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1. Vymezení tématu a cíle disertační práce 

Výzkum disertační práce probíhá ve dvou paralelních a současně vzájemně provázaných liniích. 

Jedna se zaměřuje na analýzu širšího hospodářského a sociálního prostředí v poválečném 

období, které formuje především státní hospodářský plán.  Druhá se koncentruje na pivovarský 

průmysl a má za cíl poskytnout komplexní rozbor vývoje tradičního českého průmyslového 

odvětví v období výstavby socialistické společnosti. Téma disertační práce je časově 

ohraničeno roky 1945, kdy byl projekt budování nové sociálně spravedlivější společnosti v 

Československu s koncem druhé světové války zahájen, a rokem 1960, kdy bylo přijetím nové 

ústavy budování socialismu v Československu oficiálně dovršeno. Ve vývoji pivovarského 

průmyslu se nachází obdobně významný mezník v roce 1961, kdy byl ústřední orgán 

pivovarského a sladařského průmyslu – během let 1946–1961 několikrát reorganizovaný – na 

počátku roku zcela rozpuštěn a podřízené národní podniky byly zařazeny pod správu 

příslušných Krajských národních výborů. Organizace a řízení pivovarských podniků probíhá 

poté na zcela nových základech.  

Pozornost se ve výzkumu koncentruje na prostupování poválečných nacionálních, 

sociálních a hospodářských proměn československou produkcí a spotřebou piva. Záměrem 

zvoleného analytického přístupu je jednak zhodnotit vývoj pivovarnictví v kontextu širších 

politických a sociálních souvislostí a přinést tak přesnější a rozsáhlejší poznatky, než by byly 

získány v případě izolované analýzy odvětví, a jednak na příkladu pivovarského průmyslu 

zobrazit fungování státem řízeného hospodářského plánování v praxi. Disertační práce tak 

poskytuje celou paletu validních výstupů jak o vývoji tradičního českého průmyslového odvětví 

v systému státem plánované ekonomiky, o spotřebě piva v socialistické společnosti a jejího 

řízení ze strany státních orgánů, tak i takových, které mohou zpřesnit porozumění poválečné 

socialistické transformace a vývoje hospodářského systému v Československu v letech 1945–

1961 a přinést pohled na roli byrokratických a expertních struktur ve výstavbě socialismu, v 

následných reformních pokusech a v samotném procesu udržování mocenské hegemonie 

komunistické strany. 
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2. Metodologie 

Základní kostru výzkumu představuje analýza poválečného hospodářského systému a jeho 

proměn v uvedeném období. Sledovány jsou zejména limity podnikatelské svobody 

v pivovarnictví v období třetí republiky, transformace soukromého podnikání na kolektivní 

formy vlastnictví výrobních prostředků stejně jako specifika a detailnost státního plánu a jeho 

vývoj v kontextu klíčových politických událostí – únorového převratu, působení sovětské 

expertní mise v roce 1951, změn hospodářské politiky po XX. sjezdu KSSS a v kontextu 

následného projektu, jehož cílem byla snaha modifikovat československý systém plánování 

v letech 1958–1959. Pozornost je soustředěna zejména na technické detaily systému 

hospodářského plánování, jež poskytují větší vypovídací hodnotu než veřejně deklarované cíle 

státních hospodářských plánů, a na roli expertních byrokratických struktur při sestavování a 

realizaci plánu. Sledován je jak vývoj pravomocí plánovacího aparátu, tak i ideový posun 

v představách a názorech jeho vedoucích pracovníků na podobu hospodářského plánování, 

které jsou patrné z tehdy publikovaných odborných studiích. 

Vývoj pivovarského průmyslu je zkoumán v několika klíčových oblastech. Na prvním 

místě se jedná o plánované a realizované investice v odvětví. Právě komparace plánem 

vyčleněných prostředků na investice s jinými průmyslovými obory může poměrně věrohodně 

zobrazit, jakou důležitost a preference dávaly vládnoucí elity a plánovací aparát pivovarskému 

průmyslu v rámci československé ekonomiky. Pozornost výzkumu je soustředěna rovněž na 

vývoj objemu a struktury produkce piva a plnění výrobních cílů vytčených dvouletým a 

pětiletým plánem. Specifikum produktové řady pivovarského průmyslu, jenž charakterizuje 

v odbytu úzký vztah s koncovým spotřebitelem a závislost na jeho konzumních zvycích, vytváří 

nutnost paralelně zkoumat s produkcí i vývoj a strukturu spotřeby piva v Československu. 

V systému státem plánované ekonomiky vyžaduje uvedená analýza zohlednit roli vládnoucího 

režimu, který má do určité míry ambici řídit a regulovat spotřebu obyvatelstva. Další oblast 

výzkumu tvoří vývoj produktivity práce a hospodárnosti, která by měla primárně odhalit 

metody kontroly a zvyšování produktivity práce a úspor materiálu ve znárodněných 

a kolektivně vlastněných podnicích, a analyzován je rovněž vývoj československého exportu 

piva a sladu. Záměrem je lokalizovat tradiční exportní trhy československého piva, zobrazit 

vývoj exportu v komparaci s meziválečným obdobím a s érou monarchie a nepřímo i 

konkurenceschopnost československého piva na západních trzích. 
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3. Závěry disertační práce 

Znárodnění v Československu po druhé světové válce bylo do určité míry výsledkem 

dlouhodobého a hranicemi státu nelimitovaného procesu institucionální sebeochrany 

industriální společnosti před negativními důsledky volného trhu. Krizové události typu výkyvů 

hospodářského cyklu a světových válek působily v uvedeném procesu jako akcelerátory, které 

problémy a rizika spojené s volným trhem odhalovaly společnosti a přinášely objektivní 

důvody pro jejich řešení. Specifika společnosti v českých zemích, jež byla ovlivněna 

soupeřením dvou nacionálních skupin obyvatelstva, přinášela do celého procesu další aspekty. 

Jednalo se spíše o anomálie než determinanty dlouhodobého společenského procesu, jenž 

samovolně směřoval k sociálně odpovědnějšímu státu. K nim je možné zařadit například 

pozemkovou reformu po první světové válce, která částečně saturovala požadavky nacionálně 

české společnosti po majetkovém postihu sociálních skupin, jež měly být v době monarchie 

hospodářsky a politicky zvýhodněny. Situace v otázce státních zásahů do majetkových práv se 

však po provedení reformy normalizovala a vyvlastňovací proces ve větší míře dále 

nepokračoval.  

Mnichov představoval obdobnou anomálii, která však již ve svých důsledcích silně 

určovala poválečný vývoj v českých zemích. Bezprecedentní zásahy do majetkových práv 

v důsledku germanizace a arizace musely být po válce napraveny a československá společnost 

reflektovala objektivní důvody také pro majetkový postih vůči nacionálně německým osobám 

a kolaborantům. Nedůvěra exilu vůči hospodářským a politickým elitám, které zůstaly 

v protektorátu, a intuitivní potřeba společnosti okupovaného státu vyrovnat se s obdobím 

nesvobody rezultovaly v přenesení viny za práci českého obyvatelstva pro třetí říši především 

na hospodářské elity. Zřízením národních správ v podnicích byli majitelé firem a jejich vedení 

vyloučeni z procesu národní a demokratické revoluce a hlavní revoluční silou se stali dělníci a 

zaměstnanci podniků. Ve snaze odstavit vlastníky a vrcholný management z vedení firem 

zastiňovaly dělnictvo často osoby z řad bílých límečků – úředníci, inženýři a technici, kteří 

nemohli být obviněni ze styku s protektorátními orgány a zároveň byli na rozdíl od dělníků 

kompetentní k převzetí řízení podniku. V pivovarském průmyslu se řada z nich chopila 

nabízené příležitosti a nastoupila na místa svých nadřízených jako národní správci.  

Vlna nadšení a optimismu v důsledku osvobození a vyřešení česko-německé otázky 

vytvářely v české společnosti národní budovatelský kolektivismus, který se zásadně projevoval 

v oblasti majetkových práv. Společnost v osvobozeném Československu byla mimořádně 

přístupná vlivům společenských procesů ve Velké Británii a v Sovětském svazu. Hospodářský 
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systém SSSR, jenž vzbuzoval v politickém a ekonomickém diskurzu meziválečného 

Československa pouze marginální pozornost, se pod dojmy válečného vítězství SSSR stal 

faktorem s potenciálem podněcovat celospolečenské změny. Velmi podstatný byl ovšem vliv 

znárodňovacího projektu a poválečných plánů obnovy ve Velké Británii, který smazal zdánlivě 

nepřekonatelný příkop meziválečného období mezi politickými cíli demokratických stran a 

nedemokratické komunistické strany. Výsledkem kombinace specifik poválečné 

československé společnosti a zahraničních vlivů se stal politický i společenský konsensus na 

znárodnění klíčového průmyslu a korigování ekonomiky prostřednictvím hospodářského plánu. 

Komunistické straně se tím nabídla šance zahájit třídní boj proti vyšším sociálním vrstvám 

v rámci národně demokratické revoluce. 

Podnikatelská svoboda v pivovarském průmyslu v letech 1945–1948 byla omezena 

v extrémním rozsahu a údajná tržní komponenta hospodářského systému třetí republiky je 

v pivovarském odvětví zcela zanedbatelná. Konkurenční prostředí v pivovarnictví bylo 

odstraněno již v období protektorátu prostřednictvím nařízené oborové kartelizace. Přechod 

odběratelů piva k dodávkám z jiného pivovaru nebyl možný ani za náhradu jako to umožňovaly 

pivovarské kartelové dohody v době monarchie a první republiky. „Volná soutěž“ probíhala 

teoreticky pouze o nově založené hostince, a to jenom v omezené vzdálenosti od pivovaru. 

Jejich vznik byl ovšem regulován státními a samosprávnými orgány. Nové koncese se takřka 

nevydávaly a do budoucna se počítalo s redukcí počtu hostinců tak, aby byl zajištěn jejich 

hospodárný provoz. Pravomocemi navrhovat omezení a reorganizace distribuční sítě 

disponoval Nejvyšší úřad cenový, který tak například v roce 1946 požadoval snížení počtu 

řeznických a uzenářských živností, aby se docílilo vyššího obratu na provozovnu. Pivovary 

mohly soutěžit pouze o odběratele zastavených pivovarských podniků nebo o dodávkový 

kontingent na Slovensko, který slovenský pivovarský svaz uvolnil pro české pivo za účelem 

pokrytí tamní rostoucí pivní spotřeby. Soupeření pivovarů se však v těchto případech 

neodehrávalo na trhu, ale mělo podobu byrokratického dohadování s pivovarskou centrální 

institucí, prakticky srovnatelného, jaké probíhalo v centrálně direktivním plánování.  

Vedle odbytu byly podnikatelské svobody pivovarům omezeny rovněž v obstarávání 

vstupů, velikosti výroby, vyráběném artiklu, exportu, investicích a v cenové tvorbě. Státní 

orgány prostřednictvím Svazu pro chmel, slad a pivo a Hospodářské skupiny pivovarského a 

sladařského průmyslu stanovovaly pivovarům a sladovnám příděly surovin, pomocného 

materiálu a spolu s kompetencí určovat maximální stupňovitost vyráběných piv řídily velikost 

výroby, druh a kvalitu vyráběného piva. Pivovarnictví patřilo navíc k oborům, jejichž hlavní 

produkt podléhal vázaným cenám. Nejvyšší úřad cenový stanovoval cenu piva po celé období 
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třetí republiky a pivovarský průmysl byl v situaci, ve které se zbytek ekonomiky ocitl teprve 

v druhé polovině roku 1949, kdy Státní úřad plánovací začal sestavovat a schvalovat ceny 

zbylých výrobků a služeb. Zahraniční obchod byl pod kontrolou ministerstva zahraničního 

obchodu, které povolovalo vývozy a dovozy veškerého zboží a určovalo obchodníky a firmy 

k provádění zahraničního obchodu. Pivovary neměly volné ruce ani v případě investic, jelikož 

jejich finanční aktiva byla zmrazena na vázaných účtech. O povolení investic a uvolnění 

finančních prostředků musely žádat státní orgány. Systém vázaných vkladů tak znemožňoval 

mimo jiné obnovení podnikatelské činnosti u podniků, které v důsledku válečných operací nebo 

nařízení protektorátních úřadů přerušily činnost. Podnikatelské klima v poválečném 

pivovarském průmyslu tak nejlépe vystihuje počínání Františka Urbana, spolumajitele 

zastaveného pivovaru v Unhošti, který se raději soustředil na kariérní dráhu náměstka ředitele 

ústředního orgánu znárodněných pivovarů než, aby vyvíjel úsilí o obnovení provozu vlastního 

podniku.   

Československému systému plánování neposkytla živnou půdu diktatura proletariátu, 

ale nacionálně a sociálně reformní ideologie a intelektuální elitářství plánovacích expertů. 

Státní úřad plánovací pod vedením nekomunistického odborníka od začátku svého vzniku – 

v době, kdy dlouhodobější charakter československého plánování zůstával i pro politické 

špičky KSČ stále otevřený – prosazoval základní prvky stalinistického přístupu k plánováni. 

Karla Maiwalda a jeho kolegy nemotivovala v tomto směru perfektní znalost sovětského 

systému a jeho předností, ale institucionální mocenské ambice a vidina zvýšení profesní i 

osobní prestiže. Funkce úkolování celé společnosti přinášela opojení z vlastní důležitosti a byla 

natolik silným lákadlem, aby první generaci poválečných plánovačů dostávala do rozporů 

s demokratickými principy a vedla je k prosazování prvků technokratismu v řízení 

československého státu. Státní úřad plánovací byl svými zájmy pozoruhodně kompatibilní s cíli 

KSČ, která plánovacím expertům v novém režimu nabízela nevídaný prostor pro expanzi a 

aplikování ekonomických a sociálních experimentů, a svými návrhy přispíval k pozvolnému 

ideovému rozleptávání demokratických principů třetí republiky.  

Dvouletý hospodářský plán značně překračoval ustálenou představu o výčtu 

makroekonomických priorit a opomíjí se rovněž skutečnost, že dvouletka byla pouze prvním 

krokem na cestě k státnímu hospodářskému plánování. První československý hospodářský plán 

měl za účel přinést zkušenosti, vytvořit plánovací organizační struktury a zajistit praxi 

pracovníkům plánovacího aparátu. Většina politické reprezentace Národní fronty očekávala po 

dvouletém plánu další expanzi hospodářského plánování. Rozšíření plánu i na úkoly pro 

jednotlivé podniky předpokládala již důvodová zpráva k zákonu o dvouletém plánu.  
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Zveřejněné jmenovité úkoly dvouletého plánu byly pouze špičkou ledovce. Na úrovni 

ústředních orgánů znárodněných podniků a odvětvových skupin probíhalo plánování v daleko 

větším rozsahu a pro omezování podnikatelské svobody mělo stejné negativní důsledky jako 

plánování z makroekonomického centra. Seznam více než čtyř tisíc plánovaných skupin 

výrobků, surovin a materiálů z roku 1947 poskytoval platformu pro pozdější rozšiřování 

jmenovitých úkolů i položek plánů hmotného zásobování. Zvyšování počtu centrálně 

plánovaných úkolů probíhalo snad ve všech případech pouze z okruhu těch již plánovaných na 

úrovní odvětvových orgánů. Detailnost státního plánu narůstala v Československu konstantně 

již od roku 1947 a samovolně v důsledku technických problémů, které plánovací proces sám o 

sobě přinášel.  

Po únoru 1948 českoslovenští plánovací experti nejen nemuseli měnit nastoupený kurz, 

ale navíc se jim otevíral prostor pro naplnění jejich požadavků a ambic. Prvky sovětského 

systému zaváděli v dalších letech mnohem více než pod tlakem sovětských požadavků 

dobrovolně a z vlastního přesvědčení. Ačkoliv se jejich úsilí krylo s politickou objednávkou, 

hlavní motivace představovaly neznalost sovětského systému a naděje, že sovětské zkušenosti 

vyřeší problémy, do kterých československé plánování zabředávalo. Československé a sovětské 

plánování tak navzdory tomu, že se rodila za odlišných společenských, ekonomických a 

geografických podmínek, směřovala ke shodnému cíli – centrálně direktivnímu plánu. Všechna 

selhání a dysbalance plánované ekonomiky byly v první distanci zdůvodňovány nedostatečným 

rozsahem plánování a slabým mocenským postavením plánovacího aparátu. Po uspokojení 

požadavků vrcholných plánovacích institucí se příčiny selhání hledaly v nedisciplinovanosti 

hospodářských jednotek a pracovníků nebo v úmyslných sabotážích třídních nepřátel a 

západních agentů. Teprve po překonání těchto fází a uvolnění ideologické doktríny byla 

zvažována možnost systémových chyb. Mezinárodně politické události a sovětské metodické 

importy v padesátých letech zkrátily, jak vývoj československého plánováni směrem 

k centrálně direktivnímu plánu, tak i následný proces vedoucí k akceptaci systémových 

problémů plánovacího mechanismu a k otevření diskuse o reformě systému. Metodika plánu na 

rok 1953, kterou společně vyvinuli sovětští a českoslovenští plánovací experti, dokonce mohla 

československé plánovače paradoxně limitovat v dalším rozšiřování plánovací soustavy a 

zabránit jim, aby se při hledání východisek ze svých nesnází nestali papežštější než papež.  

Teze přičítající systémové problémy československého plánování pouze „násilným“ 

sovětským importům vznikaly ex post po oficiálním odsouzení stalinismu a dogmatickém 

uvolnění na konci padesátých let. Uvedené interpretace zbavovaly československý plánovací 

aparát odpovědnosti za stav československé ekonomiky. Vyzdvihování práce prvních 
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československých plánovačů, z nichž bylo několik odsouzeno v politických procesech na 

počátku padesátých let, dávalo jejich nástupcům druhou šanci k aplikaci ekonomických 

experimentů, jak před vrcholnou politickou reprezentací, tak i československou veřejností. 

Zřízení Vládního výboru pro výstavbu, ředitelských fondů a rad technicko-hospodářské 

expertízy při Státním úřadu plánovacím v letech 1951–1953 dle sovětského vzoru oslabuje teze, 

které „expertní vládnutí“ a stalinismus stavějí do kontrastu. Spolupráce expertů z řad vědců a 

akademických pracovníků při sestavování plánu nebo na projektech investiční výstavby 

probíhala ve velkém rozsahu již v období Stalinovy vlády. V reáliích ekonomického systému 

neproběhl po XX. sjezdu KSSS, na rozdíl od ideologického jazyka, v tomto směru žádný 

radikální přelom. Technické problémy rovněž na počátku padesátých let velmi často vyřadily 

vrcholné špičky KSČ, jimž je v řadě konceptech přisuzována „totalitní moc“, ze závěrečného 

procesu sestavování ročního prováděcího plánu. Nedostatek času vylučoval ve většině případů 

jakoukoliv jinou variantu plánu než tu předloženou experty ze Státního úřadu plánovacího a 

nutil vládnoucí elity pouze přiložit podpis k návrhu vládního usnesení, jenž SÚP spolu 

s prováděcím plánem vypracoval.  

Místem koncentrace reálné moci nebyl ani Státní úřad plánovací jako instituční celek. 

Pracovníci SÚP byli natolik v časové tísni a ponořeni v technických problémech, ve 

zpracovávání obrovského množství dat, ve vybilancování plánovaných položek a v ověřování 

neověřitelných požadavků podniků, že jenom stěží mohli rozvíjet jakékoliv mocenské aspirace 

ať už v zájmu režimu nebo své instituce. V polistopadové společnosti se pod vlivem konceptu 

totalitarismu vytvořila představa o děsivě promyšlené a naplánované strategii komunistického 

režimu na cestě k „totalitní moci“. Tendence hledat politická pozadí se tak přirozeně objevují i 

při zkoumání určitých ekonomických opatření. Sofistikovanost represivních metod 

komunistického režimu neměla ovšem paralelu s metodami řízení ekonomiky. Vysvětlení, že 

k určitému ekonomickému opatření došlo v době mocenské hegemonie komunistické strany 

bez intence a vyplynulo náhodně z technického procesu je sice méně senzační, ale ve většině 

případů nejpravděpodobnější variantou. 

Modifikace systému hospodářského plánování v Československu v letech 1958–1959, 

které jsou velmi lichotivě označovány jako ekonomická reforma, představují pouze závěrečnou 

fázi reorganizačního procesu. Základní prvky „ekonomické reformy“ – hmotná 

zainteresovanost, decentralizace rozhodovacích pravomocí na nižší plánovací orgány, 

snižování jmenovitých úkolů a položek plánu hmotného zásobování stanovených SÚP a 

schválených vládou – se vyvíjely již od roku 1954 pod vlivem sovětských importů. 

Českoslovenští plánovací experti při modifikacích systému věrně kopírovali sovětský vzor. 
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Pravidelné konzultace na sovětském Gosplanu poskytovaly pracovníkům Státního úřadu 

plánovacího dostatek informací, které jim umožňovaly držet úpravy mechanismu plánování 

v přípustných mantinelech. V počáteční fázi tak díky informační výhodě mohli pracovníci 

Státního úřadu plánovacího vystupovat „reformněji“ a prolamovat dřívější dogmata, kterých se 

naopak stále drželi jejich budoucí oponenti z akademické sféry. Kurt Rozsypal, náměstek 

ministra-předsedy SÚP, si neodpustil ve svých pamětech zmínku o rozpacích a zdrženlivosti 

budoucích architektů ekonomické reformy v šedesátých letech v diskuzích nad „reformními“ 

návrhy před rokem 1958. 

Reorganizace řídící struktury průmyslu a stavebnictví v dubnu 1958 byla inspirována 

bezpochyby změnami v Sovětském svazu. Pracovníci Státního úřadu plánovacího pamatující 

procesy se Slánského skupinou by se rozhodně bez posvěcení Moskvy do podobně rozsáhlých 

opatření nepouštěli. Decentralizační projekty administrativy Nikity Chrušova nicméně nebyly 

na podmínky Československa nezbytně přenositelné. Oblastní plánovací centra, do kterých se 

měly přesunout pravomoci z moskevských centrálních plánovacích institucí, působily nezřídka 

na území přesahujícím rozlohu Československa. Československý průmysl a stavebnictví tedy 

nemusely nutně podstupovat další nákladnou a složitou reorganizaci, během 13 poválečných 

let již několikátou, jejíž případné pozitivní efekty byly velmi diskutabilní. Zvláště, když nové 

výrobně hospodářské jednotky a jejich sdružení téměř šablonovitě převzaly odvětvové členění 

ministerských hlavních správ. Resortní bariéry, které měly dle Chruščovova postřehu 

znesnadňovat mezioborovou kooperaci a investice podniků do přidružené mimo-odvětvové 

produkce, tak v Československu nebyly ve větším rozsahu prolomeny. Hospodářská organizace 

zavedená v roce 1958 každopádně potvrdila jeden ze systémových problémů československého 

hospodářství v období let 1945–1989 – umělé vytváření hospodářských subjektů, jejichž 

organizační struktury nezformovalo působení tržního prostředí a účelná výrobní nebo jiná 

kooperace, ale byly narýsovány byrokratickými pravítky. 

Systém státního hospodářského plánování, ať už v Sovětském svazu nebo 

v Československu, by se dal připodobnit k živoucímu organismu, jenž se vyvíjel v podmínkách 

politického systému. Jednalo se o komplikovanou a vybalancovanou strukturu zájmových 

skupin, která politický systém stabilizovala a chránila. Při krizových situacích – úmrtích 

mocenských hegemonů, zostření mezinárodního napětí, hospodářských krizových jevů apod. – 

se tento živoucí organismus pod tlakem přeskupoval a nastoloval nové mocenské rovnováhy. 

Selhání a nedostatky systému přinášely příležitosti pro jedince a zájmové skupiny, ať už z řad 

expertů, politických elit nebo nižších stranických funkcionářů, kteří dokázali rychle obsadit 

uvolněný prostor a svými intervencemi systém formovat. Jejich selhání nebo nenaplněná 
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očekávání z jejich působení vytvářela nové příležitosti pro další jedince a zájmové skupiny a 

celý proces se opakoval. 

Podnikoví ředitelé představovali takovou zájmovou skupinu, která z reorganizací 

nejvíce profitovala. Československým ředitelům se podařilo využít příležitost, kterou naskytl 

vývoj v Sovětském svazu a bezradnost plánovacích expertů, a prosazením reorganizace a 

přesunu pravomocí na podniky značně posílit své mocenské postavení v rámci systému. 

Reorganizace v roce 1958 ovšem nemůže být interpretována jako technokratický obrat nebo 

přechod k expertnímu manažerskému vládnutí. Přinejmenším v pivovarsko-sladařském 

průmyslu by taková teze byla v rozporu s realitou. Přestože se občas našly výjimky, kdy byli 

předúnoroví experti vzati na milost a mohli zastávat funkce ředitelů méně významných podniků 

– například František Hlaváček v branickém pivovaru, rozhodující činitele pro obsazení funkce 

ředitele stále spočívaly v politické spolehlivosti a na prvním místě ve stranických klientských 

vazbách. O expertních kvalitách podnikových ředitelů, kteří ve většině případů absolvovali 

pouze základní vzdělání nebo maximálně poúnorové roční dělnické školy a před nástupem do 

funkce neměli žádnou praxi na vedoucí pozici, je možné úspěšně pochybovat. Pozice 

podnikového ředitele měla v systému státního socialismu na přelomu padesátých a šedesátých 

let stále mnohem blíže k nižším politickým funkcím typu předsedů národních výborů než k 

funkcím expertním a byla na prvním místě prostředkem výkonu moci komunistické strany 

v podniku. Reorganizace v roce 1958 na tomto stavu nic nezměnila. 

Ponecháním postů podnikových ředitelů mezi nomenklaturními funkcemi schvalované 

stranou stejně jako zachování rozhodovací hegemonie ředitelů v rámci podniku negovaly navíc 

jiná opatření záměrně již cílená k expertizaci řízení podniků. Nově zřízené technicko-

ekonomické rady měly statut pouze poradního orgánu ředitele, který se jejich doporučením 

nemusel řídit ani své zamítavé stanovisko nijak zdůvodňovat. V případech, kdy rada řediteli až 

příliš oponovala, měl ředitel možnost její složení zcela přeobsadit podle svých představ. 

Plánovací experti reflektovali riziko diference mezi zájmy podniku/ředitele a zájmy 

socialistické společnosti/komunistické strany a očekávali, že je odstraní systém normativů 

hmotné zainteresovanosti, který měl na společenských zájmech interesovat rovněž pracovníky 

podniku. Teoretické vybalancování zájmů hospodářských subjektů, pracujících a společnosti 

by ovšem vyžadovalo vyvinout astronomicky složitou soustavu normativů, které by 

interesovaly hospodářské subjekty na zvyšování produktivity práce, snižování nákladů, plnění 

úkolů investiční výstavby, technického rozvoje, zahraničního obchodu, uspokojování 

konzumních potřeb obyvatelstva, na ochraně životního prostředí, na zvyšování zdraví 

obyvatelstva a na dalších veřejných zájmech, jež by se při dynamickém vývoji společnosti 
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mohly táhnout do nekonečné řady. Za účelem správné funkčnosti systému by pravděpodobně 

musely být jednotlivé normativy sestaveny nejenom na míru každému podniku, ale zvlášť i pro 

každý produkt, službu nebo pracovní úkon. Přitom by zapojené subjekty musely být 

zainteresovány již na správném shromažďování a poskytování pravdivých dat, na jejichž 

základě by byl systém normativů postaven.  

I kdyby měli plánovači k dispozici potřebná a verifikovaná data a podařilo se jim 

obrovské množství měnících se veličin svázat v matematickém modulu, musela být splněna 

ještě jedna podmínka – systém hmotné zainteresovanosti musel být srozumitelný pro subjekty, 

které měl interesovat. Ministerstvo státní kontroly přitom informovalo, že již pouhá funkce 

normativu osobní hmotné zainteresovanosti nebyla dělníkům vůbec jasná. Další zásadní 

problém spočíval v tom, že podniky ve svých plánech navrhovaly sortiment výroby, pro který 

nebyl odbyt. Iniciativa pracujících a vedení podniků sice mohla v teoretické rovině zefektivnit 

výrobní proces, nemohla ovšem rezultovat ve sladění výroby s poptávkou. Při neexistenci 

tržních signálů nedisponovaly podniky žádnými alternativními informačními kanály, které by 

jim umožňovaly sledovat poptávku a potřeby obyvatelstva. Komunikační síť mezi výrobními 

podniky na jedné straně a podniky obchodu, národními výbory, stranickými orgány a dalšími 

institucemi na straně druhé funkci takového kanálu neplnila. 

V roce 1959 byly učiněny pouze první krůčky na této nekonečné kalvárii. Vyvinuty byly 

normativy, které měly interesovat podniky na výši zisku a dělníky na zvyšování produktivity 

práce. Normativy hmotné zainteresovanosti na plnění úkolů investiční výstavby, zahraničního 

obchodu a technického rozvoje se během uvedeného roku připravovaly. Od zavedení prvních 

normativů bylo však evidentní, že zájmy „společnosti“ a podniků nebylo možné sladit 

prostřednictvím několika všeobecně stanovených normativů hmotné zainteresovanosti, jak 

doufali architekti reorganizace československého plánovacího systému. Podnikové i osobní 

normativy hmotné zainteresovanosti musely být od počátku sestavovány na míru každé 

hospodářské jednotce. Neplnění plánu snižování produktivity práce ze strany podniků i tak 

ukazovalo, že funkčnost zavedených normativů byla velmi diskutabilní.  

Systém normativů hmotné zainteresovanosti přitom vytvářel dodatečnou 

administrativní agendu jak pro podniky, tak i pro vrcholné plánovací a řídící instituce. Podniky 

musely zajišťovat rozborovou činnost, která poskytovala data nutná pro sestavení normativů, 

zajistit rozpis normativů na podřízené provozy a každoročně sestavit komplexní rozbory své 

činnosti, jež zhodnocovaly účinnost a správné nastavení parametrů normativů. Řídící orgány 

v hierarchii od podnikových vedení, přes výrobně hospodářské jednotky, až po ministerstva, 

Státní plánovací komisi a jiné ústřední instituce musely vyhodnotit a prověřit data poskytnutá 
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podřízenými orgány, sestavit na základě nich normativy, poté z komplexních rozborů činnosti 

podniků zhodnotit jejich účinnost a případně je redefinovat. Průběh „ekonomické reformy“ tak 

především odhalil jednu důležitou vlastnost systému hospodářského plánování. Ze své podstaty 

mělo plánování ekonomiky pouze jeden nástroj k odstranění systémových problémů – 

administrativní agendu. Každá záplata systémového problému byla spojená s administrativní 

zátěží nového druhu.  V roce 1961, po dvou letech zkušeností s normativy osobní hmotné 

zainteresovanosti, plánovací experti připustili, že nová metoda je složitější a administrativně 

náročnější než předchozí direktivně stanovený plán práce. 

Československé politické špičky projevovaly k funkčnosti systému hmotné 

zainteresovanosti rezervovanost minimálně od prvních hodnotících zpráv. Vydání vládního 

usnesení, jenž ukládalo ministrům, vedoucím ústředních úřadů a předsedům krajských 

národních výborů uvést objem a strukturu průmyslové výroby do souladu s požadavky odbytu, 

uvést požadavky na plán materiálně technického zásobování do souladu s limity stanovenými 

vládou nebo zajistit splnění plánované centralizované investiční výstavby, následovalo téměř 

po každé zprávě informující politické byro o průběhu sestavování a plnění ročního plánu. 

Ponechat řízení a regulaci podnikové sféry pouze na mechanismu normativů hmotné 

zainteresovanosti se nedostalo reálně do hry a funkce centrálních institucí jako hlavního 

prostředku hospodářského plánování zůstala na přelomu padesátých a šedesátých let 

zachována. Problémy třetí pětiletky akcelerované převážně faktory v zahraničním obchodě 

umožnily poté rychle opustit „reformní“ směr, který se prostřednictvím normativů snažil 

zkorigovat zájmy podniků se zájmy „společnosti“. 

Produkce piva byla v prvních poválečných letech limitována omezenými příděly 

surovin ze strany státního hospodářského plánu. Poptávka po pivu převyšovala nabídku až do 

roku 1952. Vedle objemu byly pivovary limitovány rovněž ve struktuře produkce. Poválečné 

nařízení o maximální povolené stupňovitosti bylo v platnosti až do roku 1949 a bylo tak 

odvoláno o více než jeden rok později než v období po první světové válce. Poté byla ovšem 

produkce stále řízena ze strany odvětvových plánovacích institucí prostřednictvím výrobních 

úkolů pro jednotlivé druhy piv, které zohledňovaly množství dostupných surovin a poptávku 

obyvatelstva. Do roku 1950 tak byla pivní produkce koncentrována pouze v segmentu 

nízkostupňových piv, tzn. piv o stupňovitosti menší než 10°. Za účelem zpestření pivní nabídky 

a odčerpání kupní síly obyvatelstva prostřednictvím luxusnějšího zboží byl na domácí trh od 

roku 1949 dodáván v malém množství i 12° ležák, který byl do té doby určen výhradně pro 

export. Růst odbytu tohoto piva byl záměrně brzděn vysokou cenou.  
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Určitý mezník v poválečné produkci piva představoval rok 1950, kdy bylo do výroby 

poprvé zařazeno 10° pivo. Jednalo se o nejoblíbenější druh piva v meziválečném 

Československu, který tehdy na celkové produkci zaujímal cca 75% podíl. Plánovací experti 

očekávali, že 10° pivo v horizontu několika let nahradí odbyt piva 7°. Rychlému a 

nekontrolovatelnému růstu jeho produkce, který by přinesl nenaplnitelné požadavky na 

pivovarské suroviny, měla zabránit vyšší maloobchodní cena podobně jako v případě 12° 

ležáku. Státním úřadem plánovacím nastavená cena 10° piva, která dva a půl násobně 

převyšovala cenu piva 7°, se ovšem zpočátku ukázala být pro spotřebitele příliš vysoká. Plánem 

stanovené odbyty desítky až do roku 1954 zůstaly nenaplněny.  

V roce 1953 je pivovarský průmysl poprvé od konce druhé světové války schopen dodat 

v hektolitrovém objemu do československé maloobchodní sítě více piva, než je schopna 

absorbovat poptávka obyvatelstva. Příčina nicméně nespočívala v produkčních schopnostech 

československého pivovarnictví a přidružených oborů, ale ve vyhlášení měnové reformy 

v červnu 1953. Přestože obyvatelstvo nepostihla měnová reforma ztrátou zaměstnání ani 

poklesem mezd, zareagovali spotřebitelé na uvedenou událost naprosto stejně jako v případě 

hospodářských krizí před druhou světovou válkou – omezením spotřeby. Propad spotřeby 

pokračoval ještě v roce 1954. Každoroční růst mezd určovaný státními orgány při neměnné 

ceně piva ovšem rychle navrátil pivní spotřebu k růstovému trendu. Od roku 1955 produkce 

československého piva dynamicky roste a nastává rovněž očekávaný přesun spotřebitelských 

preferencí od nízkostupňových piv k pivům 10°. Desítka se však stala nejprodávanějším pivem 

v Československu až v roce 1958 a v roce následujícím dosáhla zhruba 54% podílu. Návrat 

k tradiční struktuře pivní spotřeby meziválečného Československa a českých zemí v éře 

monarchie, která byla zhruba rozdělena mezi dva dominantní segmenty – 10° pivo (s podílem 

74–80 %) a 12° pivo (s podílem cca 20 %), tak během sledovaného období nenastal.  

Skokově narůstající meziroční objemy pivní produkce, přesun konzumentů 

k vícestupňovým pivům a neustále rostoucí požadavky na export sladu a chmele vytvářely od 

roku 1955 velmi napjatou bilanci pivovarských surovin. Centrální plánovací instituce odmítaly 

během sledovaného období jakékoliv zdražení piva, které mohlo zchladit poptávkové tlaky po 

pivu nebo jeho surovině náročných druhů. Českoslovenští pivovarníci se s omezenými zdroji 

surovin při výrobě piva museli vypořádat použitím stále většího množství náhražkových 

surovin, především rýže a ječné krupice. Následkem byl pokles jakosti a trvanlivosti piv, které 

při plánovaných i namátkových kontrolách na konci padesátých let s více než poloviny 

nesplňovaly tehdejší normy ČSN. Většina činnosti výzkumných a pokusnických institucí 

pivovarského a sladařského průmyslu tak v padesátých letech směřovala do projektů, jejichž 
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cílem bylo snížení spotřeby pivovarských surovin a navýšení množství náhražkových surovin 

při výrobě piva stejně jako zlepšení trvanlivosti a stability piv.  

V investiční výstavbě stál pivovarsko-sladařský průmysl na okraji zájmu plánovacích 

expertů. Příčinou byly v prvních poválečných letech nenaplněné výrobní kapacity pivovarů a 

sladoven a přednostní rozvoj oborů těžkého průmyslu. Struktura investic byla koncentrována 

převážně na poválečnou rekonstrukci a v pozdějších letech na obnovu nevyhovujících nebo 

nefunkčních strojních zařízení a provozů. Do technického rozvoje odvětví se investovalo 

v malém rozsahu, převážně na Slovensku a v produkci lahvových piv. Zaostávání 

československého pivovarnictví v technologické úrovni za pivovary v západoevropských zemí, 

které započalo již v době hospodářské krize ve třicátých letech 20. století a extrémních rozměrů 

dosáhlo v době protektorátu, pokračovalo během celého sledovaného období. Naplnění 

výrobních kapacit v druhé polovině padesátých let a přesun pozornosti plánovacích expertů po 

XX. sjezdu KSSS na obory, které měly uspokojovat spotřebu obyvatelstva, na tomto stavu nic 

nezměnilo. V posledním roce druhé pětiletky se z pivovarsko-sladařského průmyslu stále 

odčerpávalo na odpisech základních fondů více finančních prostředků, než bylo vynaloženo na 

investice a generální opravy základních fondů odvětví.   

Nízké investiční příděly, které neumožňovaly nákup moderních a efektivnějších 

strojních zařízení, zužovaly rovněž možnosti pro zvyšování produktivity práce. Ústřední orgány 

pivovarsko-sladařského průmyslu tak byly v této oblasti odkázány převážně na organizační 

opatření a tzv. socialistické soutěžení. Socialistické soutěžení se však provádělo pouze formálně 

a přinášelo většinou pouze další administrativní agendu pro vedoucí provozů. Viditelný 

pozitivní efekt na růst produktivity práce a hospodárnosti neměly ani různé systémy úkolových 

mezd a prémií, které se během padesátých let v československém hospodářství objevovaly. 

Pravidla pro stanovování výši mezd a výplatu prémii se v praxi obcházela a jejich složitým 

výpočtům, především těch po zavedení normativů hmotné zainteresovanosti, dělníci stěží 

rozuměli. Růst ukazatelů produktivity práce v pivovarsko-sladařském odvětví, tak byl 

způsobován především přetěžováním výrobních kapacit a uzavíráním malých pivovarů. 

Nedostatek investičních zdrojů nicméně znemožnil i realizaci poválečné koncepce, která měla 

pivovarskou produkci transformovat do několika velkých pivovarů rovnoměrně rozmístěných 

na československém území, jež by zásobovaly pouze bezprostřední okolí ideálně v rozsahu 

kraje. Naplněné výrobní kapacity v druhé polovině padesátých let neumožňovaly uzavřít řadu 

malých a neefektivních provozů, které by v tržním prostředí zřejmě dávno zanikly. Uvedená 

koncepce akcentující především úspory dopravních nákladů byla na počátku šedesátých let 
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částečně realizována pouze v organizačním členění řídících výrobně hospodářských jednotek, 

v přesunu a nové výstavbě pivovarských kapacit nebyla ve větší míře zahájena.  

Přes nízké investice byl pivovarsko-sladařský průmysl úspěšný v plnění plánovaných 

snižování tzv. „úplných vlastních nákladů“. Ve většině případů dokázalo pivovarsko-sladařské 

odvětví jako celek na rozdíl od jiných oborů plánovaná snížení překračovat. Umožňoval to 

neměnný výrobní proces, stále téměř stejná a úzká skladba sortimentu a prakticky nulový tlak 

po inovacích ze strany spotřebitelů. Uvedené faktory usnadňovaly znormování pracovních 

úkonů a spotřeby materiálu. Rušivými faktory byly naopak permanentní reorganizaci, které 

znemožňovaly komparaci mezi podniky v delší časové řadě.  

V československé společnosti silně zakořeněnou představu o exportním úspěchu a slávě 

českého piva v zahraničí, by na konci padesátých let 20. století potvrzoval celkový objem 

exportovaného piva. Přední příčky mezi světovými exportéry piva však zajišťoval 

Československu pouze export do zemí východního bloku, kde nerozhodovaly kvalita piva nebo 

prodejní schopnosti, ale pouze volné výrobní kapacity. Na konci padesátých let navíc pivní 

export „deformovaly“ vysoké importy československého piva Sovětským svazem, které 

přispívaly k vyrovnání československého schodku ve vzájemné obchodní výměně způsobený 

dodávkami sovětského vojenského materiálu. Konkurenceschopnost československého piva 

v tržních podmínkách nebyla nijak valná a kontrastovala s rychle narůstajícími exporty jiných 

evropských států se silnou tradicí pivovarské výroby. Do zemí s tržními ekonomikami 

směřovala na konci padesátých let pouze necelá pětina československého pivního exportu. 

Československý export do tzv. devizové ciziny zaostával dokonce i ve srovnání 

s prvorepublikovým exportem v době hospodářské krize ve třicátých letech a ve srovnání s 

exportem českého piva v době monarchie byl bez nadsázky propastný.  

Exportní „úspěchy“ československého piva relativizuje i srovnání s exportem 

československé sladařské produkce, jejíž schopnost konkurovat na zahraničních trzích je 

rovněž všeobecně známá, nicméně ne tak adorovaná jako v případě pivovarnictví. 

Českoslovenští sladaři na konci padesátých let se v celkovém objemu exportu dokázali dostat 

na 80 % meziválečného rekordu v exportu sladu. Struktura sladového exportu byla navíc ze 2/3 

tvořena vývozem do tržních ekonomik. Podíl vývozu sladu na celkovém exportu 

Československa se během padesátých let v průměru pohyboval kolem 1,5 %. Jeho podíl na 

exportu do tzv. devizové ciziny by byl ještě násobně vyšší. Většímu prosazení 

československého sladu na světových trzích na konci padesátých let bránily mnohem více než 

zahraniční konkurence přetížené výrobní kapacity. Českoslovenští sladaři i tak na konci 

padesátých let zaujímali téměř neotřesitelně pozici největšího světového exportéra sladu.  
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Spotřeba alkoholu se v československé společnosti podobala proudu řeky, která stavěla 

vládnoucí režim do pozice aktéra omezeného pouze na její regulaci nikoli likvidaci. Režim až 

do začátku sovětské okupace v protialkoholním úsilí, ať už jakkoliv vážně míněném, nevykázal 

pozitivní výsledky ani ve snížení celkové spotřeby alkoholických nápojů, ani ve snaze vytvořit 

negativní obraz spotřeby alkoholu ve společnosti. Spotřeba alkoholických nápojů se 

kvantitativně zvýšila, jak oproti předchozím obdobím, tak i v komparaci s jinými zeměmi a 

alkohol „pozůstatek kapitalismu“ zůstal nedílnou součástí poúnorové „lepší“ společnosti 

pravděpodobně mnohem více než té kapitalistické. 

Nebezpečí spojená s konzumací alkoholu dokázal vládnoucí režim poměrně snadno 

eliminovat. Kriminalita pod vlivem alkoholu byla při síle represivního aparátu poměrně snadno 

zvládnutelná. Snížená produktivita národního hospodářství v důsledku konzumace 

alkoholických nápojů se ztrácela v celkové neefektivnosti státem řízené ekonomiky a zvýšení 

nákladů zdravotnictví na léčbu nemocí způsobených alkoholismem kompenzovaly státní příjmy 

z prodeje alkoholu. V analýzách ministerstva vnitra a orgánů činných v trestním řízení 

démonizovaný alkohol tak nepředstavoval pro vládu jedné strany významnější riziko. Tváří 

v tvář bludnému kruhu permanentní nerovnováhy a nedostatku státem plánované ekonomiky 

nalezl komunistický režim ve spotřebě alkoholu naopak pozitivní stránky a stále častěji se 

uchyloval k jejich využívání pro své cíle. Výhodné vysoké zdanění alkoholických nápojů 

odčerpávalo peněžní prostředky obyvatelstva a prodej alkoholických nápojů snižoval 

poptávkové tlaky na jiné nedostatkové druhy výrobků. Příznivá byla pro komunistický režim 

rovněž schopnost alkoholu určitým způsobem ventilovat a tišit frustraci obyvatelstva, ať už v 

soukromém nebo veřejném životě, a snižovat riziko potenciální revolty. K vysoké spotřebě 

alkoholu nezanedbatelně přispíval také osobní přístup vedoucích funkcionářů na všech stupních 

hierarchie komunistické strany. Vládnoucí elity, ve většině případů neschopné se osobně vzdát 

konzumace alkoholu, pouze formálně naplňovaly protialkoholní ideologické postuláty a spíše 

se soustředily na regulaci excesivních jevů „nadměrné“ spotřeby alkoholu.  

Původní hledání syntézy mezi požadavky komunistické ideologie a hospodářskými 

podmínkami se v Československu, i pod vlivem ekonomických reforem, posunulo nejpozději 

od konce šedesátých let do řízení spotřeby alkoholických nápojů pouze na základě 

hospodářských faktorů. Akceptaci alkoholu v socialistické společnosti předznamenávala pasáž 

důvodové zprávy k zákonu o boji proti alkoholismu z roku 1962 legitimizující alkoholickou 

spotřebu v „přijatelné míře“ a za „přijatelných okolnosti“. Protialkoholní úsilí mělo již jenom 

korigovat excesivní formy alkoholického konzumu přinášející ztráty pro národní hospodářství. 

Rozvoji produkce alkoholických nápojů se nekladly téměř žádné meze a spolu s neefektivností 
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a problémy ostatních oborů se význam pivovarského a lihovarského průmyslu v rámci 

československé ekonomiky neustále zvyšoval. Tolerancí alkoholické spotřeby dosáhl 

komunistický režim pragmatického optima a jakákoliv změna nastaveného kurzu by přinesla 

pouze bolestivá řešení. Komunistický režim si tak vypěstoval závislost na alkoholu podobnou 

jako pacienti protialkoholních léčeben, které pro tyto ztracené případy v hojné míře budoval. 

 

  



18 

 

4. Prameny a literatura 

Archivní prameny 

Archiv Národního Muzea 

Československý abstinentní svaz 1890–1981 

Bundesarchiv Berlin 

Amt für Jugendfragen beim Ministerrat 

Generalstaatsanwalt der DDR 

Institut für Marktforschung 

Ministerium der Justiz  

Ministererium für Bezirksgeleitete Industrie und Lebensmittelindustrie 

Ministerium für Gesundheitswesen 

Ministerium für Handel und Versorgung 

Volkswirtschaftsrat der DDR  

Národní archiv Praha 

Komunistická strana Československa – Celostátní konference 1952–1960 

Komunistická strana Československa – Ústřední výbor 1945–1989 – Jaromír Dolanský 1937–

1971 

Komunistická strana Československa – Ústřední výbor 1945–1989 – Hospodářská rada 

Komunistická strana Československa – Ústřední výbor 1945–1989 – Národohospodářská 

komise ÚV 

Komunistická strana Československa – Ústřední výbor – Kancelář 1. tajemníka ÚV KSČ 

Antonína Novotného (1945) 1951–1967 (1968) 

Komunistická strana Československa – Ústřední výbor 1945–1989 – Komise ÚV KSČ pro 

životní úroveň 1963–1968 

Komunistická strana Československa – Ústřední výbor – Politické byro ÚV KSČ 1954–1962 

Komunistická strana Československa – Ústřední výbor – Politický sekretariát ÚV KSČ 1951–

1954 

Komunistická strana Československa – Ústřední výbor 1945–1989 – Předsednictvo ÚV KSČ  

1962–66 



19 

 

Komunistická strana Československa – Ústřední výbor 1945–1989 – Předsednictvo ÚV KSČ  

1966–71 

Komunistická strana Československa – Ústřední výbor 1945–1989 – Předsednictvo ÚV KSČ  

1980–1989 

Ministerstvo průmyslu 1945–1950 

Ministerstvo vnitřního obchodu 1945–1992 

Ministerstvo zdravotnictví 1945–1968 

Nejvyšší úřad cenový v Praze 1939–1949 

Státní výbor pro rozvoj techniky 1959–1963 

Státní výbor pro výstavbu (1949) 1956–1960  

Úřad předsednictva vlády – Běžná spisovna 1945–1959 

Úřad předsednictva vlády – Sekretariáty – dodatky (sekretariát J. Dolanského) 1954–1955 

Úřad předsednictva vlády – Tajná spisovna (1917) 1945–1959 (1962)  

Úřad předsednictva vlády – Vládní výbor pro výstavbu (1949) 1953–1956 (1957)  

Státní oblastní archiv Praha 

Akcionářský pivovar na Smíchově 1869–1945 (1948) 

Českomoravský svaz pro chmel, slad a pivo 1940–1948 (1949) 

Československé pivovary n. p. Praha z let 1946–1949 (1950) 

Československé pivovary, lihovary a konservárny, n.p. Praha 1950–1951 

Hlavní správa pivovarů a sladoven z let (1948) 1951–1958 

Hospodářská skupina pivovarského a sladařského průmyslu Praha 1940–1948 

Pivovary a sladovny, koncern Praha 1965–1988 

Pražské pivovary, n.p. (1930) 1958–1987  

Sdružení pivovarů a sladoven z let 1958–1961 (1964) 

Smíchovský pivovar, n.p. Praha (1927) 1946–1958 

Středočeský krajský národní výbor Praha 1949–54 

Středočeské pivovary, n.p. 1955–1980 

Velkopopovický pivovar, n.p. (1902) 1946–1955 

Ústřední svaz československých pivovarů (1907) 1925–1939 

Závodní výbor dělnictva Akcionářského pivovaru na Smíchově 1921–1945 

Závodní výbor ROH Smíchovského pivovaru Staropramen, n.p. 1945–1967 (1989) 



20 

 

Ústřední archiv společnosti Plzeňský Prazdroj a.s. 

Měšťanský pivovar 

Tištěné prameny 

Abecední jednotný seznam zboží k I., II. a III. dílu „Jednotného seznamu zboží“ vydaného 

Státním úřadem plánovacím v roce 1950 pro potřebu plánování, statistiku a evidenci 

v průmyslu, stavebnictví, dopravě, obchodě, distribuci, zemědělství, lesnictví, výživě apod. 

Průmyslové vydavatelství, Praha 1950.  

Balabán, Jaroslav, Investiční výstavba a její nejbližší úkoly. In: Plánované hospodářství, roč. 7 

(1954), Státní úřad plánovací, Praha 1954, s. 479–490. 

Beneš, Edvard: Demokracie dnes a zítra. Svazek II. Kruh přátel československé knihy, Londýn 

1941. 

Berger, Oldřich: Velké dílo. Dělnické nakladatelství v Praze, Praha 1946.  

Boreš, František a kol.: Problémy nové soustavy plánování a financování československého 

průmyslu. Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1957.  

Deset let republiky československé. Svazek 2, Státní tiskárna, Praha 1928. 

Dolanský, Jaromír: Novým způsobem pracovat – novým způsobem řídit naše hospodářství. 

Plánované hospodářství, roč. IV., č. 7, Státní úřad plánovací v Praze 1951, s. 441–466. 

Dolanský, Jaromír: Tři léta plánování v lidově demokratickém Československu. Státní úřad 

plánovací, Praha 1950.  

Dvořák, Karel: K decentralisaci plánování místního hospodářství. In: Plánované hospodářství, 

roč. 8 (1955), Státní úřad plánovací, Praha 1955, s. 198–207. 

Frejka, Ludvík: 26. únor 1948 v československém hospodářství. Orbis, Praha 1948. 

Frejka, Ludvík: Plánování jako zákon socialistické výstavby. In: Plánování ekonomický zákon 

socialismu. Praha 1949, s. 39–46. 

Frejka, Ludvík: Rada vzájemné hospodářské pomoci dalším základem našeho hospodářského 

rozvoje. In: Plánování ekonomický zákon socialismu. Praha 1949, s. 197–203. 

Goldmann, Josef: Některé problémy čs. plánovací methodiky a techniky. In: Plánování 

ekonomický zákon socialismu. Praha 1949, s. 76–81. 

Goldmann, Josef: Se sovětskými zkušenostmi do boje za lepší využití rezerv těžkého průmyslu. 

Plánované hospodářství, roč. III., č. 7, Státní úřad plánovací v Praze 1950, s. 409–422. 

Hendrych, Rudolf: Hospodářské poslání závodních rad. Práce, Praha 1946. 



21 

 

Horálek, V. – Matějka, L. – Popelka, M.: O úpravě plánování materiálně technického 

zásobování národního hospodářství na rok 1955. In: Plánované hospodářství, roč. 7 (1954), 

Státní úřad plánovací, Praha 1954, s. 687–695.  

Chmela, Leopold: Měnová reforma. Praha 1946. 

Chmela, Leopold: Problémy československého hospodářství. Praha 1948. 

Kadlec, Vladimír: Přebytek kupní síly a jeho odstranění. Práce, Praha 1945. 

Klacek, J. – Rybáčková, J.: Sovětští ekonomové 20. let o mechanismu fungování ekonomiky. 

EÚ ČSAV, Praha 1966.  

Kňákal, Jan: Hospodaření podle rozpočtu v SSSR. In: Plánování ekonomický zákon socialismu. 

Orbis, Praha 1949, s. 82–86. 

Kodet, Zdeněk: Hmotná zainteresovanost v průmyslu. SNTL, Praha 1962. 

Komenda, Bohumil. Ekonomická funkce a působení velkoobchodních cen. Nakladatelství 

ČSAV, Praha 1964. 

Kořalka, Jaroslav: O decentralisaci plánování zemědělství v plánu na rok 1955. In: Plánované 

hospodářství, roč. 8 (1955), Státní úřad plánovací, Praha 1955, s. 29–41. 

Kouba, K. a kol.: Úvahy o socialistické ekonomice. Svoboda, Praha 1968.  

Maiwald, Karel: Národohospodářská theorie. Bursík & Kohout, Praha 1947. 

Matějka, Ladislav – Kulich, Miloslav: Další prohloubení decentralisace plánování materiálně 

technického zásobování. In: Plánované hospodářství, roč. 8 (1955), Státní úřad plánovací, Praha 

1955, s. 452–459. 

Metodické pokyny a formuláře k sestavení státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSR 

na rok 1955. I. a II. část. Státní úřad plánovací, Praha 1954. 

Metodické pokyny a formuláře k sestavení státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSR 

na rok 1954. Státní úřad plánovací, Praha 1953.  

Metodické pokyny a formuláře k sestavení státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSR 

na rok 1954. II. část: Materiálně-technické zásobování Státní úřad plánovací, Praha 1953.  

Metodické pokyny a formuláře pro pětileté a roční plány rozvoje národního hospodářství ČSR. 

Maloobchodní obrat zboží. Státní úřad plánovací, Praha 1958. 

Metodické pokyny a formuláře pro pětileté a roční plány rozvoje národního hospodářství ČSR. 

Práce – Tvorba a používání normativů dlouhodobé hmotné zainteresovanosti pracovníků. Státní 

úřad plánovací, Praha 1958. 



22 

 

Metodické pokyny a formuláře pro pětileté a roční plány rozvoje národního hospodářství ČSR. 

Finanční plán. Státní úřad plánovací, Praha 1958. 

Metodické pokyny a formuláře pro pětileté a roční plány rozvoje národního hospodářství ČSR. 

Investiční výstavba. Státní úřad plánovací, Praha 1958. 

Metodické pokyny a formuláře pro pětileté a roční plány rozvoje národního hospodářství ČSR. 

Materiálně technické zásobování. Státní úřad plánovací, Praha 1958. 

Metodické pokyny a formuláře pro pětileté a roční plány rozvoje národního hospodářství ČSR. 

Průmyslová výroba a odbyt. Státní úřad plánovací, Praha 1958. 

Metodické pokyny a formuláře pro pětileté a roční plány rozvoje národního hospodářství ČSR. 

Seznam hmotných ukazatelů plánu výroby a oběhu (fondované výrobky). Státní úřad plánovací, 

Praha 1958. 

Metodické pokyny a formuláře pro pětileté a roční plány rozvoje národního hospodářství ČSR. 

Všeobecná část. Státní úřad plánovací, Praha 1958. 

Metodické pokyny a formuláře pro sestavení technicko-hospodářského plánu na rok 1953 

v maloobchodním obratu. Ministerstvo vnitra, Praha 1952. 

Misař, Miroslav – Rozsypal, Kurt – Peltrámová, Šárka: Vybrané kapitoly 

z národohospodářského plánování. Praha 1967. 

Misař, Miroslav a kolektiv: Studie k teorii národohospodářského plánování II. Státní 

pedagogické nakladatelství, Praha 1969. 

Mrázek, Otakar: Patnáct let znárodněného hospodářství, SNTL, Praha 1960. 

Nečas, Ladislav: Technicko-hospodářské plány. Plánované hospodářství, roč. V., Státní úřad 

plánovací v Praze 1952, s. 343–353. 

Oliva, Felix: Poznámky k theorii ekonomie čs. lidové demokracie. In: Plánování ekonomický 

zákon socialismu. Praha 1949, s. 23–38. 

Outrata, Edvard: Dvouletý plán našeho hospodářství. Knižnice České společnosti 

národohospodářské, Praha 1947.  

Plán na rok 1955 – prověrka připravenosti na druhou pětiletku. In: Plánované hospodářství, roč. 

7 (1954), Státní úřad plánovací, Praha 1954, s. 715–722. 

Pokyny a formuláře k sestavení státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSR na rok 

1953, Státní úřad plánovací, Praha 1952.  

První československý plán. Předpoklady a úkoly zákona o dvouletém hospodářském plánu. 

Orbis, Praha 1946. 



23 

 

První pětiletý hospodářský plán rozvoje Československé republiky. Praha 1949. 

Příručka hmotného zásobování. Státní úřad plánovací, Praha 1952.  

Půček, Zdeněk: Za zlepšení metodiky plánování rozvoje národního hospodářství v ČSR. 

Plánované hospodářství, roč. V., Státní úřad plánovací v Praze 1952, s. 242–250. 

Rámcové směrnice pro plánovitou přípravu a včleňování patnáctiletého dorostu do povolání 

v českých zemích v r. 1946/47. Státní úřad plánovací, Praha 1946. 

Rozsypal, Kurt a kolektiv: Plánování vlastních nákladů v ČSR. Průmyslové vydavatelství, 

Praha 1951. 

Rozsypal, Kurt a kolektiv: Úvod do teorie a praxe národohospodářského plánování, 

SNTL/ALFA, Praha 1978. 

Rozsypal, Kurt: Problémy nové soustavy plánování a financování československého průmyslu. 

Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1957. 

Seznam plánovacích skupin průmyslových výrobků, surovin a služeb. Dělnické nakladatelství, 

Praha 1947. 

Seznam plánovacích skupin průmyslových výrobků, surovin a služeb. Dělnické nakladatelství, 

Praha 1948. 

Seznam zboží pro vypracování návrhu prováděcího plánu hmotného zásobování na rok 1950. 

Státní úřad plánovací, Praha 1949. 

Seznam zboží pro vypracování návrhu prováděcího plánu hmotného zásobování na rok 1951. 

Státní úřad plánovací, Praha 1950. 

Seznam zboží pro vypracování prováděcích plánů hmotného zásobování na rok 1952. Státní 

úřad plánovací, Praha 1951. 

Schejbal, Drahoš: O metodických pokynech a formulářích pro sestavení státního plánu rozvoje 

národního hospodářství na rok 1953, Plánované hospodářství, roč. V., Státní úřad plánovací 

v Praze 1952, s. 324–343.  

Směrnice pro vypracování návrhů dílčích pětiletých plánů průmyslové a řemeslné výroby. 

Státní tiskárna, Praha 1948. 

Směrnice pro vypracování návrhu prováděcího plánu hmotného zásobování na rok 1951. Státní 

tiskárna, Praha 1950 

Směrnice pro vypracování návrhu prováděcího plánu průmyslové a řemeslné výroby na rok 

1950, Státní úřad plánovací 1949. 



24 

 

Směrnice pro vypracování návrhů prováděcích plánů na rok 1949 průmyslové a řemeslné 

výroby. Státní úřad plánovací, Praha 1948.  

Směrnice pro vypracování prováděcích plánů průmyslové výroby na rok 1952 pro podniky a 

závody. Státní úřad plánovací, Praha 1951.  

Směrnice pro vypracování prováděcích plánů výkonů (výroby, služeb) v průmyslu na rok 1951, 

Státní úřad plánovací, Praha 1950. 

Směrnice X. sjezdu Komunistické strany Československa pro podstatné zvýšení zemědělské 

výroby v nejbližších dvou až třech letech; Za splnění usnesení X. sjezdu KSČ. In: Plánované 

hospodářství, roč. 7 (1954), Státní úřad plánovací, Praha 1954, s. 454–466.  

Směrnice X. sjezdu KSČ pro sestavení státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSR na 

rok 1955. In: Plánované hospodářství, roč. 7 (1954), Státní úřad plánovací, Praha 1954, s. 427–

435.  

Stalin, J. V.: Ekonomické problémy socialismu v SSSR. Praha 1952. 

Sucharda, Bohumil: Ekonomicky myslet a jednat. Svoboda, Praha 1967. 

Šik, Ota: Ekonomika – zájmy – politika. Nakladatelství politické literatury, Praha 1962. 

Šik, Ota: K problematice socialistických zbožních vztahů. Nakladatelství ČSAV, Praha 1964. 

Turckij, Š. J.: Chozrazčot, vlastní náklady a financování socialistického průmyslu. Státní úřad 

plánovací, Praha 1950. 

Turek, Otakar: O plánu, trhu a hospodářské politice. Svoboda, Praha 1967.  

Ulbricht, Walter: Der Siebenjahrplan des Friedens, des Wohlstands und des Glücks des Volkes. 

Rede vor der Volkskammer der DDR am 30. September 1959. Gesetz über den Siebenjahrplan 

1959-1965, Berlín. 

Usnesení vlády republiky Československé ze dne 8. září 1953 „O opatřeních ke zlepšení 

materiálně technického zásobování národního hospodářství ČSR“. In: Plánované hospodářství, 

roč. VI. (1953), Státní úřad plánovací, Praha 1953, s. 706–718. 

Verunáč, Václav: O hospodářský plán. ČIN, Praha 1933. 

Vlček, Josef: Zkušenosti z plnění usnesení strany a vlády o nové metodě sestavování státního 

plánu. In: Plánované hospodářství, roč. VI. (1953), Státní úřad plánovací, Praha 1953, s. 189–

203. 

Za svobodu do nové Československé republiky: ideový program domácího odbojového hnutí 

vypracovaný v letech 1939–41. Dělnická akademie, Praha 1945. 

Zásady organisace a plánování hmotného zásobování. Státní úřad plánovací, Praha 1950. 



25 

 

Zkušenosti s normativy osobní hmotné zainteresovanosti. Plánované hospodářství. Roč. XIV., 

Státní úřad plánovací, Praha 1961, s. 60–66. 

Tištěné prameny – periodika 

Ergebnisse der Verzehrungsteuer 1860–1913 

Gambrinus 1940–1944 

Hospodář 1946–1950 

Národohospodářský obzor 1947–1950 

Kvas 1873–1940, 1945–1950 

Kvasný průmysl 1955–1961 

Pivovarské listy 1883–1919 

Plánované hospodářství 1948–1960 

Průmysl výživy 1950 

Sbírka zákonů a nařízení Republiky československé 1945–1960 

Sbírka zákonů a nařízení státu československého 1933,1938 

Statistická příručka pro Československo I.–IV. 

Statistická ročenka Československé socialistické republiky 1960–1961 

Statistická ročenka Republiky československé 1934–1938, 1957–1959 

Statistische Monatsschrift 1881 

Úřední list Republiky československé 1945–1961 

Zásobovací zpravodaj 1941–1952 

Zpravodaj Staropramen 1947–1961 

Zprávy Státního úřadu statistického republiky Československé, Praha 1920-1939 

Literatura 

Abrams F., Bradley: The Struggle for the Soul of the Nation. Rowman &Littlefield Publishers, 

INC, Oxford 2004.  

Amadae, M. Sonja: Rationalizing Capitalist Democracy. The Cold War Origins of Rational 

Choice Liberalism. Chicago 2003 

Bailes, E. Kendall: Technology and Society under Lenin and Stalin. Origins of the Soviet 

Technical Intelligentsia, 1917-1941. Princeton 1978.  

Balcar, Jaromír – Kučera, Jaroslav: Von der Rüstkammer des Reiches zum Maschinenwerk des 

Sozialismus. Wirtschaftslenkung in Böhmen und Mähren 1938 bis 1953. Vandenhoeck & 

Ruprecht, München 2013. 



26 

 

Basařová, Gabriela (a kol.): České pivo. Havlíček Brain Team, Praha 2011.  

Bauman, Zygmunt: Socialism: the Active Utopia. Allen und Unwin, London 1976. 

Beinhauerová, Anna – Sommer, Karel: Mocenské pozice ve znárodněném průmyslu (1945–

1948). In: Jech, Karel (Hg.): Stránkami soudobých dějin. Sborník statí k pětašedesátinám 

historika Karla Kaplana. Praha 1993, s. 61–75. 

Beissinger, Mark: Scientific Management, Socialist Discipline, and Soviet Power. Cambridge 

1988. 

Bernard, J. Philippe: Planning in the Soviet Union, Oxford 1966. 

Blaich, Fritz (Hg): Wirtschaftssysteme zwischen Zwangsläufigkeit und Entscheidung. Fischer, 

Stuttgart 1971.  

Bockman, Johanna: Markets in the Name of Socialism. The Left-Wing Origins of 

Neoliberalism. Standford 2011. 

Boyer Christoph (Hg.): Zur Physiognomie sozialistischer Wirtschaftsreformen. Die 

Sowjetunion, Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn, die DDR und Jugoslawien im Vergleich. 

Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2007. 

Boyer, Christoph (Hrsg.): Sozialistiche Wirtschaftsreformen. Tschechoslowakei und DDR im 

Vergleich. Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2006.  

Boyer, Christoph: Dějiny státního socialismu jako dějiny krizí? Pokus o souhrnný přehled. In: 

Kubů, Eduard – Soukup, Jindřich – Šouša, Jiří (Eds.): Fenomén hospodářských krizí v českých 

zemích 19. až počátku 21. století. Cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace. 

Nová tiskárna Pelhřimov, Praha – Ostrava 2015, s. 403–415. 

Boyer, Christoph: Sozial- und Konsumpolitik als ultima ratio des Sozialismus. Die 

Tschechoslowakei im Übergang von der Reform zur „Normalisierung“. In: Enderle-Burcel, 

Gertrude – Kubů, Eduard – Šouša, Jiří – Stiefel, Dieter (Hg): „Discourses – Diskurse“. Essays 

for Beiträge zu Mikuláš Teich & Alice Teichová. Nová tiskárna Pelhřimov, Praha – Vienna 

2008, s. 129–153. 

Brückweh, Kerstin – Schumann Dirk – Wetzell Richard F. – Ziemann Benjamin (eds.): 

Engineering Society. The Role of the Human and Social Sciences in Modern Societies, 1880–

1980. Basingstoke 2012.  

Caldwell, C. Peter: Dictatorship, State Planning, and Social Theory in the German Democratic 

Republic. New York 2003.  

Carlisle, B. Robert: The Birth of Technocracy. Science, Society and Saint-Simonians, Journal 

of the History of Ideas 35, 1974, č. 3, s. 445–464. 

Carr, Edward Hallett – Davies, R. W.: Foundations of a Planned Economy, 1926–1929, vol. 1–

2, Macmillan, London 1969. 



27 

 

Clavin, Patricia: Secury the World Economy. The Reinvention of the League of Nations 1920–

1946. Oxford University Press, Oxford 2013. 

Collier, Stephen: Post-Soviet Social. Neoliberalism, Social Modernity, Biopolitics. Princenton 

2011. 

Crozier, Michel: The Bureaucratic Phenomenon. The University of Chicago Press, Chicago 

1964. 

Damier, Vadim: Ocelové století. Sociální historie sovětské společnosti. Nakladatelství AF, 

Praha 2018.  

Downs, Anthony: Inside Bureaucracy. Prospect Heights: Waveland Press, 1994. 

Dufek, Pavel: K potlačování soukromého podnikání v Československu (ČSR) a východním 

Německu (NDR). Oeconomica, Praha 2005. 

Durman, Karel: Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964–1991. Karolinum, Praha 1998. 

Durmanová, Marie: Odbory v závěrečné etapě druhé světové války. In: Štemberk, Jan: Historie 

a cestovní ruch perspektivní a podnětné spojení: pocta profesoru Vratislavu Čapkovi k 85. 

narozeninám. Vysoká škola obchodní v Praze, Praha 2008, s. 107–119. 

Ellman, Michael: Socialist Planning. Cambridge University Press. Cambridge 2014. 

Figes, Orlando: Lidská tragédie. Ruská revoluce 1891–1924. Beta-Dobrovský a Ševčík, Praha-

Plzeň 2000. 

Fischer, Mark, Technocracy and the Politics of Expertise. Newbury Park 1990.  

Fitzpatrick, Sheila: Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921–1934. Cambridge 

1979.  

Fleron, Frederic (ed.): Technology and Communist Culture. The Socio-Cultural Impact of 

Technology under Socialism. New York 1977. 

Fourcade, Marion: Economists and Societies. Discipline and Profession in the United States, 

Britain and France, 1890s–1990s. Princeton 2009. 

Franc, Martin – Knapík, Jiří: Volný čas v českých zemích 1957–1967. Academia, Praha 2013. 

Franc, Martin: Řasy, nebo knedlíky? Postoje odborníků na výživu k inovacím a tradicím 

v české stravě v 50. a 60. letech 20. století. Scriptorium, Praha 2003.  

Geertz, Clifford: Culture, Custom and Ethics. Polity Press, Cambridge 2000. 

Gestwa, Klaus: Die Stalinistische Großbauten des Kommunismus. Sowjetische Technik- und 

Umweltgeschichte 1948-1967. München 2010. 

Göran, Therborn: European Modernity and Beyond: The Trajectory of European Societies, 

1945-2000. Sage Publications, London 1995. 



28 

 

Graeber, David: The Utopia of Rules. On Technology, Stupidity, and the Secret Joys of 

Bureaucracy. New York 2015.  

Gunnel, John G.: The Technocratic Image nad the Theory of Technocracy, Technology and 

Culture 23, 1982, č. 3, s. 392–416. 

Habermas Jürgen: The Lure of Technocracy. Cambridge 2015. 

Hanson, Philip: The Rise and Fall of Soviet Economy. An Economic History of the USSR from 

1945. London 2003.  

Herber, Friedrich: Alkohol. Prozente – Promille – Probleme. Verlag Volk und Gesundheit, 

Berlín 1971. 

Heumos, Peter: K sociálněhistorickému výzkumu komunistických systémů. In: Soudobé 

dějiny, roč. XV., č. 3–4, s. 686–702. 

Heumos, Peter: Vyhrňme si rukávy, než se kola zastaví!: dělníci a státní socialismus 

v Československu 1945–1968. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2006. 

Heumos, Peter: Zum Verhalten von Arbeitern in industriellen Konflikten. Tschechoslowakei 

und DDR im Vergleich bis 1968. In: Engelmann, Roger – Großbölting, Thomas – Wentker, 

Hermann (Hg.): Entstalinisierung 1956 und die Folgen. Göttingen 2008, s. 409–428.  

Hofman, P. Erik – Laird, F. Robin: Technocratic Socialism. The Soviet Union in the Advanced 

Industrial Era. Druham 1985. 

Hoppe Jiří – Škodová Markéta – Suk, Jiří – Caccamo Francesco: „O nový československý 

model socialismu“. Čtyři interdisciplinární vědecké týmy při ČSAV a UK v 60. letech. Praha 

2015 

Hübner, Peter: Menchen-Macht-Maschinen. Technokratie in der DDR. In: Peter Hübner (ed.), 

Eliten im Sozialismus. Beiträge zur Sozialgeschichte der DDR, Köln 1999, s. 325–360.  

Chalupecký, Petr – Johnson, Zdenka: Prosazování marxisticko-leninské politické ekonomie do 

československého monetárního myšlení v letech 1945–1955. In: Moderní dějiny, roč. 22, č. 2, 

Praha 2014, s. 221–244.  

Janák, Dušan: K počátkům působení sovětských poradců v Československu a Polsku (1945–

1948). In: Kocian, Jiří – Otáhal, Milan – Vaněk, Miroslav (Hg.): Historie prožité minulosti. 

K šedesátinám Oldřicha Tůmy. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2010, s. 71–79. 

Jančík, Drahomír – Kalina, Tomáš: „Náš plán je geniální improvizací.“ Formování konceptu 

československé dvouletky a její rozporné výsledky (1946–1948). Moderní dějiny, roč. 22 

(2014), č. 2, s. 189–219.  

Jančík, Drahomír: Cesta k měnové reformě roku 1953. Od maďarského modelu zavedení 

volného trhu k měnové reformě sovětského typu. In: Královéhradecko. Historický sborník pro 

poučenou veřejnost 4 (2007), s. 249-268. 



29 

 

Jančík, Drahomír: Die tschechoslowakischen Währungsreformen – Abrechnungen nach den 

Weltkriegen. In: Enderle-Burcel, Gertrude – Kubů, Eduard – Šouša, Jiří – Stiefel, Dieter (Hg): 

„Discourses – Diskurse“. Essays for Beiträge zu Mikuláš Teich & Alice Teichová. Nová 

tiskárna Pelhřimov, Praha – Vienna 2008, s. 249–260. 

Jančík, Drahomír: Kolaps třetí československé pětiletky (1961–1962). Mechanismy 

nerovnováhy v centrálně-přídělovém modelu ekonomiky v porozumění Zdislava Šulce. In: 

Kubů, Eduard – Soukup, Jindřich – Šouša, Jiří (Eds.): Fenomén hospodářských krizí v českých 

zemích 19. až počátku 21. století. Cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace. 

Nová tiskárna Pelhřimov, Praha – Ostrava 2015, s. 415–441. 

Jančík, Drahomír: Mocenská pozice, doktrinářské vize a hospodářská realita: Politická strategie 

a hospodářská politika v období prezidentství Antonína Novotného. In: Historický obzor, roč. 

2015, č. XI.–XII., s. 261–270. 

Jančík, Drahomír: Od jedné ekonomické reformy v Československu na práh reformy druhé 

aneb od krize ke krizi. In: Petráš, René – Svoboda, Libor (eds.): Československo v letech 1954–

1962, Praha 2015, s. 234–250. 

Jančík, Drahomír: Zásady a průběh znárodňování v roce 1945. In: Fajmon, Hynek – Balík, 

Stanislav – Hloušková, Kateřina: Dusivé objetí. Historické a politologické pohledy na 

spolupráci sociálních demokratů a komunistů. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 

2006, s. 96–111. 

Janko, Jan: Eubiotické hnutí v Československu. Dějiny věd a techniky 31, 1998, č. 4, s. 209-

218. 

Janko, Jan: K eugenickému hnutí v českých zemích. Dějiny věd a techniky 30, 1997, č. 4, s. 

237–249. 

Janko, Jan: Technokratické tendence v českých zemích. In: Jan Janko (ed.), Postátňování 

profesionalizace a mecenášství ve vědě českých zemí 1860-1945, Studie z dějin techniky 2, 

Praha 1996, s. 25–56. 

Jeggle, Utz: Alkohol und Industrialisierung. In: Cancik, Hubert, Hg.: Rausch – Ekstase – 

Mystik. Grenzformen religióser Erfahrung. Patmos Verlag, Düsseldorf 1978. 

Jirásek, Zdeněk – Šůla, Jaroslav: Velká peněžní loupež v Československu aneb 50:1. Svítání, 

Praha 1992.  

Jirásek, Zdeněk: „Ocelová koncepce“ hospodářství českých zemí 1947–1953, Opava 2014. 

Jirásek, Zdeněk: K otázce sovětských vlivů na československé hospodářství v letech první 

pětiletky. In: Hájek, J. – Kocian, J. – Zítko, M.: Fragmenty dějin. Sborník prací k šedesátinám 

Jana Gebharta. Historický ústav AV ČR, Praha 2006, s. 587–593. 

Kabele, Jiří: Z kapitalismu do socialismu a zpět. Nakladatelství Karolinum, Praha 2005. 

Kalinová, Lenka: Společenské proměny v čase socialistického experimentu. Academia, Praha 

2007.  



30 

 

Kaplan, Karel: Československo v RVHP 1949–1956. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 

1995. 

Kaplan, Karel: Hospodářská demokracie v letech 1945–1948. In: Československý časopis 

historický, roč. 14 (1966), s. 844–861. 

Kaplan, Karel: Kořeny československé reformy 1968. I. Československo a rozpory 

v sovětském bloku, II. Reforma trvale nemocné ekonomiky. Doplněk, Brno 2000. 

Kaplan, Karel: Kořeny československé reformy 1968. III. Změny ve společnosti, IV. Struktura 

moci. Doplněk, Brno 2002. 

Kaplan, Karel: Proměny české společnosti. Část první. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 

2007. 

Kaplan, Karel: Sovětští poradci v Československu 1949–1956, Ústav pro soudobé dějiny AV 

ČR, Praha 1993. 

Kocian, Jiří: Československá strana národně socialistická v letech 1945–1948. Organizace, 

program, politika. Doplněk, Brno 2003.  

Kochan, Thomas: Blauer Würger so trank die DDR. Aufbau Verlag, Berlin 2011 

Kolář, Pavel: Čtyři „základní rozpory“ východoevropského komunismu. In: Soudobé dějiny, 

roč. XXII., č. 1–2, s. 130–165. 

Kolář, Pavel: Strana jako utopie. Komunistická identita po pádu stalinismu. In: Soudobé dějiny, 

roč. XIX., č. 2, s. 227–255. 

Kopeček Michal: Hledání ztraceného smyslu revoluce. Zrod a počátky marxistického 

revizionismu ve střední Evropě 1953–1960. Argo, Praha 2009. 

Kornai, János: The Socialist Systém. The Political Economy of Communism. Princeton 

University Press, Princeton 1992. 

Kosta, Jiří: Abriß der sozialökonomischen Entwicklung der Tschechoslowakei 1945–1977. 

Suhrkamp Verlag, Frankfurt nad Mohanem 1978. 

Kosta, Jiří: Česká/československá ekonomika ve světle měnících se systémů. Vysoká škola 

báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava 2005. 

Kotkin, Stephen: Magnetic Mountain. Stalinism as Civilization. Berkeley 1995. 

Kotkin, Stephen: Modern Times. The Soviet Union and Interwar Conjuncture. Kritika. 

Explorations in Russian and Eurasian History 2, 2001, č. 1, s. 111–164. 

Kotkin, Stephen: Stalin: Volume II: Waiting for Hitler, 1929–1941. Penguin Press, 2017. 

Krakovský, Roman: State and Society in Communist Czechoslovakia. Transforming the 

Everyday from World War II to the Fall of the Berlin Wall, London 2018, s. 1–44. 

Kratochvíle, Antonín: Pivovarství českých zemí v proměnách 20. století. Výzkumný ústav 

pivovarský a sladařský, Praha 2005.  



31 

 

Kubů, Eduard: Economic Reconstruction of Czechoslovakia after World War II. (The Path of 

an Industrial State from a Market Economy to a Planned Economy). In: Enderle-Burcel, 

Gertrude – Kubů, Eduard – Šouša, Jiří – Stiefel, Dieter (Hg.): „Discourses – Diskurse“. Essays 

for – Beiträge zu Mikuláš Teich & Alice Teichová, Nová tiskárna Pelhřimov, Praha – Vienna 

2008, s. 111–127. 

Kuklík, Jan: Znárodněné Československo: od znárodnění k privatizaci – státní zásahy do 

vlastnických a dalších majetkových práv v Československu a jinde v Evropě. Auditorium, 

Praha 2010.  

Kuznets, Simon: Postwar Economic Growth. Cambridge. Harvard University Press. Cambridge 

1964.  

Laak, Dirk van: Technokratie im Europa des 20. Jahrhunderts – eine einflussreiche 

„Hintergrundideologie“, In: Lutz Raphael (ed.), Theorien und Experimente der Moderne. 

Europas Gesellschaften im 20. Jahrhundert, Köln 2012, s. 101–128.  

Lebow, Katherine A.: Unfinished Utopia. Nowa Huta, Stalinism, and Polish Society. 1949–

1956, Ithaca 2013.  

Lhota, Václav.: Znárodnění v Československu 1945–1948. Svoboda, Praha 1987. 

Linz, Juan: Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown and Reequilibration, John 

Hopkins University Press, London 1974. 

Londák, Miroslav: Prvá a druhá ekonomická reforma v Československu a miesto KSS na 

Slovenska na ich pripravách (1953–1967). In: Kocián, J. – Pažout, J. – Rákosník, J.:  

Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, sv. VII., Dokořán, Praha 

2010, s. 185–209. 

Lynch, Michael: STS, symmetry and post-truth, Social Studies of Science 47, 2017, č. 4. s. 

593–599. 

Macura, Vladimír: Šťastný věk. Academia, Praha 2008. 

Máče, Jan: Laboretismus – specifický směr českého ekonomického myšlení. Politická 

ekonomie 49, 2001, č. 4, s. 584–592.  

Maier, S. Charles: Between Taylorism and Technocracy. European Ideologies and the Vision 

of Industrial Productivity in the 1920s, Journal of Contemporary History 5, 1970, č. 2, s. 27–

61. 

Marek, Pavel: České živnostnictvo 1945–1960: likvidace živnostníků, řemeslníků a 

obchodníků v českých zemích. Doplněk, Brno 2006. 

Mastný, Vojtěch: Studená válka a sovětský pocit nejistoty: 1947–1953 Stalinova léta. Aurora, 

Praha 2001.  

Meller, B. Helen: Towns, Plans and Society in Modern Britain, Cambridge 1997.  

Meynaud, Jean: Technocracy, New York 1969.  



32 

 

Minařík, Martin: V národních barvách. Akcionářský pivovar na Smíchově v letech 1869–1945. 

Nová tiskárna, Pelhřimov 2017. 

Mlčoch, Lubomír: Chování československé podnikové sféry. Ekonomický ústav 

Československé akademie věd, Praha 1990.  

Mlynář, Zdeněk: Krize v sovětských systémech od Stalina ke Gorbačovovi. 2. vydání. 

Prospektrum, Praha 1991.  

Myant, Martin R.: Socialism and democracy in Czechoslovakia 1945–1948. Cambridge 

University Press, 1981.  

Myant, Martin R.: The Czechoslovak Economy, 1948–1988. The Battle of Economic Reform. 

Cambridge University Press, New York 1989.  

Osers, Jan: Die Wirtschaftsdemokratie in der ČSSR (1945–1948). Erster Versuch zur 

Einführung eines Demokratischen Sozialismus. In: Karlsruher Beiträge zur Wirtschaftspolitik 

und Wirtschaftsforschung, roč. 1975, H. 3, s. 271–302. 

Peterhoff, Reinhard: Die Transformation des tschechoslowakischen Wirtschaftssystems von 

1945–1948 und die systemserhaltenden Reformen bis 1966. Marburg 1970. 

Polanyi, Karl: The Essence of Fascism“, In: Lewis, John – Polanyi, Karl – Kitchin, Donald K.: 

Christianity and the Social Revolution. V. Gollancz, London 1935, s. 359–394.  

Polanyi, Karl: Velká transformace. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2006.  

Průcha, Václav a kolektiv: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992, 2. díl 

období 1945–1992. Doplněk, Brno 2009. 

Průcha, Václav: Glosses to the Periodisation of the Economic History of Czechoslovakia after 

World War II., In: Enderle-Burcel, Gertrude – Kubů, Eduard – Šouša, Jiří – Stiefel, Dieter 

(Hg.): „Discourses – Diskurse“. Essays for – Beiträge zu Mikuláš Teich & Alice Teichová, 

Nová tiskárna Pelhřimov, Praha – Vienna 2008, s. 67–72.  

Pullmann, Michal: Eroze diktatury v době přestavby. Krize vládnoucích elit a rozpad 

ideologického konsenzu v Československu (1986–1989). In: Soudobé dějiny, roč. XIX., č. 2, s. 

256–274. 

Pullmann, Michal: Sociální dějiny a totalitněhistorické vyprávění. In: Soudobé dějiny, roč. XV., 

č. 3–4, s. 703–717. 

Rákosník, Jakub – Noha, Jiří: Kapitalismus na kolenou. Auditorium, Praha 2012. 

Rákosník, Jakub: Sovětizace sociálního státu. Lidově demokratický režim a sociální práva 

občanů v Československu 1945–1960. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2010.  

Renner, Jan: Československá strana lidová 1945–1948. Prius, Brno 1999.  

Sabrow, Martin: Socialismus jako myšlenkový svět. Komunistická diktatura 

v kulturněhistorické perspektivě. In: Soudobé dějiny, roč. XIX., č. 2, s. 196–208. 



33 

 

Sandgruber, Roman: Die Anfänge der Konsumgesellschaft. Konsumgüterverbrauch, 

Lebensstandard und Alltagskultur in Österreich im 18. und 19. Jahrhundert. Verlag für 

Geschichte und Politik, Wien 1982. 

Simon, A. Herbert: Administrative Behavior. A Study of Decision-Making Processes in 

Administrative Organizations. Macmillan, New York 1947. 

Sláma, Jiří: Die sozio-ökonomische Umgestaltung in der Nachkriegs-Tschechoslowakei. Zur 

Politik des kommunistischen Machtmonopols. Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1977.  

Sommer, Vítězslav a kol.: Řídit socialismus jako firmu. Technokratické vládnutí 

v Československu 1956–1989. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2019. 

Sommer, Vítězslav: Kronikář komunistického Československa. Karel Kaplan a studium 

soudobých dějin. In: Soudobé dějiny, roč. XV., č. 2, s. 341–356. 

Spulber, Nicolas: Soviet Strategy for Economic Growth. Indiana University Press, 

Bloomington 1964. 

Šulc, Zdislav: Stát a ekonomika. Karolinum, Praha 2004. 

Šulc, Zdislav: Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu (České republice) 

1945–1995, Doplněk, Brno 1998. 

Taubman, William: Chruščov. Člověk a jeho doba. Nakladatelství BB/art s.r.o., Praha 2005.  

Teichová, Alice: Die Grenzen der Planwirtschaft in der Tschechoslowakei. In: Heiss, Gernot – 

Míšková, Alena – Pešek, Jiří – Rathkolb, Oliver (Hg.): An der Bruchlinie/Na rozhraní světů. 

Österreich und die Tschechoslowakei nach 1945/Rakousko a Československo po 1945. 

Studien-Verlag, Wien 1998. 

Teichová, Alice: Wirtschaftsgeschichte der Tschechoslowakei 1918–1980, Böhlau Verlag, 

Wien – Köln – Graz 1988. 

Treml, G. Vladimir – Alexeev, V. Michael: The Second Economy and the Destabilizing Effect 

of its Growth on the State Economy in the Soviet Union: 1965–1989. In: Berkeley-Duke 

Occasional Papers on the Second Economy in the USSR, Paper No. 36, December 1993. 

Tucker, C. Robert: Stalin. Na vrcholu moci 1928–1941. BB art, Praha 2000. 

Vondrová, Jitka: Češi a sudetoněmecká otázka 1939–1945. Dokumenty. (Ed.). Ústav 

mezinárodních vztahů, Praha 1994. 

  



34 

 

5. Publikační, akademická a pedagogická činnost 

Publikační činnost 

Monografie: 

Minařík, Martin: V národních barvách: Akcionářský pivovar na Smíchově v letech 1869–1945. 

Nová tiskárna Pelhřimov, Praha 2017, ISBN 978-80-7415-158-3. 

Kapitoly v kolektivních monografiích: 

Minařík, Martin: „Konkurenti nebo obchodní partneři? Akcionářský pivovar na Smíchově a 

firma F. Ringhoffer v době monarchie.“ In: Hlavačka, Milan – Hořejš, Miloš a kol.: Fenomén 

Ringhoffer: rodina, podnikání, politika. Národní technické muzeum, Praha 2019, ISBN 978-

80-7037-303-3.  

Minařík, Martin: Manažerský sen. Expanze firmy v době hospodářské krize. Příklad 

Akcionářského pivovaru na Smíchově. In: Kubů, Eduard – Soukup, Jindřich – Šouša, Jiří Eds.: 

Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století. Nová tiskárna 

Pelhřimov, Praha-Ostrava 2015, ISBN 978-80-7415-115-6. 

Minařík, Martin: Smíchovskou desítkou na pozici pivovarské jedničky. In: Jančík, Drahomír – 

Štolleová, Barbora: Pivo, zbraně a tvarůžky. Podnikatelé meziválečného Československa ve 

víru konjunktur a krizí. Maxdorf, Praha 2015, ISBN 978-80-7345-422-7. 

Články v odborných časopisech a sbornících: 

Minařík, Martin: Investice a modernizace Akcionářského pivovaru na Smíchově. In: Dějiny 

věd a techniky, roč. 2016, č. 3, s. 178–194, ISSN 0300-4414. 

Minařík, Martin: Nepřítel nebo pomocník? Hledání vztahu komunistického režimu ke spotřebě 

alkoholu v Československu v letech 1948–1968. In: Historica. Revue pro historii a příbuzné 

vědy, roč. 2016, č. 2, s. 184–222, ISSN 1803-7550. 

Akademická činnost 

Výzkumné projekty: 

  

2012–2014 – Řešitel výzkumného projektu financovaného z vnitřního grantu FF UK: „Výroba 

a spotřeba piva v Československu a NDR v letech 1945/1949–1989“  

2012–2016 – Spolupráce na projektu financovaném z grantu AČR: „Německé agrární hnutí 

v českých zemích v období habsburské monarchie (Ideologie agrarismu, politika, 

hospodářství)“  

2014 – Měsíční doktorské stipendium na Institut für Wirtschafts- und Socialgeschichte 

Universität Wien, výzkumný projekt: „Austria and Czechoslovakia monetary separation in the 

context of the private business interests” 



35 

 

2016–2019 – Řešitel projektu financovaného z interního grantu Národního zemědělského 

muzea: „Výroba a spotřeba piva v poválečném Československu“ 

Konference: 

„Fenomén hospodářské krize v českých zemích/střední Evropě 19. a 20. století (Proměna 

cyklického vývoje ekonomiky v procesu gradující globalizace)“ pořádaná na půdě VŠE a UK 

Příspěvek: „Manažerský sen. Expanze firmy v době hospodářské krize. Příklad Akcionářského 

pivovaru na Smíchově.“ 

„Ringhoffer 200, rodina – podnikání – politika“ Příspěvek: „Konkurenti nebo obchodní 

partneři? Akcionářský pivovar na Smíchově a firma F. Ringhoffer.“ 

„České pivovarnictví v procesu modernizace“ Příspěvek: „Akciový pivovar jako faktor 

modernizace českého pivovarnictví.“ 

Pedagogická činnost 

Ústav hospodářských a sociálních dějin FF Univerzity Karlovy 

2014 (letní semestr) – Průmyslová výroba piva a jeho spotřeba v českých zemích v 19. století 

a v první polovině 20. století (specializační přednáška) 

2015 (letní semestr) – Hospodářské dějiny po roce 1945 (cvičení) 

2016 (letní semestr) – Hospodářské dějiny po roce 1945 (cvičení) 

2017 (letní semestr) – Hospodářské dějiny po roce 1945 (cvičení) 

2018 (letní semestr) – Hospodářské dějiny po roce 1945 (cvičení) 

 


