné produktivitě práce jako byla v roce 1990, by bylo potřeba na stávající
obrat o 1 929 pracovníků více než dnes. I když vezmeme v úvahu inflaci, která
údaje o produktivitě zkresluje, nárůst produktivity je zřejmý a stejně zřejmý
je i její dopad na ekonomiku družstva.
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Tolik mé poznámky k posledním 20 letům historie. Generace, která prožila socialismus
a bez jakýchkoliv zkušeností vstoupila do tržního hospodářství, kterým se prokousávala,
odchází. Nastupují noví pracovníci, nezatížení pokřivenými zády z procesů, represí
a obav. Přeji jimhodně zdaru v pokračování díla generací družstevníků ve východočeském
regionu.

Ing. Jan Šváb
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Příloha: Předsedové, ředitelé, představenstva družstva

Předsedové
Theodor Markl 1898 – 1899
Josef Sokol 1900
Josef Svojanovský 1901 – 1902
Theodor Markl 1903 – 1904
Karel Liška 1905
František Maleček 1906 – 1907
Antonín Doležal 1908
Kliment Suchomel 1909
František Maleček 1910 – 1911
Rudolf Ditrt 1912 – 1914
Karel Zdobnický 1915
Julius Sobotka 1916 – 1919
Karel Kopsa 1920
František Jůva 1921 – 1937
František Schaar 1938
Vojtěch Brožek 1939 – 1944
Národní správa 1945
(Albert Moravec, Adolf Pávek, Jan Štěpán, Karel Tácler, Josef Zelenka)
Vojtěch Brožek 1946 – 1948
Petr Johanides 1957 – 1960
Karel Pátek 1962 – 1972
Jan Drbal 1972 – 1974
Ladislav Macháček 1974 – 1982
Josef Kittlitz 1982 – 1987
Alexander Dobšínský 1987 – 1991
Václav Suchomel 1991 – dosud

Ředitelé
Josef Hausknecht 1922 – 1923
Stanislav Šimr 1923 – 1930
Rudolf Jůva 1931
Josef Zelenka 1931 – 1948
Ing. Jan Šváb 1991 – 2009
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Představenstva (složení se podařilo zjistit pouze od roku 1948)

1948 – Josef Kalousek, Josef Prudič, František Pilař, Jan Škoda, František Schenk,
Antonín Mládek, Marie Rejentová, František Mývalt, Josef Zelenka

1957 – Petr Johanides, Karel Svátek, Miroslav Ševčík, Zdeněk Svoboda, Ladislav
Šimanovský, Jan Korbář, Josef Vaňous, František Vyčítal, Marie Kubišová, Adolf Sála,
Jindřich Stárek, Pavla Dostálová, Ladislav Neugebauer, Jaroslav Hamerník, Marie
Papáčová, Jan Felgr, Oldřich Svojanovský, Arnošt Záleský, Ladislav Bílek

1960 – Karel Pátek, Petr Johanides, Marie Zastoupilová, Zdeněk Svoboda, Marie
Tomková, Jindřich Stárek, Marie Papáčová, Arnošt Záleský, Václav Havel, Milada
Grusová, Václav Krejčí, Josef Netušil, Lubomír Formánek, Ladislav Kuběnka, Emilie
Suchánková

1964 – Karel Pátek, Miroslav Klíč, Marie Zastoupilová, Václav Havel, Marie Grusová,
Václav Krejčí, Lubomír Formánek, Jan Hlaváček, Stanislav Ulrich, Marie Malá, Jindřich
Resler

1967 – Karel Pátek, Marie Zastoupilová, Miroslav Klíč, Václav Havel, Marie Grusová,
Václav Krejčí, Lubomír Formánek, Jan Hlaváček, Jindřich Resler, Bohumil Švestka,
Luboš Mikyska, Ilona Žerníčková, Věra Havliková, Josef Kittlitz, František Kos, Karel
Musil, Alois Mikyska

1972 – Jan Drbal, Alois Mikyska, Miroslav Šindelář, Marie Grusová, Václav Krejčí, Ilona
Žerníčková, FrantišekKos, KarelMusil, Karel Vavřín, BoženaPáclová, Ladislav Šimanovský,
Josef Štarman, Františka Vaňousová

1974 – Ladislav Macháček, Ladislav Čermák, Miroslav Šindelář, Marie Grusová, Václav
Krejčí, Karel Vavřín, Zdena Samková, Helena Táborská, Marie Cejnarová, Jana
Neprašová, Bohumil Dušek, Josef Štarman, František Kos

1979 – Ladislav Macháček, Ladislav Čermák, Miroslav Šindelář, Václav Krejčí, Josef
Štarman, Zdena Samková, Helena Táborská, Marie Cejnarová, Jana Neprašová, Bohumil
Dušek, František Kos

1982 – Josef Kittlitz, Ladislav Čermák, František Kos, Josef Štarman, Helena Táborská,
Marie Cejnarová, Jana Neprašová, Bohumil Dušek, Miloslav Moravec, Václav Beneš,
Jaroslav Toman

1987 – Alexander Dobšínský, Ladislav Čermák, Miloslav Moravec, Helena Táborská,
Jaroslav Toman, Ing. Eduard Beneš, Bohumír Síč, Věra Laichterová, Marie Kubíčková,
Marie Turková, Ladislav Žídek, Martin Kos, Václav Suchomel, František Štrup
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1991 – Václav Suchomel, Ing. Eduard Beneš, Josef Vychytil, JUDr. Jiří Blahoň, Marie
Hazuková, Marie Držmíšková, Karel Halbrštát, Bohuslav Holeček, Karel Kalivoda, Otto
Kolátor, František Majvald, Hana Stránská, JUDr. Eva Štěpánová, Ing. Quido Štěpánek,
Josef Tintěra, Marie Zemanová

1993 – Václav Suchomel, Karel Kalivoda, Ing. Jan Šváb, Ing. Eduard Beneš, Ing.Miloslav
Hlavsa, Lubomír Kocman, Mgr. Ivana Beránková, Stanislav Motyčka, Ing. Vlastislav
Vyhnálek, Olga Chadimová

1996 – Václav Suchomel, Karel Kalivoda, Ing. Jan Šváb, Ing. Eduard Beneš, Ing.Miloslav
Hlavsa, JUDr. Eva Vacková, Ing. Vlastislav Vyhnálek, Ing. Jiří Škorpil, Ing. Josef Baláš,
CSc., Eliška Kollnerová, Vladimír Tomek

2002 – Václav Suchomel, Karel Kalivoda, Ing. Jan Šváb, Ing. Eduard Beneš, Ing.Miloslav
Hlavsa, JUDr. EvaVacková, Ing. Vlastislav Vyhnálek, Vladimír Tomek, Ing. JosefBaláš, CSc.

2006 – Václav Suchomel, Ing. Jan Šváb, Ing. Eduard Beneš, Ing. Miloslav Hlavsa,
Ing. Zdeněk Šembera, Miloslav Moravec, JUDr. Eva Vacková
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