Putování časem se ZKD Sušice
V dnešní uspěchané době,
která je plná globalizace a
převratných změn si možná
ani neuvědomujeme, že nám
začíná chybět vnímání tradic
regionu kde žijeme, opomíjíme tradiční hodnoty i poctivou práci našich předků a
možná i svoji národní hrdost.
V honbě za lepšími zítřky a v
záplavě zpráv z informačních
technologií nemáme čas se
ohlédnout zpět a připomenout si naši minulost. Pokud
bychom hledali něco s čím
se setkáváme celou řadu let a
co doslova patří k fenoménům naší minulosti, lze zde

I. Založení družstva a jeho
vývoj v 60. letech

jmenovat družstevní podnikání. Slogan „zboží z Jednoty do každé samoty“ je toho dokladem a dá se říci, že
skoro v každé rodině někdo
byl a nebo je členem a nebo
zaměstnancem spotřebních
družstev. V našich okresech
je tato forma podnikání zastoupena
Západočeským
konzumním družstvem Sušice, které v tomto roce slaví
60. let své existence. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli
připomenout na našich stránkách jeho historii a současnost. Dnes přinášíme prvou
část, prvních padesát let.
nově utvořených okresů, a tak 1. 7.
1950 vzniká JEDNOTA, spotřební a
výrobní družstvo v Klatovech a
29.1. 1951 zahájila činnost
JEDNOTA, spotřební a výrobní
družstvo v Sušici.
V letech 1953 - 1956
existovalo na území
dnešního okresu Klatovy devatenáct vesnických družstev,

s

Vzpomínáme-li na tradice družstevního hnutí v
místech, kde
se rozkládá
dnešní okres
Klatovy, musíme se
vrátit až do roku 1900, kdy
zde začínají vznikat první
konzumní a úsporná
družstva, která se v roce
1918 sjednocují do „Západočeského konzumního družstva v Plzni“ (dále
jen ZKD). Po roce 1918
nastává další velký rozvoj
družstevních provozoven, byly vybudovány
vlastní pekárny, stáčírny
piva, krouhárny zelí, a oblastní sklady. Koncem
účetního roku 1918-19
mělo toto družstvo 14 832
členů. Během druhé světové války vývoj stagnoval, ale Ihned po válce bylo přikročeno k obnově
Družstevní prodejna v obci Holkovice.
poškozených objektů a k
dalšímu posílení podnikání. V letech které se nazývaly „Se1945 -1950 se počet provozoven ZKD lpo“. Ta se však začala
v Plzni stále zvětšoval vlivem konfis- postupně slučovat a
kátů a rozhodnutí státních orgánů o 1.7.1960 bylo vytvořezačlenění soukromých živností do no v rámci územní redružstevní sítě. Tak vzrostl počet pro- organizace
jedno
dejen na více než 2.000. Mohutný růst družstvo Jednota, lidoa vytváření nových okresů si vynutilo vé spotřební družstvo
i potřebu organizačních změn. Proto Klatovy se sídlem v
bylo rozhodnuto rozdělit v letech 1950- Sušici. Toto družstvo
1951 ZKD Plzeň na okresní družstva - zahájilo činnost s 380
JEDNOTY. Na základě tohoto rozhod- prodejnami, 314 ponutí předalo ZKD v Plzni své provozov- hostinskými provozovny, včetně provozního kapitálu, člen- nami, 1.275 zaměské základny a ostatního majetku do stnanci, 19.184 členy,

družstva byla a je jeho
206 dohlížecími výbory
dislokace v oblasti
a 1.155 funkcionáři.
Šumavy a tím i jeDalší vývoj byl poho významná roznamenán celou
le v cestovním
řadou
změn,
ruchu a rekteré
byly
kreaci. Domiaktem politické
nantami v této
vůle tehdejšího
oblasti byly: horežimu. Těmito
tel Bílá Růže,
„zásahy“ bylo
hotel Kašperk,
naplňováno určeautokemping Anní
spotřebních
nín, hotel Fialka, hodružstev k zásobovátel Šumava Srní, Zlatá
ní vesnic a tím jim byla
stezka Modrava, restaurace
přisouzena jakási sociální role
v předem vymezeném teritoriu. V 60. Lidový dům, hotel Beránek a další. Velletech bylo modernizováno nebo vy- koobchodní činnost provádělo družstavěno celkem 187 provozoven v stvo až do roku 1958, kdy z rozhodnucelkovém nákladu 51 mil. Kčs. Ke kon- tí státních orgánů byla tato činnost deci roku 1969 vlastnilo družstvo 301 ob- limitována do státního obchodu. Potřejektů (z toho 139 prodejen a 106 pohostinství) v
pořizovací ceně 100,6
mil. Kčs a zároveň si pronajímalo dalších 414 cizích objektů. Ve druhé
polovině 60. let, kdy bylo
družstvům umožněno se
vracet do měst, docházelo ke zřizování nových
forem prodeje - samoobsluh (do roku 1969
se jednalo o 21 provozoven). Probíhal i rozvoj
zásobování formou pojízdných prodejen, které
se na dlouhou dobu staly
symbolem
působení
Jednot ve vesnickém
prostoru. Významnou
kapitolou byla oblast veřejného stravování a
ubytování. Počátkem roku 1960 jich družstvo
1962 – Nabídka družstevních
vlastnilo 313. S aktivitou
prodejen byla vždy lákavá.
sobě vlastní začalo družstvo tyto malé provozovny modernizo- ba zajistit zásobování vlastních
vat a rozšiřovat. Tak se z výčepů, pro- prodejen vyústila v roce 1968 ke znodávajících pouze cigarety a alkohol, vuzřízení této činnosti v Sušici, Hostaly mnohdy kvalitní vyvařující závo- ražovicích a později v Klatovech.
dy zajišující stravování v zemědělství Potravinářská výroba, která byla vždy
a v cestovním ruchu. Specifikem
... pokračování na straně 2

Stěhování chatek do auto kempingu ANNÍN v 50. letech.
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významnou součástí družstevního
podnikání, je s různými obměnami prováděna dodnes. S rozvojem ekonomické činnosti se prohlubovala a rozvíjela funkce družstva jako společenské
organizace. Spolupráce s Národní
frontou, mládežnickými a ostatními
společenskými organizacemi se stala
nedílnou součástí družstevního života
při ovlivňování života na vesnici. Toto
soužití se projevovalo nejenom v čin-

Svazem SD. Družstvo představovalo
složitý organismus mnoha činností a
společenských vazeb, podléhalo politickým tlakům, zájmům a v rámci socialistického „rozdělování fondů“ realizovalo nemalé výkony. V roce 1979 to
byl maloobchodní obrat ve výši 572
mil. Kčs, obrat pohostinství a hotelů
120 mil. Kčs, velkoobchodní obrat 199
mil. Kčs, výkup 5,6 mil. Kčs a v družstvu pracovalo 1.726 osob s průměrnou mzdou 2.262,- Kčs. Hlavní složkou

Nákupní středisko ve Strážově otevřené v roce 1969.
nosti dohlížecích výborů, pomoci zemědělství (v letech 1966-1968 bylo
takto odpracováno funkcionáři družstva 116 tisíc hodin), různých brigádách, ale i, a to hlavně, na realizaci akcí „Z“ při výstavbě a modernizaci prodejní sítě.

II. 70. a 80. léta - období
konsolidace a jistoty
Hospodářská činnost se v tomto období rozvíjela podle plánů, které byly
sestavovány dle úkolů jednotlivých pětiletek, hospodářské linie dané sjezdy
komunistické strany a směrů vydaných

hospodářské činnosti byla i nadále maloobchodní činnost v 331 prodejnách
(64 samoobsluh a 267 pultových) a v
12 pojízdných prodejnách zásobujících 101 obcí. Tato sí byla trvale modernizována a rozšiřována. Od 1. ledna 1976 byla zavedena jednotná typizace prodejen. Úkolem bylo rozvíjet
aktivity zvláště ve střediskových obcích. Takto byla postupně vybudována
nákupní střediska například ve Strážově, Kolinci, Švihově, Plánici, Železné
Rudě, Pačejově a pod. V letech 1971 80 bylo takto investováno 128 665 tis.
Kčs. V oblasti veřejného stravování do-

jednotlivých letech dochází k modifikacím vyráběného sortimentu - lahůdky,
cukrářské výrobky, masná výroba
apod. Cílem bylo obohatit nabídku v
družstevních prodejnách. Mezi vrcholy
této odbornosti lze počítat cukrářskou
výrobu která byla spjata s hotelem Fialka v Sušici a se jménem mistra cukráře pana Karla Sedleckého. Věhlas

chází i nadále k modernizaci a výstavbě nových provozoven (1972 Klatovy
Pod Hůrkou, 1979 hotel Šumava Srní a
1979 restaurace U pošty Nýrsko). V roce 1979 provozovalo družstvo 269 závodů veřejného stravování (185 hostinců, 28
hostinců - prodejen, 18
pohostinství, 15 restaurací, 19 občerstvení a
bufetů a 4 ostatní - autokempink, ubytovna, lyžařský vlek, závodní jídelna). Obecně lze říci,
že v těchto letech pohostinská činnost prožívala
svůj největší rozmach a
to nejen v oblasti stravování zemědělců a venkovského obyvatelstva,
ale zvláště v oblasti cestovního ruchu na Šumavě. Velkoobchodní činnost byla i nadále významná z pohledu zásobování
široké
sítě
prodejen a jako taková
procházela řadou změn.
Na základě koncepce vypracované již koncem
60. let bylo rozhodnuto o
Hotel Fialka v Sušici byl uveden
vybudování nového VO sklado provozu v roce 1968.
du v Sušici (zprovozněn
1.10.1974) a zřízení skladu průmyslo- „Fialkovské cukrárny“, kde byly tyto
vého zboží a skladu ovoce a zeleniny v sladkosti prodávány, přesáhl daleko
Kolinci v roce 1970. V roce 1971 byla hranice města. Objem výroby v roce
dokončena adaptace velkoobchodu v 1960 dosáhl 2.828 tis. Kč a postupně
Klatovech. Od 1.4.1977 došlo ke zru- narůstal až na 8 milionů Kčs v roce
šení průmyslového skladu v Kolinci a 1989. Ke konci 70. let dosáhla členská
převedení jeho sortimentu do Klatov. základna 22.236 členů organizovaČinnost skladu ovocem a zeleninou a ných ve 194 dohlížecích výborech.
výkup v Kolinci probíhající celá 70. léta Odpovědnost členů na družstevním žibyla díky administrativnímu rozhodnu- votě byla podporována předáváním
tí předána do státního obchodu od objektů do socialistické péče dohlíže1.1.1981. Potravinářská výroba nava- cích výborů a zakládáním „sdružených
zuje na vývoj v předchozím období a v prostředků“ členů. Na základě rozhodnutí II. sjezdu ČSSD v roce 1974 byla
určena 1/3 restituce (á 10,- Kčs) jako
vklad do těchto sdružených prostředků. O jejich využití rozhodovala příslušná členská základna v rámci
obecně stanovených pravidel, což lze
hodnotit jako významný prvek demokracie v rámci družstva. V tomto období bylo družstvo sice formálně velmi
demokraticky vedenou organizací s
rozsáhlými pravomocemi volených zástupců, ale praxe tyto deklarované zásady spoutávala nejen povinnými zásahy Českého svazu spotřebních
družstev, ale především okresního výboru KSČ.

III. 90. léta - období změn
Od počátku 90. let nastává návrat do
tržního prostředí. Základem byla legislativní transformace podle zákona
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okresu. V systému spotřebních družstev u nás se ZKD Sušice stalo průkopníkem integračních procesů. Po
velkoobchodní integraci se ZKD
Plzeň, ZKD Horšovský Týn a Jednotou Tachov v letech 1996 až 1999,
proběhla v roce 2000 maloobchodní
integrace se ZKD Horšovský Týn, na
kterou navázala celková integrace v
roce 2001. Tyto složité kroky pak ovlivnily vývoj celého družstva v nadcházejícím období, přispěly k jeho konsolidaci a schopnosti čelit konkurenci
v podobě expanze zahraničních řetězcových prodejen. Do jubilejního padesátého roku vstoupilo ZKD Sušice s
COOP Diskont Nýrsko uvedený do provozu 16.12.1997.
velmi významným potenciálem per... pokračování ze strany 2
sáhly v roce 2001 tyto výkony 494 mil. pravy a autodílnu, které zajišovalo spektivních obchodních jednotek a
č. 42/1992 Sb. a valná hromada členů Kč. V červnu 1992 byl opět zprovoz- přepravní činnost pro jednotlivé útvary skladů schopných realizovat více než
dne 27.7.1992, na které byl schválen něn sklad ovoce a zeleniny v Kolinci. družstva. Druhou pomocnou činností jednu miliardu korun výkonů. Největší
transformační projekt a bylo rozhod- V tomto skladu byl organizován vý- byla údržba, která zajišovala opravy, podíl na výkonech měl maloobchod
nuto o zachování stejné organizační kup zemědělských přebytků, lesních udržování a modernizaci majetku (57%), velkoobchod (40%), výroba
formy ve smyslu obchodního zákoní- plodin a zvěřiny. Výkony postupně družstva. V roce 1960 mělo družstvo (1%) a pomocné činnosti (2%).
ku. Došlo k přijetí změny názvu na Zá- rostly a v roce 2001 sklad realizoval 19 473 členů a 206 dohlížecích výbo- Prvních padesát let existence družstva bylo provázeno nepadočeské konzumní družstvo Su- obrat zboží v částce 40 mil Kč.
ustálými změnami orgašice. K největšímu snížení počtu ob- V rámci celého systému SD v
nizační struktury a rozchodních jednotek došlo na počátku ČR obsadilo družstvo v tomto
sahu činnosti. Jednota a
90. let v důsledku vrácení objektů roce svým velkoobchodním
později ZKD Sušice však
spravovaných družstvem bývalým obratem čtvrté místo. Oblast
bylo vždy synonymem
majitelům, nebo jejich dědicům na zá- výroby zastupuje koncem 90.
tradice, jistoty a nedílné
kladě uplatněných restitučních náro- let již jen sušická výrobna. Její
součásti života na vesniků, vlivem privatizace a předáním vy- sortiment tvoří lahůdkářské a
cích a městech. Až do
braných prodejen do ekonomických cukrářské výrobky. I nadále je
devadesátých let měl
pronájmů. Z původních 294 prodejen udržována tradice výroby cukdružstevní obchod své
s obratem 805 mil. Kč v roce 1990 rářské produkce z vyhlášené
jistoty v podobě státem
jich ZKD Sušice v roce 2000 provozo- výrobny hotelu Fialka. K obořízeného obchodu a provalo 129 s obratem 752 mil. Kč. Z to- hacení nabídky byla zavedena
středí bez konkurence.
ho bylo 43 prodejen pronajato od ZKD reexpedice trvanlivých saláCo se nakoupilo, to se
Horšovský Týn. V důsledku tohoto mů, balených salátů, knedlíků
Poslední pojízdná prodejna zrušená
prodalo. Zákazník mohl
kroku obsadilo družstvo k 31.12.2000 a majonéz. Objem výroby rostl
v roce 1997.
nakupovat pouze ve stánídeváté místo ve výši maloobchodního a v roce 2001 činil již necelých 18
obratu mezi SD v ČR (v roce 1999 to mil. Kč. V průběhu 90. let došlo k rů. Pokles členské základny v letech ma nebo družstevním obchodě. O to
bylo 21. místo). Pozitivním jevem bylo ukončení pohostinské a ubytovací čin- 1990 - 1992 o 8 464 členů byl ovlivněn těžší byl přechod do tržního prostředí
zahájení řetězcového řízení prodejen. nosti (225 jednotek v roce 1990). Pro „vyčištěním“ členské evidence od a nutnost obstát v tvrdém konkurenčV důsledku tohoto byla sí prodejen v svoji ztrátovost bylo v roce 1997 zru- zemřelých členů a zrušením členství u ním boji, který na padesátileté družroce 2000 rozdělena do jednotlivých šeno i provozování pojízdných prode- členů, kteří si nedoplatili zvýšený stvo čekal. Jak ZKD Sušice obstálo, se
typů s těmito obchodními názvy: jen.I přes celou řadu organizačních vklad po transformaci družstva. Člen- můžete dočíst v pokračování našeho
KONZUM, TIP, TUTY, COOP Diskont změn byly i nadále zachovány pomoc- ská základna byla i nadále organizo- putování, které pro vás připravujeme
a COOP Stavebniny. Vstup do tržního né činnosti. Jednalo se o středisko do- vána při prodejnách v rámci celého v příštím čísle.
prostředí, které se v 90. letech vyznačovalo především liberalizací cen,
prudkým nárůstem konkurence, poklesem kupní síly obyvatel a vznikem
nezaměstnanosti, si vynutil úplnou
změnu chápání obchodu a rozvoj marketingových aktivit družstva. Od roku
1992 se družstvo zapojilo do centrálního nákupu pod hlavičkou COOP
Centra Praha s cílem zajistit si co nejlepší pozici při vyjednávání s dodavateli. Vlastní velkoobchodní základna
pozitivně ovlivnila proces logistiky,
kdy prodejny měly zajištěny dodávky
zboží v požadovaném čase, struktuře
a za přijatelných nákladů. V roce
1997 byl zrušen VO sklad v Klatovech
a zásobování potravinami a nepotravinářským zbožím denní potřeby přešlo
na VO sklad v Sušici. Díky provedeným velkoobchodním integracím v letech 1998 a 1999 (zásobování prodejen ZKD Plzeň a Jednoty Tachov) doPutování časem se ZKD Sušice

