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Úvod

Konzumní družstevnictví se v 19. století stalo významným a oblíbeným hospodářským 
nástrojem, skrze nějž se nižší vrstvy společnosti snažily zlepšit své hmotné podmínky. 
Hned na úvod je třeba dodat, že konzumy tvoří pouze jeden z typů hospodářských družstev 
rozšířených od 19. století po dnešek. Jako další největší zástupce v kategorii družstevnictví 
zmiňme alespoň družstva výrobní a úvěrní. Výstižnou definici konzumů nabízí Magdalena 
Hunčová: Autentická spotřební družstva jsou svépomocným sdružením vzájemné podpory za 
účelem zajištění cenové a prostorové dostupnosti zejména potravin a potřeb denní spotřeby 
v požadované kvalitě pro potřeby členů družstva.1 Dějiny konzumních družstev u nás 
nejpřehledněji zpracovává starší, tendenční, ale velmi významná práce Dějiny družstevního 
hnutí autorské dvojice Větvička – Šorm.2 Důležitá je také publikace Josefa Jonáše 
Družstevnictví : Nástin dějin družstevního hnutí.3 Moderní práce věnované problematice 
jako Družstevní a svépomocné koncepce v českém ekonomickém myšlení od Ilony Bažantové,4 
již zmiňovaná práce Družstva a jejich role v tržní ekonomice od Magdaleny Hunčové nebo 

1 HUNČOVÁ, Magdalena: Družstva a jejich role v tržní ekonomice. Ústí nad Labem 2006, s. 134.
2 VĚTVIČKA, Miloš – ŠORM, Vladimír: Dějiny družstevního hnutí, II: Dějiny spotřebního družstevnictví u nás, 
I. Praha 1959, s. 114.
3 JONÁŠ, Josef: Družstevnictví : Nástin dějin družstevního hnutí. Praha 1952.
4 BAŽANTOVÁ, Ilona: Družstevní a svépomocné koncepce v českém ekonomickém myšlení : Vývoj názorů a pokusů 
o praktickou realizaci do roku 1948. Praha 2002.
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Družstevní právo od Tomáše Dvořáka5 nabízejí pouze krátké, ale též hodnotné historické 
přehledy. První taková družstva vznikala na našem území od 40. let 19. století, v roce 1846 
vznikl v Praze Spolek pražských truhlářských mistrů pro odbyt truhlářských výrobků 
na společný účet, o rok později pak čistě konzumní družstvo Erste Prager Viktualien-
-Sparanstalt.6 Následovala další potravní družstva rozesetá napříč českými zeměmi, 
v roce 1857 vznikl na Berounsku spolek Oul, 1858 na Kladensku Hrádek či 1861 Včela ve 
Staškově u Zdic,7 na Brněnsku vznikla v roce 1866 Výpomocná pokladnice řemeslníků, 
v roce 1867 Brněnský dělnický konzumní spolek8 a celá řada dalších. Pro úplnost je však 
třeba poznamenat, že tyto spolky málokdy dosáhly většího významu a zůstávaly lokálními 
a krátkodobými záležitostmi, které většinou končily krachem.

Ve třetí čtvrtině 19. století se pak na území Předlitavska zformovala také sociálně 
demokratická strana stavící se, nikoliv neprávem, do role bojovníka za zájmy dělnictva 
a nižších společenských vrstev. I přesto, že se postupně vyvinula v jeden z nejvlivnějších 
politických subjektů u nás, ucelená monografie odpovídající současným historickým 
trendům k jejím dějinám dodnes chybí. Krátké shrnutí dějin strany přinesl Jiří Kořalka 
v prvním dílu obsáhlé kolektivní práce k politickým stranám Politické strany I.9 Pro 
Moravu vydal Jiří Malíř obdobnou práci zabývající se dějinami jednotlivých stran.10 
Zdeněk Kárník stručně nastínil dějiny sociální demokracie do roku 1918 v lehce politicky 
zaujatém sborníku Dějiny českého a československého sociálnědemokratického hnutí.11 
Ze starších, a tedy nezbytně tendenčních prací, stojí pro své historické kvality jistě za 
zmínku kniha Jana Galandauera Od Hainfeldu ke vzniku KSČ12 a také práce Jiřího Kořalky 
věnované severočeskému dělnickému hnutí.13 Poměrně zásadní pasáže k dějinám sociálně 
demokratického hnutí obsahuje rovněž například klíčové dílo Otto Urbana Česká společnost 
1848–1914.14 Na závěr není možno nezmínit biografickou literaturu k tématu, především 
slovníky Kdo byl kdo v dějinách sociální demokracie15 a Průkopníci a pokračovatelé,16 oba 
z pera Josefa Tomeše.

Po těžkých časech v ilegalitě a pololegalitě prostoupených spory o ideové směřování 
politického subjektu se na přelomu let 1888 a 1889 na Hainfeldském slučovacím sjezdu 
zrodila jednotná Sociálně demokratická strana v dělnická v Rakousku, jejíž autonomní 

5 DVOŘÁK, Tomáš: Družstevní právo. Praha 2001.
6 BAŽANTOVÁ, I.: Družstevní a svépomocné koncese, s. 37.
7 HUNČOVÁ, M.: Družstva a jejich role, s. 106.
8 NEVŘIVA, Osvald: Počátky socialistické agitace na Brněnsku ve třetí čtvrtině 19. století. Vlastivědný věštník 
moravský 13, 1958, s. 181.
9 MALÍŘ, Jiří a kol.: Politické strany : Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 
1861– 2004, I: Období 1861–1914. Brno 2005.
10 MALÍŘ, Jiří: Od spolků k moderním politickým stranám : Vývoj politických stran na Moravě 1848–1914. Brno 
1996.
11 HRUBEC, Marek – BÁRTA, Miloš (eds.): Dějiny českého a československého sociálnědemokratického hnutí. 
Praha – Brno 2006.
12 GALANDAUER, Jan: Od Hainfeldu ke vzniku KSČ : České dělnické hnutí v letech 1889–1921. Praha 1986.
13 KOŘALKA, Jiří: Severočeští socialisté v čele dělnického hnutí českých a rakouských zemí. Liberec 1963; TÝŽ: 
Vznik socialistického dělnického hnutí na Liberecku. Liberec 1956.
14 URBAN, Otto: Česká společnost. Praha 1982.
15 TOMEŠ, Josef: Kdo byl kdo v Československé sociální demokracii. Praha 1991.
16 TÝŽ: Průkopníci a pokračovatelé : Osobnosti v dějinách české sociální demokracie 1878–2003. Praha 2004.
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organizací se stala Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická nárokující si 
hlavní slovo mezi dělníky české národnosti. Je nasnadě, že takový politický subjekt musel 
jasně vymezit své stanovisko vůči konzumním družstvům.

Právě dlouhá cesta sociální demokracie k uznání konzumního družstevnictví je 
předmětem této krátké studie. Ta rozebírá problém vztahu Českoslovanské sociálně 
demokratické strany a konzumních spolků ve třech rovinách. První z nich si klade za cíl 
představit teoretická stanoviska a polemiky, které měly na formování stanoviska strany 
klíčový vliv. Pramennou základnu zde tvoří především polemické články v sociálně 
demokratických periodikách či teoretické brožury k tématu. Druhá část článku si klade za 
cíl zmapování vývoje oficiálního stanoviska strany mezi lety 1889 a 1914, tedy Hainfeldským 
sjezdem počínaje, první světovou válkou konče. Hlavní prameny zde představují oficiální 
edičně vydané programy strany a protokoly ze stranických sjezdů, uložené v současnosti 
v Archivu ČSSD v Praze. Poslední část studie si klade otázku, do jaké míry korespondovala 
oficiální stanoviska a nařízení strany s praxí. Tato část si neklade za cíl vyčerpávající 
zmapování fungování lokálních sociálně demokratických organizací, ale spíše chce odkrýt 
jisté rozpory mezi oficiálními postoji a proklamacemi a lokální praxí, které mohly později 
vést k názorovým změnám na nejvyšších příčkách stranické hierarchie. Tato část článku 
se opírá o regionální literaturu a prameny a také o zprávy ze socialistických periodik.

Původní stanovisko strany a vystoupení Františka Modráčka

Po zformování jednotného programu na Hainfeldském slučovacím sjezdu zaujali 
představitelé sociální demokracie ke konzumním družstvům zásadně odmítavý postoj. 
Ten byl dán jednak ideologicky a jednak neblahými zkušenostmi s pokusy o zakládání 
dělnických družstev v dobách před vznikem strany. Marx, jehož myšlenky tvořily jádro 
sociálně demokratického programu i způsobu uvažování na vyšších stupních stranické 
hierarchie, se tématu téměř nevěnoval. Pokud už do této oblasti zabrousil, označoval 
družstva za nekapitalistický prvek v rámci kapitalismu, ale jejich užitečnost odmítal s tím, 
že pouze odtahují proletariát od jeho hlavní úlohy – uchopení politické moci.17 Důležitou 
roli hrál také Marxův vztah k důležitému anglickému průkopníku družstevnictví Robertu 
Owenovi a jeho následovníkům. V nejobecnější rovině s nimi zúčtoval již v Manifestu 
komunistické strany z roku 1848,18 odsudky se však objevily i v jeho dalších pracích.19 Samo 
družstevnictví pak dle něj nikdy nebude s to zadržet růst monopolu, osvobodit masy a citelně 
ulehčit břemeno jejich bídy.20 Konzumní hnutí jako takové se dočkalo odsudku od samého 
Engelse ještě v 80. letech 19. století.21

Neblahé zkušenosti se zakládáním dělnických konzumních družstev se v německém 
prostředí pojily především se jménem Hermanna Schulze-Delitzsche, z českého prostředí 
pak vynikal hlavně národohospodář František Ladislav Chleborád. Ten vydal několik 
teoretických spisů věnovaných tématu a stál také u zrodu konzumního spolku Oul a dalších 

17 DODOO, Vincent: Relations between the cooperative and socialist movement in the formative years. 
International Journal of Research in Commerce, Economics & Management 3, 2013, s. 113.
18 MARX, Karel – ENGELS, Bedřich: Manifest komunistické strany. Praha 1974, s. 62.
19 Např. v brožuře Komplot proti internacionále je označil za sektu brzdící organizaci proletariátu. Viz TITÍŽ: 
Kritiky programů. Praha 1950, s. 41.
20 Tamtéž.
21 FASORA, Lukáš: Dělník a měšťan : Vývoj jejich vztahů na příkladu šesti moravských měst. Brno 2010, s. 157.
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družstev, která však všechna přes počáteční entusiasmus (také v důsledku ekonomické 
krize 70. let) rychle zkrachovala.22 Právě Chleborádovy pokusy sloužily socialistům za 
odstrašující příklad, kam může vést víra v družstevnictví (k jeho oblibě v socialistických 
kruzích nepřispěla ani jeho silná katolická víra).23

Nepřátelský postoj nejvyšších stranických příček vůči konzumnímu družstevnictví se 
tak v raných letech ustavení strany projevoval častými varováními členům a sympatizantům 
sociální demokracie prostřednictvím stranického tisku, aby si s konzumními spolky pokud 
možno nezadávali. Tak hlavní stranický tiskový orgán Právo lidu v roce 1893 ve článku 
Socialismus kooperativní označuje družstva za měšťácký socialismus, který má pouze odvést 
pozornost dělnictva od jeho revolučních cílů.24 O tři roky později se pak ve článku Svépomoc 
dočteme stručnou historii zbytečnosti družstev, která nemohou nikomu pomoci, protože 
jak autor uvádí: kapitál potírati kapitálem nepomůže.25 O rok později v rubrice Soudní síň 
varuje Právo lidu dělníky před neuváženým vstupem do konzumních spolků.26 Plzeňský 
tiskový orgán Nová doba v roce 1897 informuje čtenáře: Zakládání konsumních spolků se 
nedoporučuje, neboť nejsou způsobilé hospodářské postavení proletariátu povznést. A dodává: 
Strana a výkonný výbor nemá s konsumy nic společného.27 Také klíčové moravské periodikum, 
brněnská Rovnost, přispělo v roce 1891 svým odsudkem konzumního družstevnictví, 
když v rubrice Záležitosti strany o potravních spolcích vypočítala výčet hříchů, kterých 
se konzumy vůči straně dopouštějí – ubírají straně agitační síly, budí v dělnictvu klamné 
naděje a po svém krachu snižují důvěryhodnost celé strany.28

Klíčový význam pro zvrat v diskuzi o dělnickém družstevnictví měl nástup Eduarda 
Bernsteina a jeho takzvané revizionistické frakce sociální demokracie v sousedním 
Německu. Ta poukazovala na zastarání některých výstupů marxismu a volala po jejich 
revizi a přizpůsobení moderní době. Okrajově se Bernstein zabýval také problematikou 
družstevnictví. Dle něj Marx nedocenil jeho význam jednoduše pro jeho dobové neúspěchy 
a „zešocatění“, Marxovy záběry tedy nejde nekriticky přebírat bez jejich zasazení do 
dobového kontextu.29 Ve své klíčové práci Předpoklady socialismu a úkoly sociální demokracie 
(v originále Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie) 
z roku 1899 rozebírá dosavadní neúspěchy družstev a analyzuje jejich příčiny. Vyzdvihuje 
právě družstva konzumní nad výrobní jako demokratičtější a tím i socialističtější, s většími 
předpoklady k úspěchu, uvádí příklady z Velké Británie a úspěchy, kterých dosáhla tamní 
družstva. Vymezuje však také jejich mantinely – motivace prostřednictvím dividend, která 
brzdí rozvoj spolků, bez které by ale dělnictvu chyběla chuť nakupovat v konzumu, i celková 
neschopnost konzumních spolků nahradit soukromé obchodníky jednou provždy. Zároveň 
poukazuje na zakořeněnou nechuť ke konzumním společenstvům, která v dělnictvu 

22 Více k Chleborádově činnosti organizační např. HORÁČEK, Cyril: Počátky českého hnutí dělnického. 
Praha 1933, s. 18.
23 BAŽANTOVÁ, I.: Družstevní a svépomocné koncese, s. 50.
24 Socialismus kooperativní. Právo lidu : Ústřední orgán českoslovanské strany sociálně-demokratické III, 1893, 
č. 11, s. 1–2.
25 Svépomoc. Právo lidu VII, 1898, č. 300, s. 2.
26 Výstraha konzumním spolkům. Právo lidu VIII, 1899, č. 289, s. 5.
27 Nová doba 2, 1897, č. 11, s. 3.
28 Záležitosti strany. Rovnost : List sociálních demokratů českých 7, 1891, č. 20, s. 155.
29 BERNSTEIN, Eduard: Předpoklady socialismu a úkoly sociální demokracie. Praha 1902, s. 104.
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přetrvává. Přesto jak uzavírá: Zde jest prostředek, jímž by dělnická třída bez bezprostředního 
zničení existencí, bez útočiště k násilí, které, jak jsme viděli, není věcí tak jednoduchou, pro sebe 
zabavila značnou část společenského bohatství, která by tu jinak byla k tomu, aby rozšířila 
třídu majetných a tím ji také posilovala.30

Bernsteinovy myšlenky byly pro svůj odklon od revolučního ducha marxismu chápány 
levicovými silami ve straně jako nepokrytá hereze a oficiální sjezdy Sociálnědemokratické 
strany Německa revizionismus opakovaně odmítly. 31 Přesto jeho myšlenky našly značnou 
odezvu nejen v Německu, ale též u českých socialistů.

Revizionistická frakce se v české sociální demokracii opatrně začala formovat po roce 
1897, poté co do strany vstoupil František Modráček s kolegy z řad bývalých omladinářů, 
například Lvem Winterem, Františkem Tomáškem, Antonínem Pravoslavem Veselým. 
Kolem časopisu Akademie pak tito zformovali pravicovou opozici ve straně.32 Tato frakce se 
také od svého založení stala hlavním zastáncem konzumního a výrobního družstevnictví. 
V roce 1898 publikoval Modráček článek Iluze moderního socialismu, v němž polemizoval 
s Marxovou teorií násilného převratu a propagoval namísto něj postupné hospodářské 
osamostatnění, zároveň důrazně poukázal na zásluhy konzumních spolků o dělnické 
hnutí v zahraničí.33 V dalším článku Význam konzumního hnutí34 pak obsáhle vyjmenovává 
výhody plynoucí dělnictvu z takových organizací.

Pozice Modráčkovy skupiny se postupně posilovala.35 Na obvodní konferenci místních 
organizací sociálně demokratické strany ve Vršovicích v lednu 1904 se Modráčkovi podařilo 
proti odpůrcům prosadit vznik Ústředního konzumního družstva a rezoluci, která říkala: 
Stojíc na usnesení celoříšského vídeňského sjezdu, uznává konference prospěšnost a důležitost 
konzumních organizací jak pro soukromé hospodaření dělnictva, tak pro posílení třídního boje, 
a z důvodu toho uznává i naléhavou potřebu, aby v Praze a okolí zřízena byla velká ústřední 
konzumní organizace, která by byla zdárně řízena a zabránila jednou pro vždy zakládání 
malých a špatných družstev v Praze a okolí, jakož i umožnila centralizaci konsumního hnutí 
Čech.36 To bylo nesporné vítězství příznivců konzumů, které však mělo být ještě zastíněno 
Modráčkovým výstupem na VIII. sjezdu v Plzni, kdy vystoupala „hvězda družstevnictví“ 
na vrchol.

Modráček šel však dál, díky jeho vlivu zesílila idea družstev jakožto možných hlavních 
činitelů očekávaného převratu ve společnosti. V článku Co jest hnutí družstevní vydaném 
v novinách Hlas lidu Modráček napřed jasně odlišil družstva, jakožto „sdružení malých lidí“ 
od soukromých společností, které se ženou za ziskem37 (družstva tedy nejsou nástrojem 
kapitalistickým, ale naopak socialistickým), v článku Organizace konzumentů je pak přímo 
označil za veledůležitý prostředek našeho sociálního osvobození.38 Jeden z jeho následovníků, 

30 Tamtéž, s. 113.
31 NAMIOTKIEWICZ, Walery: Politický duch marxismu a revizionismus. Praha 1970, s. 73.
32 URBAN, Otto: Bohumír Šmeral a František Modráček jako představitelé dvou ideologických linií v české 
sociální demokracii před první světovou válkou. Československý časopis historický 11, 1963, č. 4, s. 434.
33 MODRÁČEK, František: Iluze moderního socialismu. Akademie II, 1898, č. 6, s. 261.
34 TÝŽ: Význam konzumního hnutí. Akademie IV, 1900, č. 2, s. 361.
35 URBAN, O.: Bohumír Šmeral, s. 434.
36 VĚTVIČKA, M. – ŠORM, V.: Dějiny, s. 114.
37 MODRÁČEK, František: Co jest hnutí družstevní. Hlas lidu XXV, 1910, č. 30, s. 1.
38 TÝŽ: Organizace konzumentů. Hlas lidu XXV, 1910, č. 39, s. 1.
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Jan Jančík, pak družstva označil za základní kameny příští socialistické společnosti.39 
V Modráčkově knize Marxův názor na dějiny a socialism je pak budoucnost beztřídní 
společnosti líčena právě jako jakýsi svět družstev,40 kteroužto vizi Modráček připisuje 
přímo Marxovi. V článku Krize socialismu u nás se pak obouvá do státního socialismu 
a na jeho místo navrhuje právě družstevnictví jako alternativu nejen schůdnější, ale také 
výhodnější.41 Jedno z Modráčkových nejvýznamnějších děl Samospráva práce sice vyšlo 
až v roce 1918, ale přesto pro nás může být důležitým pramenem poznání jeho myšlenek. 
Hnutí družstevní není než praktickým, pozvolným budováním nové hospodářské společnosti42 
a dále: v myslících hlavách moderního socialismu se ujasňuje stále zřetelněji, že socialistický 
pořádek je vlastně družstevní pořádek.43

Tak jako Modráčkův revizionismus reagoval na (podle něj) již vyprázdněný dogmatismus 
starých socialistických vůdců, začalo se na konci 90. let 19. století v reakci na vzestup 
pravice formovat také nové levicové křídlo sociální demokracie. Jedním z nejsilnějších 
mluvčích této frakce stojící na pozicích důsledného a ortodoxního výkladu marxismu se stal 
jeden z pozdějších zakladatelů Komunistické strany Československa Bohumír Šmeral. Ten 
se od samého vstupu na scénu stavěl proti bernsteinismu, který označoval za ekonomicko- 
-teoretické kacířství44 a snahám přeměnit stranu v „oportunistický“ řadový politický subjekt. 
Rozhodně nevěřil, že by bylo možno dospět k socialismu skrze konzumní či výrobní spolky; 
uchopení politické moci a socialistický převrat jejím prostřednictvím je alfou a omegou 
Šmeralových vizí.45 To však neznamená, že by Šmeral zcela odmítal hospodářská družstva, 
to by ostatně byl, vzhledem k jejich rozmachu v době jeho působení, boj s větrnými mlýny. 
Pouze v nich viděl jiný účel. Ve svém článku O sociální demokracii dokonce označil výrobní 
a konzumní spolky za jeden ze tří pilířů strany (tak bylo družstevnictví označováno od VIII. 
sjezdu strany v Plzni) sloužících však nikoliv ke zlepšení materiálních podmínek dělnictva, 
či dokonce jako prostředek ke společenskému převratu, jako tomu bylo u Modráčka, ale 
pouze jako podniky, kde se dělnictvo cvičí pro ty doby, až by vzalo řízení státu do svých rukou.46 
Prim v jeho pojetí stále hrálo především politické uchopení moci a následné zespolečnění 
prostředků uskutečněné mocí shora. František Vorel v článku Marxismus a družstevnictví47 
silně kritizoval Modráčkovy názory jako „ultrarevisionistické“ a nesocialistické. Ač, jak 
sám přiznával, nebylo jeho úmyslem znehodnocovat družstevnictví, odmítal v něm vidět 
víc, než dočasný element sloužící k okamžitému zlepšení životních podmínek dělnictva. 
Domnívat se, že družstevnictví může nahradit třídní boj? To může tvrdit nějaký družstevnický 
syndikalismus, ale ne socialismus. Jeho poněkud ostřejší slova zmírnil ve stejnojmenném 
příspěvku Ferdinand Jirásek, který vyzdvihl úspěchy družstev, ale také potvrdil, že 

39 JANČÍK, Jan: Družstevnictví. Hlas lidu XXV, 1910, č. 83, s. 2.
40 MODRÁČEK, František: Marxův názor na dějiny a socialism. Praha 1900, s. 123.
41 TÝŽ: Krize socialismu u nás. Akademie XVIII, s. 15, 65.
42 TÝŽ: Samospráva práce. Praha 1918, s. 221.
43 Tamtéž, s. 222.
44 ŠMERAL, Bohumír: Historické práce 1908–1940. Praha 1961, s. 213.
45 TÝŽ: Kdo jsou a co chtějí sociální demokraté. Praha 1906, s. 3.
46 O sociální demokracii. Hlas lidu XXIV, 1909, č. 40, s. 1.
47 VOREL, František: Marxismus a družstevnictví. Akademie XVIII, č. 8, s. 322.
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družstevnictví nemá za cíl odstranění kapitalismu, ale pouze zvýšení hospodářské úrovně 
dělnictva.48

Teoretické diskuze mezi příznivci a odpůrci družstevnictví trvaly po většinu 90. let 
19. století a probíhaly až do první světové války. Charakter diskuze se však změnil poté, 
co byla v roce 1907 družstva uznána za součást stranické organizace. Po tomto roce 
se již nevedly spory o užitečnost družstev, ale spíše o jejich funkci v rámci strategie 
sociálně demokratické strany. Nyní se podívejme na vývoj oficiálního stanoviska sociální 
demokracie.

Vývoj oficiálního stanoviska Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické

Stranické sjezdy řešící taktiku strany pod vlivem marxistické ideologie preferovaly cíle 
politické. Spolky měly sloužit především k politické činnosti, případně vzdělávat členstvo 
v idejích marxismu. Z hospodářských požadavků dominovala především sociální opatření 
v režii státu, která měla okamžitě zlepšit hmotné postavení dělnictva. Svépomocné spolky 
hrály druhé housle a v taktice strany se objevují až spolu s reálným nárůstem jejich významu 
a vlivu.

Nahlédneme-li tedy do politického programu přijatého rakouskou sociální demokracií 
v Hainfeldu, který sloužil jako základ taktiky sociálních demokratů až do roku 1901, 
zjistíme, že se nezabývá ani družstevnictvím obecně, a tím spíše neřeší konzumní 
hnutí. Rovněž sjezdy námi sledované českoslovanské větve strany z roku 1891 v Praze, 
1893 v Českých Budějovicích a 1898 v Brně toto téma zcela ignorovaly. Teprve IV. sjezd 
Českoslovanské strany dělnické opět v Českých Budějovicích z roku 1900 měl družstva 
a konzumní spolky na pořadu jednání,49 bohužel však k jednáním z neznámých důvodů 
buď nedošlo, nebo se zpráva o nich v pramenech nedochovala. Rovněž v rezoluci sjezdu 
se na toto téma neobjevilo ani slovo.

VI. celorakouský sjezd strany ve Vídni se v rezoluci ke konzumním spolkům a výrobním 
družstvům otočil zády. Nezavrhl jejich zakládání, ale rovněž je nedoporučil, neboť 
hospodářská společenstva nejsou způsobilá zlepšit postavení proletariátu.50 Téma se dostalo 
na pořad dne i na příštím sjezdu v září roku 1899 a po dlouhých diskuzích sjezd odmítl 
každou zodpovědnost za konzumní spolky.51

Zajímavé debaty o tématu se vedly na VIII. celorakouském sjezdu strany ve Vídni 
v roce 1901, kde mělo dojít k revizi Hainfeldského programu. V ostrých sporech vedených 
o podobu nového programu zazněla také tvrdá kritika umírněného křídla a Bernsteinových 
revizionistických snah. Spolu s nimi se odsudku dočkaly i konzumní spolky.52 Zřetelná 
tendence nepřipustit družstvům klíčový podíl na taktice strany, která se stále orientovala 
především na politickou moc, se tak projevila i v novém programu.53 Na svoji chvíli si 
muselo rakouské konzumní hnutí ještě dva roky počkat.

48 JIRÁSEK, Ferdinand: Marxismus a družstevnictví. Akademie XVIII, č. 9, s. 381.
49 Archiv ČSSD Praha, F 70, A I., 5, Protokol sjezdu, s. 34.
50 Šestý celorakouský sjezd ve Vídni. Rovnost XIII, 1897, č. 27, s. 2.
51 VII. sjezd rakouské sociální demokracie. Právo lidu VIII, 1899, č. 270, s. 1.
52 Archiv ČSSD Praha, F 70, BI, 21, Protokol sjezdu, s. 108–109.
53 PROKŠ, Petr (ed.): Politické programy Českoslovanské a Československé sociálně demokratické strany dělnické 
1878–1948. Praha 2009, s. 57.
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Zcela zásadní význam pro změnu postoje měl IX. celorakouský sjezd ve Vídni z roku 1903. 
Emmerlingův referát z čtvrtého dne sjezdu obšírně představil dějiny konzumního hnutí 
a úspěchy, jichž dosáhlo v zahraničí, především Británii, Belgii a Německu, vyjmenoval 
výhody plynoucí z konzumního hnutí a označil je za důležitý doplněk odborového hnutí 
a za důležitou součást socialistické organizace. A nakonec rovnou navrhl zahrnout podporu 
konzumů do taktiky strany.54 Do rozpoutavší se diskuze se s vervou zapojili i čeští socialisté, 
pražský zástupce Josef Roušar hned úvodem vyjmenoval argumenty proti konzumnímu 
hnutí. V řadě dalších příspěvků se však proti Roušarovi stavějí i jeho čeští soudruzi 
Vlastimil Tusar (člen moravské organizace) a hlavně samozřejmě František Modráček.55 
I v podpůrných příspěvcích však zaznívá opakovaný apel na ostražitost a důslednou kontrolu 
ze strany politických orgánů. To se koneckonců odráží i v přijaté rezoluci, která je zcela 
jednoznačná, povoluje, a dokonce podporuje zakládání konzumních spolků, nabádá však 
k opatrnosti. Spolky musejí být zcela podřízeny organizaci politické a jejím zájmům. Výzva 
ke vstupu do svazu dělnických družstev je jen další snahou dostat činnost konzumních 
spolků co nejvíce pod kontrolu.56

Jakkoliv opatrná rezoluce IX. sjezdu byla jasným impulzem, který jednotlivé buňky 
sociální demokracie musely reflektovat. Ta českoslovanská se k tomu dostala až v roce 1907 
na svém VIII. sjezdu v Plzni. Projev již zmíněného významného teoretika družstevnictví, 
Františka Modráčka, patřícího k pravému křídlu strany, znamenal ve vztahu českoslovanské 
sociálně demokratické strany ke konzumním družstvům zásadní zlom. Ve svém referátu 
se Modráček odvolával na celoříšský sjezd před čtyřmi lety, opět zopakoval význam 
konzumního hnutí v západní Evropě a uvedl hlavní argumenty pro podporu – zvýšení 
životní úrovně dělnictva, možnost ovlivňovat ceny na trhu, boj proti kartelům a trustům, 
zdůraznil finanční užitek, který by prosperující konzumy mohly přinést straně (opět 
dokládá příklady ze zahraničí). Problémy, se kterými se spolky u nás musejí potýkat, 
byly podle Modráčka způsobeny nedostatkem podpory zvenčí, jejich zastřešení sociálně 
demokratickou stranou by tedy mohlo pomoci tyto problém vyřešit: [...] jednou z hlavních 
příčin neutěšeného stavu českého konzumního hnutí je nedostatek mravní podpory zvenčí, 
nedostatek výchovy a agitace družstevní, a ten opět je důsledkem dosavadního odvrácení ducha 
strany od družstevního hnutí, ba i nepřízně v organizacích. V našich rukou spočívá moc, 
která vývoj družstevního hnutí u nás zadržela; v našich rukou je moc, která pomoci mu může 
k utěšenému rozvoji. A aby učinil zadost klasické doktríně očekávání lepší budoucnosti 
v socialismu, nezapomněl dodat, že družstva mohou být jakousi „přípravkou“ na ony lepší 
zítřky: […] dělnictvo, které nemá smyslu pro hospodářské sdružování, nemá smyslu ani pro 
socialismus.57

Z diskuze, která se následně rozvinula, lze usuzovat, že takový projev byl ve straně jen 
vítán, kromě zástupce živnostníků Ženíška a jeho klasického argumentu, že drozdoviny 
v družstvech hází se na hlavu straně, byla většina řečníků s Modráčkem zajedno, opakovaly 
se však už známé výzvy k opatrnosti, tuhé centralizaci a dosazování správných lidí.58

54 Archiv ČSSD Praha, F 70, B I., 22, Protokol sjezdu, s. 37.
55 Tamtéž, s. 39.
56 Tamtéž, s. 41.
57 Tamtéž, A I a, 9, Protokol sjezdu, referát o družstevnictví, nestránkováno.
58 Tamtéž.
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Nakonec schválená rezoluce říká: Sjezd uznává všechny formy hospodářského sdružování 
dělnictva, pokud lze je s družstevními zásadami tuto vytknutými uvésti v soulad, nicméně 
považuje za potřebno těmto a dalším cílům dělnického hnutí vůbec nejlépe vyhovují ony formy 
družstevnictví, které uskutečňují organizaci konsumu nebo výroby aneb obé současně pro 
nejširší kruhy přímých účastníků nebo které, ač na úzkých základech zbudované, mají za 
účel prospěti široké veřejnosti dělnické.59 Důrazně však nabádá k opatrnosti, spolky mají být 
zakládány jen tam, kde je vyspělá organizace a schopní soudruzi.60 Na návrh Václava Johanise 
bylo do rezoluce doplněno doporučení k založení Ústředí spolků konzumních v Praze.61

Tento výsledek VIII. sjezdu z Plzně znamenal skutečnou změnu v oficiální politice strany 
vůči konzumním družstvům. Další socialistické sjezdy z let následujících již družstva 
počítaly za důležitou součást taktiky strany. IX. sjezd stran z roku 1909 jako první přinesl 
v protokolu ze sjezdu referát o konzumních družstvech, kde se dočteme o nebývalém rozvoji 
konzumního družstevnictví62 a mimo jiné i o vzniku družstevnického periodika Průkopník. 
Zprávy okresních organizací by zajisté byly skvělým pramenem pro kvantitativní mapování 
konzumních družstev u nás.

Obdobně vypadají i zprávy z následujících sjezdů z let 1911 a 1913. Poměrně výrazný 
nárůst konzumních družstev spojených se sociálně demokratickou organizací svědčí o velké 
popularitě a snad i o dobrém jménu, které si tento typ družstevnictví v rámci socialistického 
hnutí získal.63 Vzrůst popularity družstevnictví není nijak překvapivý, podíváme-li se na 
tržby družstev, které od roku 1908 do roku 1912 vzrostly více než na trojnásobek,64 což je, 
uvážíme-li, že strana v roce 1911 prodělala rozkol a o část svých spolků přišla, vynikající 
výsledek. S obvyklými výzvami k opatrnosti a varováními před zakládáním družstev se 
již téměř nesetkáme. Konzumní družstevnictví přijala za své na II. sjezdu roku 1913 také 
odštěpená strana tzv. Centralistů.65

Z výše načrtnutého je tedy zřejmé, že až do VIII. sjezdu strany v Plzni byl oficiální postoj 
ke konzumnímu družstevnictví odmítavý, nebo alespoň zdrženlivý, jak z ideologických 
důvodů, tak z důvodů praktických rizik, která s sebou spolky navázané na stranickou 
organizaci nesly. Teprve v roce 1907 tak byla družstva konečně vzata politickou elitou 
socialistické strany na milost a stala se neoddělitelnou součástí socialistického hnutí 
minimálně do konce námi sledovaného časového úseku (dočkala se označení třetí pilíř 
strany, po politické a odborové organizaci). Že však místní organizace mnohdy nečekaly 
na stanovisko sjezdů, a ty tedy v mnohých případech přišly s posvěcením konzumního 
družstevnictví „s křížkem po funuse“, se pokusím ukázat v následující kapitole.

Vztah sociální demokracie k družstvům na nižších úrovních stranické hierarchie

Oficiální stanovisko strany se nemuselo nutně promítat do situace na lokální úrovni. Na 
řadě míst vznikala družstva již na počátku 90. let 19. století. Jedním z nejvýznamnějších 

59 PROKŠ, P. (ed.): Politické programy, s. 68.
60 Tamtéž.
61 Archiv ČSSD Praha, F 70, A I. a, 9, Protokol ze sjezdu, nestránkováno.
62 Tamtéž, 10, Protokol ze sjezdu, s. 22–23.
63 Tamtéž, 11, Zpráva ze sjezdu, s. 79–81.
64 Tamtéž, 12, Zpráva ze sjezdu, s. 95–97.
65 PROKŠ, P. (ed.): Politické programy, s. 84.
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konzumních spolků ovládaných socialisty byl První dělnický zásobní spolek v Prostějově, 
založený především díky sociálnímu demokratovi Františku Šehovi v roce 1891 (tzn. 
osmnáct let před tím, než strana oficiálně uznala a podpořila konzumní družstva).66 
Místní stranická organizace byla konzumnímu družstevnictví příznivě nakloněna, a tak 
se spolku dostalo značné podpory i ze strany místních stranických novin Hlasu lidu. Kromě 
zprávy o vzniku spolku a okamžité výzvě ke vstupu podávaly noviny podrobné bilanční 
zprávy a zprávy ze schůzí (viz předchozí kapitola). Reklamy a výzvy k podpoře spolku 
se staly celkem pravidelnou záležitostí. První dělnický zásobní spolek v Prostějově patřil 
mezi nejúspěšnější konzumy na našem území, František Modráček o něm na konferenci 
konzumních spolků v roce 1906 hovořil jako o největším v zemi. Je nepochybné, že právě 
úspěch spolku pomáhal dělat konzumním družstvům dobré jméno nejen v prostějovské 
pobočce strany.

Skutečný boom pak družstevnictví zažilo v druhé polovině 90. let 19. století. Většina 
těchto spolků sice oficiálně existovala nezávisle na podpoře strany, ve skutečnosti s ní 
však byly v úzkém vztahu. V roce 1895 byl založen Všeobecný potravní a výrobní spolek 
v Přerově, v jehož čele stál socialista Vavrouš.67 Na západě Čech vznikla v roce 1896 družstva 
Solidarita ve Vejprnicích, Dělnické společenstvo Volný duch v Línech, Dělnické potravní 
společenstvo Svornost v Líticích a potravní spolek Pokrok v Dolní Bělé.68 O rok později 
vzniklo konzumní družstvo v Pardubicích (teprve později pojmenované Budoucnost), 
v jehož čele stál mimo jiné socialista Vostradovský.69 I přesto, že se zpočátku jednalo 
o družstvo, v němž se angažovali i příslušníci měšťanstva, dějinný vývoj jej nakonec přiřkl 
dělnictvu.

V Plzni se strana ještě v roce 1897 konzumního družstva Budoucnost zřekla,70 to také 
ostatně brzy zkrachovalo.71 Přesto se Plzeňsko mělo v následujících letech stát kolébkou 
revizionismu a místní stranická buňka podporovala hned několik menších konzumních 
spolků, které se po vzniku ČSR spojily v Západočeské konzumní družstvo.72 Tento zvrat 
však nastal až po přelomu kalendářního století.

Zásadní bylo založení družstva Vzájemnost-Solidarität v Brně, které vzniklo přímo jako 
reakce na volby v roce 1897. Jak vyplývá z pramenů, stranická organizace se v této době 
ke vzniku družstva stavěla odmítavě, pamětník Arnošt Gross napsal: Hlavní těžkostí bylo 
zamítavé stanovisko vedení strany sociálně demokratické a také vedoucích osob v Brně proti 
konzumnímu spolku.73 Požehnání se spolku nepodařilo získat ani z Vídně, svolení k založení 
spolku si museli jeho otcové vyjednat až na sjezdu v Českých Budějovicích.74 Přesto se 
však ve vedení spolku ocitli vlivní sociální demokraté, například prvním skladníkem se 
stal budoucí sociálně demokratický poslanec Felix Časný.75 Rovněž přístup hlavního 

66 VĚTVIČKA, M. – ŠORM, V.: Dějiny, s. 85.
67 Tamtéž, s. 96.
68 Tamtéž, s. 97.
69 Tamtéž.
70 Nová doba II, 1897, č. 11, s. 3.
71 VĚTVIČKA, M. – ŠORM, V.: Dějiny, s. 100.
72 Václav ČEPELÁK a kol.: Dějiny Plzně, II: Od roku 1788 do roku 1918. Plzeň 1967, s. 186.
73 Archiv města Brna, fond K1, Ročenka k 30 letům existence družstva „Vzájemnost“, s. 6.
74 VĚTVIČKA, M. – ŠORM, V.: Dějiny, s. 99.
75 Archiv města Brna, fond K1, 45 (Kniha protokolů a schůzí představenstva, děl. spolku Vzájemnost).
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tiskového orgánu socialistů v Brně, novin Rovnosti, byl zpočátku opatrný, ale víceméně 
vstřícný, v roce 1897, tedy v době vzniku, se omezily pouze na informování čtenářů o vzniku 
spolku bez doprovodných komentářů.76 Podpora stávkujícího dělnictva během velké stávky 
textilních dělníků v roce 1899 pozdvihla prestiž družstva v očích strany77 a v roce 1901 už se 
v polemice proti německým nacionálům zcela nepokrytě hovoří o našem spolku, na který je 
dělnictvo patřičně hrdé, a vychvalují se úspěchy, jichž Vzájemnost-Solidarität dosáhla.78 Po 
roce 1901 již také najdeme na stránkách Rovnosti přímá doporučení, aby dělníci vstupovali 
do spolku a využívali jeho služeb.

Z dalších spolků vzniklých v plodném roce 1897 je třeba zmínit ještě Dělnickou jednotu 
potravin ve Velkém Břevnově a Pokrok v Nymburce.79 K němu jeden z pamětníků v roce 
1928 poznamenal: Dělnictvo soc. dem. dobře tušilo, jakým vedlejším prostředkem může 
působiti proti maloměšťáckému teroru a raniti jeho původce na místě nejcitlivějším, totiž 
na jeho zisku.80 Tato poznámka již družstvo přímo ztotožňuje se sociálně demokratickým 
hnutím. Konsumní jednota v České Třebové byla podle Větvičky a Šorma přímo založena 
sociálními demokraty.81 Významné bylo také družstvo Vzájemnost v Třešti, jehož působnost 
se brzy rozrostla na celé Jihlavsko a které působilo pod názvem Jednota až hluboko do 
20. století.82

Velký význam mělo založení již zmíněného Ústředního dělnického spolku konzumního 
v Praze v roce 1905. Ten byl také založen přímo sociálními demokraty, ovšem po tvrdých 
diskuzích na konferenci ve Vršovicích v roce 1904 a dalších sporech v místních organizacích, 
ve kterých však příznivci družstevnictví získali vrch. Již zmíněná rezoluce přijatá konferencí, 
rovněž vybízela k podpoře družstva ze strany socialistických médií, v tomto případě Práva 
lidu. V představenstvu nového spolku usedl mimo jiné i sám František Modráček.83

Z dalších družstev jmenujme ještě významné Železniční potravní skladiště, které 
bylo jedním z mnoha konzumních spolků vzniklých v Plzni, Dělnickou potřební, výrobní 
a úspornou jednotu Svépomoc v Kralupech nad Vltavou, významné družstvo Jednota v Ústí 
nad Orlicí. Dělnických družstev vzniklých na našem území do roku 1907 bychom mohli 
jmenovat ještě celou řadu, ale vystačme s těmito.

Je nasnadě, že změna v oficiálních postojích stranického vedení přispěla k ještě většímu 
rozvoji konzumních spolků. Spolu s oficiální statistikou strany zmíněnou výše jsme schopni 
výrazně lépe zmapovat rozvoj konzumního družstevnictví na našem území. Představovat 
dále jednotlivé socialistické konzumní spolky by již s ohledem na jejich oficiální stranické 
uznání pro cíle této práce nemělo smysl. Omezme se tedy pouze na několik obecnějších 
poznámek k dalšímu vývoji konzumního družstevnictví u nás.

Od roku 1906 sílily myšlenky na vybudování samostatné české družstevní centrály, 
jež by nespadala pod kontrolu Ústředního svazu rakouských konzumních spolků. Teprve 

76 Rovnost XIII, 1897, č. 47, s. 4.
77 VĚTVIČKA, M. – ŠORM, V.: Dějiny, s. 99.
78 Německo-nacionální strana proti spolku „Vzájemnost“. Rovnost XVII, č. 43, s. 3-4.
79 VĚTVIČKA, M. – ŠORM, V.: Dějiny, s. 100.
80 Družstevník 11, 1928, s. 194.
81 VĚTVIČKA, M. – ŠORM, V.: Dějiny, s. 104.
82 Jednota Třešť 1945–1985 : 40 let budování socialistického spotřebního družstevnictví v okrese Jihlava. Jihlava 
1985.
83 VĚTVIČKA, M. – ŠORM, V.: Dějiny, s. 107.



173ČLÁNKY A STUDIE JAromír SoboTKA ČESKoSLovANSKÁ SocIÁLNí DEmoKrAcIE NA cESTě KE KoNzUmNímU DrUžSTEvNIcTví

v reakci na rozhodnutí VIII. sjezdu z Plzně, který definitivně přijal konzumní družstva 
pod křídla sociálně demokratické strany, však došlo ke svolání Prvního sjezdu českých 
družstev do Prahy v listopadu 1907. Tento sjezd už byl plně podporován stranou a její 
představitelé do jednání živě zasahovali. V konečné rezoluci pak bylo schváleno Prohlášení 
o ustavení samostatného českého svazu se sídlem v Praze.84 K realizaci se přistoupilo záhy a již 
v prosinci roku 1907 byl založen Ústřední svaz českoslovanských konzumních, výrobních 
a hospodářských družstev v Praze, další významný pokrok na poli českého družstevnictví.85

Konzumní družstva vznikala utěšeně až do konce sledovaného období a ani zesílení 
levého křídla strany v roce 1909 jejich rozvoj nijak nenarušilo. Vážné narušení znamenal 
až rok 1911 a rozkol ve straně, který vedl k rozdělení spolků mezi centralisty a autonomisty 
a k výměnám členů spolku na základě stranické příslušnosti. Tento rozkol zároveň nutil 
autonomistické křídlo strany přehodnotit řadu dosavadních programových bodů, které byly 
do té doby pouze přejímány od centrálního vedení strany (jež je zase mnohdy nekriticky 
přejímalo od svých německých sousedů). Ani tyto události však nemohly změnit postoj 
strany a jejích členů k družstevnictví, který byl od roku 1907 kladný.

Závěr

Vztah Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické vůči konzumnímu hnutí se 
vyvíjel velmi rozmanitě a v budoucnu ještě bude jistě vyžadovat hlubší analýzu. Podíváme- 
-li se na počátek sledovaného období, tedy přelom let 1888 a 1889, zjistíme, že stanovisko 
strany je takřka bezpodmínečně odmítavé. Na opačné straně časové osy, v roce 1914 bylo již 
konzumní družstevnictví zaběhnutou a osvědčenou součástí strany a téměř nenalezneme 
kritických zmínek. Období mezi těmito klíčovými daty se však neslo ve znamení sporů mezi 
stranickými frakcemi i rozdílného vývoje v rámci lokálních socialistických buněk. Zatímco 
celá řada z nich se stavěla vůči konzumům zdrženlivě, mnoho z nich si již v 90. letech 
19. století navyklo využívat výhod, které tyto spolky svým členům nabízely.

Klíčový rok 1907 a VIII. sjezd českoslovanských socialistů v Plzni, který oficiálně posvětil 
přijetí konzumních spolků do rodiny socialistických organizací, v mnoha případech pouze 
oficiálně stvrdil de facto existující stav.

Na otázku, proč oficiální ideologie strany zaspala reálný vývoj a byla o krok pozadu 
za realitou, nelze nalézt zcela jasné odpovědi. Ustrnulost na pozicích marxismu, který 
v družstvech neviděl perspektivu, byla nejspíše překonána strachem ze ztráty prestiže 
a důvěryhodnosti v případě neúspěchu konzumů (které družstva hlavně zpočátku 
provázely), zároveň se strana obávala odklonění části energie od politických cílů ve prospěch 
okamžitého hospodářského prospěchu. Na druhé straně se jednotlivé lokální buňky strany, 
schopné dynamičtěji reflektovat reálný vývoj, rychle naučily využívat výhod plynoucích 
ze spojenectví s hospodářskými družstvy. Byl to také úspěch konkrétních konzumních 
spolků, který pomohl přesvědčit vedení strany o jejich prospěšnosti a přiměl je přehodnotit 
stanoviska. Podstatná v tom jistě byla také inspirace zahraničím, kde konzumní družstva 
hrála v socialistických stranách už řadu let důležitou roli.

84 Tamtéž, s. 142.
85 Tamtéž, s. 147.
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Summary

Czechoslavonic Social Democracy and Its Path to Consumer Cooperatives

During  the 19th century, the consumer cooperative movement was a significant success, mainly among 
the lower classes of society.  Therefore, the main political representative of the working class in Czech 
lands – the Social Democratic Czechoslavonic party in Austria – had to clarify its position towards 
this phenomenon. From the very beginning, the stances on this topic were heavily influenced by Marxist 
theory, which preferred the way of socialist revolution, as well as negative experiences from the past. 
Strictly negative attitudes of party elites started to change with the rise of the revisionist fraction 
around František Modráček (significantly influenced by the revisionism of the German socialist Eduard 
Bernstein), which offered the cooperative movement as an alternative to the revolutionary course of 
the party. The second factor was the unofficial cooperation between the cooperatives and local party 
organizations, which de facto existed since beginning of the 1890s. The fundamental shift in official 
circles occurred in the years 1904 with the Austrian party congress in Vienna and especially in 1907 
with the congress of Czech social democrats in 1907 in Pilsen, where the party changed its attitude and 
accepted consumer movement as a part of the social democratic world. In many cases, the solution of 
the party merely confirmed an already existing situation. The case of the consumer movement is a good 
example of the pragmatism of Social democratic parties in the 19th century.


