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Anotace
Diplomová práce je případovou studií Akcionářského pivovaru na Smíchově v letech
1918-1948. Studie je na jedné straně příspěvkem k business history meziválečného
Československa, ale zároveň mapuje přechod úspěšné akciové společnosti s plně tržní
ekonomiky do smíšeného hospodářského systému s centrálním plánováním. Vývoj podniku je
zkoumán prostřednictvím analýzy podnikatelské strategie, kde je zkoumán přístup akcionářů
a managementu podniku k investicím, modernizacím, rozdělení zisku, nástrojům úvěrování a
podpoře odbytu. Pozornost je věnována také podnikatelské mentalitě managementu podniku a
jejímu vývoji v době První republiky. Práce tak zároveň poskytuje příklad podnikání české
společnosti v meziválečném období a je příspěvkem k dějinám českého pivovarnictví.

Annotation
This thesis is a case study of the Schareholding brewery in Smíchov in the years 19181948. It not only focuses upon its contribution to the business history in interwar
Czechoslovakia, but also charts its transition from a successful joint-stock company with a
full market economy to a mixed economic system with central planning. The development of
the company is the development of the company is examined through the analysis of business
strategy, looking at the approaches of the shareholders and management regarding
investment, modernization, division of profits, lending tools and support sales. Attention is
also paid to the business mentality of the company's management and its development at the
time of the First Republic. The work also provides an insight into business in Czech society
during the interwar period and is a contribution to the history of the Czech brewing industry.
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1. Úvod
Během posledních dvou století se stalo pivo jedním z atributů české společnosti. Je
součástí konzumního zvyku a prostředkem sociální komunikace. Ovlivňuje trávení volného
času a život české společnosti. V současném podnikání je vnímáno jako „rodinné stříbro“.
České pivovarnictví nejen dokázalo v kvalitě výrobků držet krok se světovou špičkou, ale
dokázalo jí dokonce spoluurčovat. Zpracování třicetileté éry jednoho z lídrů českého
pivovarnictví Akcionářského pivovaru na Smíchově se tak stává zajímavým badatelským
tématem.
Předkládaná diplomová práce je business history a má za cíl postihnout obraz vývoje
Akcionářského pivovaru na Smíchově v letech 1918 - 1948. Sleduje mechanismy fungování
podniku, hospodářské výsledky, technologickou úroveň a komparací s dalšími pivovary
určuje jeho místo na trhu. Osou výzkumu je analýza podnikatelské strategie, přístupu
managementu k investicím, modernizacím, rozdělení zisku a podpora odbytu. Studie navazuje
na autorovu bakalářskou práci o smíchovském pivovaru v letech 1869-1918 a snaží se
postihnout posun podnikatelské mentality správní rady oproti předválečnému období a určit
hlavní tvůrce modifikované podnikatelské strategie smíchovského pivovaru. Diplomová práce
tak může být vnímána i jako sonda do vývoje českých podnikatelských elit.
Práce ústí v pojednání éry národního podniku v předúnorovém prostředí se sílící státní
regulací a začínajícím plánováním. Studie dokumentuje přechod úspěšné akciové společnosti
z tržního hospodářství do centrálně plánovaného.
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2. Prameny a metody bádání
Historická odborná literatura smíchovský pivovar donedávna opomíjela, ale
v minulých dvou letech se objevily dvě studie zabývající se smíchovským pivovarem v letech
1869 – 1918. Jedná se o mou bakalářskou práci Akcionářský pivovar na Smíchově v letech
1869 – 1918 a diplomovou práci Kateřiny Pánkové České pivovarnictví 1869 – 1918,
podnikatelské strategie, kartelizace, odbyt. Vývojem pivovaru po první světové válce se žádná
historická studie nezabývá. Podobně řídké jsou studie k dějinám pivovarnictví první poloviny
20. století. Jediná práce věnující se pivovarnictví jako celku je Pivovarství českých zemí v
proměnách 20. století od Antonína Kratochvíle. Z tištěných pramenů jsou tak nejpřínosnější
dobová periodika, odborný časopis Kvas, periodikum hostinského stavu Hostimil,
smíchovských dělníků Zpravodaj Staropramen a ke komparaci produkce jednotlivých
podniků Zprávy státního úřadu statistického Republiky Československé.
Primární prameny předkládané práce pochází z podnikových fondů Akcionářský
pivovar na Smíchově; Smíchovský pivovar národní podnik; Československé pivovary národní
podnik; Závodní výbor smíchovského pivovaru; Českomoravský svaz pro chmel, slad a pivo;
Hospodářská skupina pivovarského a sladařskému průmyslu; Ústřední svaz československých
pivovarů; Ochranný svaz pivovarů v Čechách a z fondu Krajský soud obchodní –
Akcionářský pivovar na Smíchově uložených ve Státním oblastním archívu v Praze. Ke
komparaci s jinými podniky bylo čerpáno také z fondu Měšťanský pivovar v ústředním
archívu společnosti Plzeňský Prazdroj a.s., z fondu Velkostatek Kamenice-Velké Popovice ze
Státního oblastního archívu v Praze a z fondu Hostinský úvěrní ústav, Archív České národní
banky.
Zkoumání akcionářského pivovaru na Smíchově jako sociálněekonomické jednotky, si
vyžádalo použití strukturní analýzy, která se stala základní metodou předkládané práce. Při
zpracování statistických údajů byla použita kvantitativní metoda a komparativní metoda
při analýze produkce a zisku, kde jsou údaje o výrobě a rozdělení odbytu komparovány
s údaji z jiných pivovarů a statistikami výroby a spotřeby piva v Československu. Komparace
byla použita také ve srovnání finančních přebytků smíchovského pivovaru s aktivy
Hostinského úvěrního ústavu a Měšťanského pivovaru v Plzni. V diplomové práci byla
použita rovněž metoda sondy pro přehled poskytnutých úvěrů a mimořádných příspěvků.
Vyžádalo si jí velké množství údajů v protokolech ze schůzí správní rady. Byly proto použity
údaje jenom pro roky 1929 a 1933.
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Práce je rozložena do několika analytických celků. Úvodní kapitola má za cíl
poskytnout náhled do problematiky českého pivovarnictví první poloviny 20. století.
Následuje rozsáhlá kapitola věnující se podnikatelské strategii podniku. V devíti
podkapitolách je analyzován právní rámec fungování pivovaru, investiční a modernizační
činnost managementu, jeho přístup k financování podniku, rozdělení zisku a podpoře odbytu.
Studie se zároveň pokouší analyzovat tvůrce podnikatelské strategie. Závěrečná kapitola se
pak věnuje éře pivovaru v hospodářském systému se silným vlivem státu a počátečním
plánováním.
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3. Československé pivovarnictví v letech 1918-48
Rozpad monarchie a vyhlášení Československé Republiky vyvolalo vlnu nadšení a
očekávání české společnosti. Tajné touhy a sny o samostatném státě, které ještě před válkou
se zdály být nereálné, se staly skutečností. Nadšené davy vítaly prezidenta osvoboditele a
celou českou společností prostupoval optimismus. Pohled na válkou rozvrácené národní
hospodářství, ovšem optimismus nevzbuzoval. Řízené válečné hospodářství mlelo
z posledního a vznik nového státu z hospodářského hlediska přínosem rozhodně nebyl.
Obrovský trh Rakousko-Uherské monarchie se rozpadl na řadu nástupnických států, které se
schovaly za hradby celních bariér. Nová éra protekcionismu nevěštila pro exportně založené
české hospodářství nic dobrého. Jakkoliv „nenáviděné“ Rakousko-Uhersko bývalo, přesto
záštitou českého průmyslu. Poskytovalo mu dostatečně velký trh a ochranu před konkurencí
z vyspělejších zemí. Jak se teď vyrovná s novou situací československá ekonomika znenadání
vhozená do vod tvrdé mezinárodní konkurence, bez dostatečně velkého domácího trhu,
s nedostatkem surovin, zchátralým strojním vybavením, nedostatečnou kapitalizací a po léta
budovanými a nyní válkou přetrhanými obchodními kontakty? Podobné obavy se honily
v hlavách většiny českých národohospodářů a manažerů podniků. Honily se v hlavách také
lidem v pivovarském průmyslu, který byl jedním z nejpostiženějších odvětví českého
průmyslu.
Na prahu První republiky leželo pivovarnictví v troskách, nedostávalo se surovin,
prázdné kapacity pivovarů chátraly a dobré jméno českého piva v zahraničí bylo téměř
zapomenuto. Produkce pivovarského průmyslu, která ještě v kampani 1911/12 v českých
zemí činila 13.072.644 hl, poklesla v sezoně 1918/19 na pouhých 3.356.914 hl, navíc se
jednalo z velké většiny o nízkostupňové pivo pochybné kvality vařené z náhražek. Jeden
z nejúspěšnějších oborů českého průmyslu ležel na dně a prakticky začínal od nuly, bylo
nutné obnovit strojní zařízení zničené dlouhým nepoužíváním a rekvírováním součástek z
drahých kovů, naplnit znovu výrobní kapacity, navrátit kvalitu českého piva a obnovit jeho
dobré jméno ve světě. Přes všechny obtíže pivovarnictví od nuly nezačínalo. Jeho deviza
spočívala v lidském potenciálu. Mělo řadu skvělých odborníků a na jejich bedrech nyní ležela
tíha obnovy českého pivovarnictví.
Během války trpělo české pivovarnictví na prvním místě nedostatkem pivovarských
surovin násobeným ještě protěžováním uherských pivovarů rakouskou-uherskými státními
orgány při jejich rozdělování. Z krátkodobého hlediska tak vznik nového státu českému
pivovarnictví prospěl. Nový stát získal připojením Slovenska rozsáhlé ječmenářské oblasti,
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které do té doby z velké části zásobovaly uherské pivovarnictví. Po vyhlášení Československa
byly dodávky slovenského ječmene do Maďarska zastaveny a obráceny směrem do Čech.
Během kampaně 1918/1919 (od 1. října 1918 do 30. září 1919) bylo vyrobeno 27.000q sladu
z ječmene pocházejícího z Čech, Moravy a Slezska a 46.000q z ječmene slovenského. Pomalu
se zlepšující příděly surovin jsou patrné z Tabulky 1.
Tabulka 1:
Příděly ječmene pro české pivovarnictví*
Průměrná Povolená výroba v procentech
Dodáno ječmene
stupňovitost
předválečné produkce
1918
1919

300 vagonů (kromě
syrové řepy)
3800 vagonů

4°
6°

Cena za 1 hl.
piva (Kč)

8
24

109
94

Pramen: Kvas roč. 48, č. 18, str. 182.
*Situace k prosinci 1918 a 1919.

Naopak velmi nepříznivě ovlivňovalo nové rozdělení Evropy export českého piva.
Protekcionismus a drahé dopravní tarify okolních zemí velmi znesnadňovaly rozvoj pivního
exportu. Jestliže před první světovou válkou vyvážely české země 1.200.000 hl piva ročně1,
v roce 1921 klesl vývoz na téměř 150.000 hl a v následujících dvou letech deflační krize
srazila vývoz na úplné dno. Silná koruna obrovsky zdražila české pivo v zahraničí a snížila
jeho konkurenceschopnost. Roku 1923 vyvezlo Československo jen 39.074 hl. Potíže
způsobené silnou korunou však brzo opadly a od roku 1924 začíná export spolu se světovou
konjunkturou znovu růst a roku 1929 překonává hranici 270.000 hl vyvezeného piva. Hodnota
roku 1929, ale stanovuje vrchol meziválečného exportu a v dalších letech díky posunu
hospodářské krize z USA do Evropy exportní výsledky českého piva padají prudce dolů, až
na 72.986 hl v kampani 1934. Do konce první republiky se vývoz piva zvedá jenom velmi
pozvolna a v poslední celé kampani prvorepublikového Československa roku 1937 dosahuje
export piva jen 101.168 hl, tedy zhruba 1/12 předválečného výstavu (viz Graf 1).

1

Kvas roč. 52, č. 28, str. 255.
Kratochvíla, A.: Pivovarství v českých zemích v proměnách 20. století, Praha, 2005, str. 27; Kvas, roč. 48, č. 14,
str. 143.
2

3

Kvas roč. 52, čís. 51, str. 332.
Kvas, roč. 57, č. 18, str. 213; roč. 58, č. 1, str. 1.
10
5
Kvas, roč. 64, č. 1, str. 1.
6
Kvas, roč. 73, č. 1, str. 4.
7
Kvas roč. 53, č. 27, str. 290;roč. 57, č. 31, str. 361; Kratochvíle, A: Pivovarství v českých zemích v proměnách
20. Století, Praha, 2005, str. 31-34.
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Pramen: Zprávy státního úřadu statistického, Praha, 1921-1939.

Podobně neúspěšné bylo československé pivovarnictví ve snaze dosáhnout úrovně
předválečného období v celkové produkci. V prvních poválečných letech ovlivňoval produkci
nedostatek surovin a státem stanovená maximální stupňovitost piva. Nedostatek piva a jeho
nedostatečná kvalita díky nízké stupňovitosti a použití náhražkových surovin vyvolaly velký
nárůst podomácku vařeného piva ve venkovských oblastech, kde zejména v době žní hostince
zely prázdnotou, ale v domácnostech nebyla o pivo nouze. Celková produkce podomácku
vyrobeného piva byla odhadována na 500.000 hl převážně 14°-15° piva.2 Příděly surovin
přestaly ovlivňovat produkci pivovarů po zrušení vázaného hospodářství v kampani
1920/1921. Nejvíce se přiblížila produkce československého pivovarnictví úrovni
předválečné v roce 1929, kdy bylo v Československu vyrobeno 11.611.463 hl piva (viz.
Tabulka 2 a Graf 2). Hospodářská krize však tento slibný nástup pivovarnictví překazila. Ze
dna se zvedalo pivovarnictví teprve až v roce 1937. Hodnota československé produkce
8.312.098 hl v roce 1937 byla stejně nelichotivá jako hodnota exportu. Přes všechny snahy
vynikajících osobností meziválečného československého pivovarnictví zůstalo období první
republiky v pivovarském průmyslu ve stínu předválečného.

2

Kratochvíla, A.: Pivovarství v českých zemích v proměnách 20. století, Praha, 2005, str. 27; Kvas, roč. 48, č. 14,
str. 143.
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Pramen: Zprávy státního úřadu statistického, Praha, 1921-1939.
*Do údaje za účetní období 1911/12 není zahrnuta výroba na Slovensku.

Tabulka 2: Spotřeba, produkce, vývoz a dovoz piva v Československu 1911-1937 v hl*
Spotřeba
ČSR
1911/12
1912/13
1918/19
1919/20
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

6 892 495
6 078 496
7 243 211
8 411 516
8 980 415
9 493 253
9 768 809
10 804 845
11 341 630
11 182 993
10 227 394
9 455 522
7 877 520
7 924 022
7 671 420
7 472 107
8 211 312

Vývoz
ČSR

152 407
44 901
39 074
172 987
236 756
221 924
230 906
259 270
271 620
235 514
150 140
101 943
74 579
72 986
73 498
80 417
101 168

Dovoz
ČSR

9 513
3 929
1 928
2 552
2 007
1 900
1 787
1 467
638
1 704
285
210
248
134
382

Čechy
Morava a Slezsko
10 668 139
2 471 363
9 994 194
2 130 605
2 664 113
694 801
4 358 933
1 052 706
5 013 025
1 208 578
4 813 976
1 054 173
5 750 606
1 253 986
6 760 174
1 520 151
7 282 221
1 634 250
7 651 470
1 741 562
7 809 960
1 866 697
8 596 358
2 112 341
8 994 030
2 229 093
8 788 018
2 227 333
8 030 420
2 027 425
7 458 061
1 814 496
6 306 179
1 430 311
6 298 010
1 454 676
6 074 154
1 406 854
5 888 679
1 406 115
6 435 304
1 557 990

Produkce
Slovensko

Podkarp. Rus

253 479
146 710
277 262
303 761
232 981
249 058
272 941
269 539
287 715
288 891
320 055
355 092
368 359
303 306
263 178
200 626
226 489
243 191
240 853
289 565

6 593
20 393
28 401
21 538
19 122
27 284
29 233
31 878
31 665
32 893
33 248
33 330
24 387
20 026
14 698
17 623
20 471
21 743
29 239

ČSR

3 512 217
5 709 294
6 553 765
6 122 668
7 272 772
8 580 550
9 215 243
9 712 625
9 997 213
11 061 647
11 611 463
11 417 040
10 385 538
9 555 761
7 951 814
7 996 798
7 744 670
7 557 390
8 312 098

Pramen: Zprávy státního statistického úřadu, Praha, 1921-39.
*Pro prázdná pole nejsou údaje k dispozici.

Koncentrace výroby a zvětšování podílu produkce velkopivovarů na celkové produkci
pivovarnictví pokračovalo také v době První republiky a to velmi výrazně. V prvních
poválečných letech docházelo ještě k nárůstu počtu pivovarů, hlavně díky znovu rozjíždění
výroby v pivovarech, které byly během války zastaveny. Další léta počet činných pivovarů
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v Československu rychlým tempem stabilně ubýval. Během 15 let od roku 1922 do roku 1937
zastavilo svoji činnost 208 pivovarů. Pokles se tím ovšem nezastavil a v době druhé světové
války nařízením státních úřadů z důvodu zvýšení efektivity a úspory pracovních sil bylo
během jediného roku zastaveno dalších 73 pivovarských podniků (viz Tab. 3 a Graf 3). Po
skončení války bylo roku 1946 evidováno v Československu 285 činných pivovarů. Nový
Československý stát s plánovaným hospodářstvím měl stejné ambice ve zvýšení efektivity
jako protektorátní režim a počet pivovarů měl být ještě více redukován a jejich produkce
přesunuta do velkých podniků.
Tabulka 3:
Počet činných pivovarů v Československu
1918
563
1933
421
1919
582
1934
412
1920
585
1935
403
1921
589
1936
389
1922
590
1937
382
1923
583
1938
365
1924
571
1939
358
1925
551
1940
353
1926
524
1941
353
1927
491
1942
353
1928
472
1943
280
1929
456
1944
280
1930
446
1945
265
1931
439
1946
285
1932
430
Pramen: Kvas, roč. 74, č. 23-24, str. 358.
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Úpadek velkého množství malých pivovarů vyvolával ve stavovských organizacích
snahy zabránit tendenci k stalé větší koncentraci výroby a smluvní úpravou odbytové soutěže
uchovat strukturu pivovarského průmyslu s velkým podílem drobných pivovarů.
Stavovské organizace v čele se Spolkem pro průmysl pivovarský se zejména
zaměřovaly na obnovu Smlouvy na ochranu odběratelstva. Hektolitrová horečka, soutěžení ve
zkupování hostinských koncesí a poskytování benefitu zapříčinilo roku 1908 uzavření
Smlouvy na ochranu odběratelstva, ke které se zavázala většina českých pivovarů. Smlouva
konzervovala stávající stav odběratelské struktury, soutěžení mezi pivovary mělo probíhat
jenom o nově založené hostince, v případě, že některý z pivovarů druhému přebral odběratele,
měl postiženému podniku vyplatit pevně stanovenou náhradu. Smlouva vydržela v platnosti
po 16 let a to i včetně válečného období. Roku 1921 však její platnost končila a k dalšímu
prodloužení nedošlo.3 Řada velkých a středních pivovarů cítila šanci svůj podíl na pivním trhu
navýšit a k ustanovení nové smlouvy tak chyběla vůle. Jednání o nové smlouvě probíhalo
téměř dalších patnáct let, ale všechna jednání krachovala na neústupnosti několika podniků.4
Zavírání stále většího počtu pivovarů se pomalu stávalo politikum. Rozmanitost
českého pivovarnictví s velkým počtem výrobců a druhů piv byla považována za národní
bohatství, které je nutné v Československém státě zachovat. Snahy po podpoře malých
pivovarů našly proto sluchu v politických kruzích. Roku 1935 se vložila do řešení situace
vláda. Vyhověla přáním pivovarských kruhů a poskytla pivovarům slevu na dani z piva od 1.
února 1935, pod podmínkou, že bude přistoupeno k smluvní úpravě poměrů v pivovarském
průmyslu (viz Kap. 4.8.). Smlouva na ochranu odběratelstva v předválečné podobě nebyla
reálná, protože by vyvolala velký odbor hostinských. Byla proto sepsána kontingentní
smlouva, která vešla v platnost 22. března 1935. Kontingentní smlouva stanovila jednotlivým
pivovarům kontingent výroby, podle jejich poměru průměrné výroby v letech 1930 a 1933k
celostátnímu výstavu. Pivovary v následujících letech mohly růst pouze o přírůstek celé
československé výroby. V případě, že nějaký pivovar vykázal větší růst a navýšil tak svůj
podíl na domácím pivním trhu byl povinen zaplatit sankci, která byla posléze rozdělena mezi
postižené pivovary. Vidina nižších plateb daní přesvědčila i dosud nejvíce váhající pivovary a
kontingentní smlouva byla podepsána 93,6% všech činných pivovarů s 99,04% celkového
výstavu.5 Smlouva vydržela v platnosti do konce roku 1939, kdy obsazením velké části
československého území Německem pozbyla smyslu a byla nahrazena Smlouvou na ochranu
odběratelstva.
3
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Během války byly zřízeny dvě nové instituce a to „Hospodářská skupina průmyslu
pivovarského a „Českomoravský svaz pro chmel, slad a pivo“. Prvně jmenovaná byla
zájmovou organizací pivovarů, po stránce právní formálním spolkem, uznaným za výlučného
zástupce svého hospodářského odvětví, druhá byla veřejnoprávní korporací svých odvětví,
upravující trh, které příslušelo a přísluší s ohledem na celkový hospodářský stav a obecné
blaho, úprava výroby, zpracování chmele, sladu a piva, jakož i úprava obchodu s nimi, a jejíž
vyhlášky, rozhodnutí a výměry mají povahu veřejnoprávních norem; jiné soukromoprávní
úpravy jsou vyloučeny.6 V roce 1942 nařídil svaz, z důvodu úspory pohonných hmot a
dopravních prostředků, výměnu vzdálenějších odbytišť mezi pivovary. Ustavená rajonizace
odběratelstva platila do roku 1948.
Nejvýznamnější technologickou změnou v meziválečném období bylo nahrazování
kvasných a ležáckých dřevěných sudů nádobami z jiných materiálů. Nevýhodou dřevěných
sudů byla celá řada. Například nutnost každoročního požahování. Sudy velkých rozměrů
nebylo možné vyrábět jednak kvůli každoročnímu vysklepování a také díky nedostatku
vhodného dřeva. Malé sudy tak nedostatečně využívaly sklepních prostor.
U nových nádob vysklepování odpadalo. Železné a hliníkové tanky bylo možné
vyrábět jakýchkoliv rozměrů a skládat je na sebe. Železobetonové kádě dokonce mohly být
postaveny tak, aby kopírovaly sklepní klenby. Pivovary tak nemusely stavit nová sklepní
oddělení a mohly lépe využít stávajících prostor. Soustředěním více piva do jedné sklepní
místnosti, také ušetřilo značné náklady na chlazení. Nezanedbatelné byly rovněž úspory
materiálu, zejména ceny dřeva a smoly během světové války prudce narostly, a také
pracovních sil, ať už bednářských nebo pomocného personálu při stěhování sudů. Teoreticky
všechno hovořilo pro výměnu dřevěných sudů. Pivovarnictví bylo ovšem oborem, kde byl a je
kladen velký důraz na tradiční postupy výroby a v zavádění novinek bylo velmi
konzervativní. Nové v praxi dostatečně neověřené technologie budily strach z negativního
ovlivnění chuti piva, které by mělo pro pivovar katastrofické následky. Z těchto důvodu
nejvíc na tradiční postupy sázející plzeňský pivovar dřevěné ležácké sudy v meziválečném
období nikdy nevyměnil. Naopak pivovar, který se pro zavedení tanků nebo jiných nádob
odhodlal, byl celým pivovarským stavem považován téměř za kacíře.7
Nutno říct, že nových nádob se objevila celá řada a ne všechny se v budoucnu
osvědčily. Problémové byly hlavně železobetonové kádě. Jejich konstrukce spočívala
z železobetonových stěn, na jejichž povrch se uvnitř kádě nanášela cementová omítka
6
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s obsahem skelné drti a na ni černá izolační hmota. Svým řešením využívaly nejracionálněji
sklepní prostor. Po více, jak dvaceti letech provozu se však na stěnách začínaly objevovat
drobné trhlinky, ve kterých se mohly usazovat nečistoty a tvořit bakteriální zárodky
ovlivňující chuť piva. Železobetonové kádě se zejména uplatnili jako kvasné nádoby. Jako
ležáckých sudů se téměř nepoužívaly.8 V praxi se nakonec nejvíce osvědčily hliníkové a
železné smaltované tanky. Jejich hladký povrch byl vůči pivu zcela inertní a nenáročný na
čištění. Hliníkové tanky, ale musely obsahovat nejméně 99,6% hliníku. Tanky o nižší ryzosti
98-99% obsahovaly křemík, zinek, měď a železo, které mohlo způsobovat koroze.9
Po skončení druhé světové války se zdálo, že světový vývoj v hospodářství půjde
směrem ke státem plánované ekonomice a většina politických špiček Československa si další
fungování ekonomiky bez plánu nedokázala představit. Nejnaléhavější se však jevilo po
osvobození Československa odstranění Němců a kolaborantů z hospodářství. Dekretem
prezidenta republiky 5/1945 Sb. z 19. května 1945 byla ustanovena národní správa do všech
podniků opuštěných nebo v držení státně nespolehlivých osob.10 Dalším dekretem presidenta
republiky 101/1945 Sb. ze dne 24. října 1945 o znárodnění některých podniků průmyslu
potravinářského byly znárodněny všechny pivovary, které vystavily v roce 1937 více než
150.000 hl piva a jediným vlastníkem těchto podniků se stal stát. Dne 18. ledna 1946 podle §
16 dekretu presidenta republiky byl zřízen celostátní ústřední orgán „Československé
pivovary, národní podnik“, pod jehož správu všechny znárodněné podniky spadaly. O zbylé
konfiskované pivovary, které nepodléhaly znárodnění, se svedl boj mezi národním podnikem
Československé pivovary, samosprávnými orgány a národním podnikem Státní lesy a statky,
jenž řadu pivovarů získal na základě pozemkové reformy podle dekretu 12/1945. Situace se
definitivně vyřešila zákonem ze dne 28. dubna 1948 o znárodnění dalších průmyslových a
jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů
znárodněných a národních podniků tohoto oboru, na jehož základě byly znárodněny všechny
pivovary v Československu k 1. lednu 1948.11
Vedle státem držených pivovarů působily v Československu nadále pivovary
v soukromých rukou. Jejich produkce však byla státem nepřímo rovněž řízena. Stát
prostřednictvím ministerstva výživy rozděloval suroviny pro jednotlivé obory potravinářského
8

Kratochvíle, A: Pivovarství v českých zemích v proměnách 20. Století, Praha, 2005, str. 33.
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hromadě Sdružení českých sládků dne 7. listopadu 1942. Kvas, roč. 74, č. 8, str. 109.
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Dekret presidenta republiky ze dne 19. května 1945 o neplatnosti některých majetkově-právních jednání
z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých
organizací a ústavů, Kvas, roč. LXXIII., číslo 2, str. 24.
11
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průmyslu a stanovoval ceny klíčových výrobků, tedy i piva. Vnitřně bylo pivovarnictví řízeno
Českomoravským svazem pro chmel a slad, který se podílel na plánování celého
pivovarského průmyslu. V platnosti nadále zůstala tzv. rajonizace zavedená v době okupace.
Soukromé pivovary proto mnoho prostoru k podnikání neměly, jejich produkce byla závislá
na stanoveném přídělu surovin, odbyt na přiděleném počtu odběratelů a zisk se odvíjel ze
stanovené ceny piva. Případné investice do zlepšení efektivity provozu narážely na poválečný
nedostatek surovin a strojního vybavení. Přesto nebyl soukromý sektor na úkor národních
podniků znevýhodňován. Příděly surovin a odběratelské teritorium bylo stanoveno ještě před
znárodněním a případné změny v odběratelské struktuře musely být adekvátně nahrazeny.
Dvouletý plán pro léta 1947 a 1948 schválilo ústavodárné shromáždění republiky
Československé zákonem ze dne 29. října 1946. Cílem plánu bylo dosažení 110% průmyslové
výroby roku 1937. Pivovarský průmysl dostal za úkol vystavit na konci roku 1948 8.600.000
hl piva.12 Po celou dobu plánu se však potýkal s nedostatkem surovin a plnění plánu probíhalo
jenom za cenu nižší stupňovitosti piva, jehož největší povolená hodnota na konci roku 1948
nepřekročila 7°. Pivovarský průmysl během dvouletého plánu hodnoty předválečné výroby
reálně nedosáhl. Ještě horší výsledky zaznamenal v exportu piva. Jestli hodnota exportu
101.168 hl v roce 1937 byla ústupem z pozic získaných v druhé polovině dvacátých let, tak
export piva během dvouletého plánu byl takřka volným pádem. Pro rok 1947 byl plánován
vývoz 60.000 hl piva, ale ve skutečnosti bylo vyvezeno jenom 29.128,47 hl převážně 12°
piva.13
Československý pivovarský průmysl obrovsky zasáhly obě světové války. Po každé
válce byly všechny pozice předešlého období ztraceny a pivovarnictví muselo začínat
prakticky od nuly. Pivovarský průmysl v éře první republiky, jakkoliv je toto období
považováno za zlatý věk českého hospodářství, zůstal ve stínu předválečného pivovarnictví.
Úrovně pivovarského průmyslu před první světovou válkou se mu nepodařilo dosáhnout ani
v exportu ani v celkové produkci. Velkým podílem se o to zasloužila hospodářská krize
vracející československé pivovarnictví v exportu a produkci o několik let nazpět. Pozvolna se
vzmáhající pivovarský průmysl, pak ještě více srazila druhá světová válka. Znárodnění velké
části průmyslu a dvouletý plán nedokázaly odstranit nedostatek pivovarských surovin a na
obnovu výroby alespoň v hodnotách roku 1937 si musel Československý stát počkat až po
roce 1948.
12
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vyvezeného piva, kde byl povolen dovoz maximálně 9,2° piva. SOA Praha fond APS, Smíchovský pivovar, karton
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4. Podnikatelská strategie 1918-45
4.1. Změny stanov, úpis nových akcií
Akciový kapitál smíchovského pivovaru činil 1.800.000 Kč po 4.500 kusech akcií
v nominální hodnotě 400 Kč. Hlasování na valné hromadě se mohl účastnit každý akcionář
minimálně s 5 akciemi, což odpovídalo 1 hlasu. Jeden akcionář ovšem mohl disponovat
maximálně 20 hlasy. Ustanovení týkající se hlasování významně zabraňovalo získání majority
jedním nebo malou skupinou velkých akcionářů a podporovalo rozptýlení akciového kapitálu
mezi velké množství drobných investorů. Při rozdělování čistého zisku bylo nejdříve odečteno
300 zl. (600 Kč) pro každého člena správní rady a revisora za práce spolkové a ze zbytku se
měla vyplatit 5% dividenda. Z přebytku, který zůstane po vyplacení dividendy, se mělo
vyplatit 10% správní radě a 2% revizorům jako tantiéma. O naložení se zbytkem rozhodovala
valná hromada, která mohla vyplatit superdividendu. Se zánikem monarchie se nijak text
stanov neměnil a podnik dál fungoval podle stanov předválečných. Na podrobnější rozbor
těchto stanov bych odkázal na svoji bakalářskou práci Akcionářský pivovar na Smíchově
1869-1918.
Správní radě na podzim roku 1918 stačil jeden pohled na zdevastované zařízení
pivovaru a pochopila, že vrátit pivovar do předválečného lesku a síly si v následujících letech
vyžádá mobilizaci značných finančních prostředků. V záloze měla ještě zmocnění k navýšení
akciového kapitálu z valných hromad dne 7. listopadu 1899 a 8. listopadu 1914, které dosud
ještě nevyužila. Na valné hromadě roku 1899 se akcionáři dohodli na zvýšení akciového
kapitálu o 500 akcií na 2 miliony korun. Roku 1914 pak souhlasili se zvýšením až na hodnotu
4.000.000 korun. Správní rada chtěla využít svého práva na rozmnožení akciového kapitálu
již v prvních poválečných letech, ale podle nařízení c.k. ministerstva z 3. září 1918, které
převzala také československá vláda, podléhala všechna dřívější usnesení o rozmnožení akcií
novému schválení ministerstva vnitra. Smíchovský pivovar podal novou žádost během roku
1920 a 29. srpna 1921 dostal povolení k vydání 500 akcií v 400 Kč nominální a 2.000
Kč emisní hodnotě. Akciový kapitál měl být tak zvýšen o 200.000 Kč na 2 miliony. Do konce
září byla veškerá emise dosavadními akcionáři upsána a pivovar nemusel nabízet své akcie
mimo okruh svých akcionářů. Po srážce výloh získal podnik 1.078.435,86 Kč a z toho bylo
použito:
200.000 Kč - na účet akciového kapitálu, čímž byl tento doplněn na 2.000.000 Kč
599.756 Kč - na účet obchodního kapitálu, čímž tento doplněn na 2.000.000 Kč
100.000 Kč – na účet rezervního fondu I., čímž tento doplněn na 1.000.000 Kč
18

178.679,86 Kč – na účet nově zřízeného rezervního fondu III.14
Zisk pivovaru každým rokem rostl a investice se dařilo pokrývat z vlastních zdrojů.
Správní rada se rozhodla využít svůj pasivní kapitál v rezervních fondech na zvýšení
akciového kapitálu. Důvodem byly jistě i snahy zvýšit nominální hodnotu akcie, aby výnos z
dividendy v procentech na jednu akcii tolik nekřičel a nevyvolával tolik negativních reakcí ve
veřejnosti. V posledních letech totiž prudce zesílily hlasy volající po větším zdanění
pivovarnictví a zisky smíchovského pivovaru se staly často používaným argumentem těchto
snah. Ještě téhož roku na valné hromadě 13. listopadu 1921 bylo odsouhlaseno zvýšení
akciového kapitálu na 3.000.000 Kč převedením 1.000.000 Kč z účtu Rezervního fondu II.
Nominální hodnota akcií se měla zvýšit z 400 Kč na 600 Kč. Ministerstvo vnitra schválilo
dodatečně usnesení v březnu 1923.15 Na valné hromadě roku 1925 pak bylo usneseno převést
milion korun ze zisku podniku do účtu akciového kapitálu, jenž se měl zvýšit na 4.000.000 Kč
a nominální hodnota akcie měla být přetištěna na 800 Kč.16
Další změnu stanov si vyžádal zákon ze dne 15. června 1927 č.78 Sb. z. a n. prováděcí
nařízení ze dne 18. února 1928 č. 27 Sb. z. a n. o stabilizačních bilancích. Na základě
uvedených zákonů měl být nově oceněn před válkou nabytý movitý a nemovitý majetek všech
firem v Československu. Zákon měl odstranit rozdíl mezí účetní a reálnou hodnotou majetku
způsobený válečnou inflací. Ve smíchovském pivovaru byla provedena východisková
stabilizační bilance k 1. říjnu 1927. V té době měl již Měšťanský pivovar v Plzni svoji
stabilizační bilanci hotovou a předseda smíchovského pivovaru Karel Dimmer požádal vrch.
ředitele plzeňského pivovaru Plášila, aby dovolil jeho správní radě a úředníkům podívat se,
jak plzeňský pivovar stabilizační bilanci provedl. Velmi dobré vztahy mezi oběma podniky
potvrzuje skutečnost, že správní rada plzeňského pivovaru žádosti Karla Dimmera vyhověla a
dovolila mu a jeho úředníkům nahlédnutí do jejich účetních knih. Podle vzoru plzeňské
stabilizační bilance pak vedení smíchovského podniku předložilo valné hromadě 11. listopadu
1928 příslušné změny. Aktiva v účtech staveb, strojů, nábytku, potahů a bednárny, která činila
9.480.424,21 Kč byla navýšena na 60.076.625,62 Kč . Z přírůstku bilance 50.596.201,41 Kč
bylo přeúčtováno 8 milionů na účet akciového kapitálu a ze zbytku 42.595.201,41 Kč byl
vytvořen stabilizační fond. Nominální hodnota akcie byla tímto zvýšena na 2.000 Kč a
akcionářům bylo vydáno 1.000 gratis akcií v nominální hodnotě 2.000 Kč a to v poměru 1
gratis akcie na 5 starých. Akciový kapitál byl tak zvýšen na 12.000.000 Kč.17
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Na valné hromadě roku 1932 pak proběhlo další zvýšení akciového kapitálu. Z účtu
stabilizačního přebytku měl být zdvojnásoben akciový kapitál na 24 milionů korun a
nominální hodnota jedné akcie zvýšena na 4.000 Kč a hodnota podílného listu z 400 Kč na
800 Kč.18
Všechny doposud provedené poválečné změny stanov se týkaly jenom článku
pojednávajících o výši akciového kapitálu a nominální hodnotě akcie. Na valné hromadě 1932
byly přijaty změny stanov i v článcích definujících právo akcionářů podávat volné návrhy na
projednání valnou hromadou a pravomoc správní rady k nákupu nemovitosti bez odsouhlasení
valnou hromadou. Nově mohlo podat volný návrh na valné hromadě nejméně 10 akcionářů
oprávněných ke hlasování nebo menší počet, který se ovšem vykáže držbou alespoň desetiny
akciového kapitálu. Správní radě pak byl zvýšen limit pořizovací ceny nemovitosti, u které je
povinna vyžádat si souhlas akcionářů z 500.000 Kč na 5.000.000 Kč.
Valná hromada roku 1933 se zabývala dvěma body stanov, které se staly v průběhu
doby anachronismem. Zejména to byla věta v odst. 2 v § 11 „Osoby ženské mohou hlasovati
jen mužskými zplnomocněnci“, která byla v nových stanovách vyškrtnuta. Další již zastaralé
ustanovení se týkalo omezení příbuzenských vztahů ve správní radě a sboru revizorů.
Původně zněly stanovy, že až do 4. stupně nesmí býti nikdo příbuzen mezi sebou ve správní
radě. Ustanovení pocházelo z dob založení pivovaru, kdy byl Smíchov nepatrným městysem,
a akcie pivovaru skoupili tehdejší obyvatelé Smíchova. Jedna rodina žárlivě hleděla na
druhou a byly obavy, aby jedna z rodin neovládla celou správní radu. V roce 1933 už jen část
akcionářů bydlela na Smíchově a akciový kapitál byl rozšířen po celém Československu a
dokonce i v cizině, obavy o ovládnutí podniku příbuzensky svázanými osobami byly
neopodstatněné. Odst. 2. § 16 byl tak změněn na: „Členem správní rady nemůže býti, kdo jest
buď ve služebním poměru nebo do 1. stupně zpřízněn nebo se švakřen buď s některým členem
správní rady nebo sboru revisorů neb s některým úředníkem společnosti. Také manželé sester
nemohou býti současně členy správní rady.“ Odst. 3 § 16 byl upraven takto: „Členem správní
rady nemůže býti akcionář, který je současně majitelem, nájemcem neb úředníkem jiného
pivovaru neb funkcionářem jiné pivovarské společnosti, leda by byl do této jiné pivovarské
společnosti správní radou Akcionářského pivovaru k tomu delegován. Úředníkem nemůže býti
jmenován, kdo je v příbuzenském neb švakrovském poměru s některým členem správní rady
neb sboru revisorů.“ Odst. 3 § 20. byl změněn: „Členem revise nemůže býti, kdo jest buď ve
služebním poměru aneb v prvním stupni spřízněn neb sešvakřen s některým členem správní
18

Podílné listy vznikly vydáním gratis akcií. Akcionáři, kteří nevlastnili přesně pět akcií nebo jiný počet dělitelný
pěti, nemohli obdržet celé akcie, proto byly vydány tzv. pětinky, podílné listy rovnající se pětině hodnoty akcie.
SOA Praha fond APS Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 94, karton č. 3.

20

rady neb revise, neb s některým úředníkem společnosti. Také manželé sester nemohou býti
současně členy revise.“ na konec odstavce se pak připojilo: „....leda by byl do této jiné
pivovarské společnosti správní radou Akcionářského pivovaru delegován.“19
Největší zásahy do stanov podniku proběhly na mimořádné valné hromadě 30. května
1935. Správní rada pokračovala v trendu snižování rezerv ve prospěch akciového kapitálu.
Akciový kapitál byl zvýšen o 36 milionů korun na celkových 60 milionů. Navýšená částka
byla získána přeúčtováním následujících zdaněných reserv na účet akciového kapitálu:
10.059.617 Kč – z rezervního fondu II.
2.900.000 Kč – reservy na stavbu výstavního pavilonu
7.000.000 Kč – reservy pro rekonstrukce a pořízení nových strojů v závodě
14.752.924,28 Kč – reserv na účtu osobním
1.287.458,72 Kč – části zbytku zdaněného čistého zisku r. 1933/34.
V souvislosti s tím, byla nakolkováním zvýšena nominální hodnota akcie z 4000 Kč na
10.000 Kč. Akciový kapitál činil 60.000.000 Kč a byl rozdělen na 6000 kusů. Ministerstvo
financí si při jednání o zvýšení akciového kapitálu vyjednalo podmínku, že smíchovský
podnik zakoupí za 5 milionů státních papírů a uloží je na 5 let u Zemské banky do vázaného
depa. Dispozice s kapitálovou podstatou tohoto deposita bude po dobu 5 let, tj. do 1/8. 1940
vázána na písemný souhlas ministerstva financí.
Zásadními body, které měnily dosavadní praxi ve fungování podniku, bylo zavedení
Výkonného výboru a Dozorčí rady. Proti těmto návrhům vystoupila na valné hromadě
skupina kolem prokuristy Lambla, ale nedostalo se jí širší podpory. Výkonný výbor byl nově
tvořen předsedou správní rady, jeho náměstkem a dvěma zvolenými členy správní rady.
Funkční období Výkonného výboru trvalo dva roky. Výkonný výbor vykonával bezprostřední
správu a obchod v podniku. Denně musel být některý člen výkonného výboru v dopoledních
úředních hodinách přítomen v podniku. Po dobu své funkce pobírali členové výkonného
výboru fixní plat a ke konci roku remuneraci, neměli však nárok na tantiémy z čistého zisku.
Kromě toho měli nárok na náhradu hotových vydání, spojených s výkonem své funkce, která
mohla být paušalizovaná. Výši fixního platu, remunerace i paušálu na hotová vydání
stanovovala dozorčí rada. Dozorčí rada byla tříčlenná volena na tři roky z řad akcionářů
vlastnících nejméně 80 kusů akcií. Dozorčí rada vykonávala dohled nad hospodařením
podniku a přebírala funkce dosavadního Sboru revisorů. Nadto stanovovala fixní plat
s remunerací členům výkonného výboru. Pravidla pro rozdělování zisku byla pak stanovena
takto: „Z čistého zisku se přidělí 1/10 všeobecnému rezervnímu fondu a to tak dlouho, dokud
19
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nedosáhne alespoň jedné desetiny akciového kapitálu. Ze zbytku bude 5% vyplaceno jako
dividenda, dále bude z částky, která zbyla po odečtení dividendy vyplaceno 7% jako tantiéma
členům správní rady, pokud nejsou členy výkonného výboru, a 2% jako tantiéma členům
dozorčí rady. Z toho, co ještě zbylo, vyměří se akcionářům superdividenda. Jakým způsobem
bude naloženo s konečným zbytkem, rozhodne valná hromada.“ V neposlední řadě se změnil
účetní rok podniku nově začínající 1. ledna a končící 31. prosince.20
Úprava akciového kapitálu probíhala i v následujících letech. Na valné hromadě 14.
března 1937 bylo usneseno vyměnit 6.000 kusů akcií v nominální hodnotě 10.000 Kč za
12.000 kusů po 5.000 Kč. Podle usnesení řádné valné hromady ze dne 19. března 1939 bylo
všech dosud vydaných 12.000 kusů akcií po 5.000 Kč nominální hodnoty staženo z oběhu a
nahrazeno 60.000 kusy akcií po 1.000 Kč. Důvodem snížení nominální ceny akcie byla snaha
rozředit dividendový výnos mezi větší počet akcií, aby celková hodnota na jednu akcii nebila
tolik do očí a nevzbuzovala tolik závisti, jako doposud. Dále byl akciový kapitál zvýšen o
36.000.000 korun vydáním dalších 36.000 kusů akcií. Stávajícím akcionářům bylo umožněno
přednostně nakoupit nové akcie přesně v poměru, který umožňoval stávajícím akcionářům
skoupit celou novou emisi. Na jednu starou akcii v nominálu 5.000 Kč bylo možné přikoupit
3 nové akcie v nominálu 1.000 Kč za emisní kurz 1.100 Kč. Podnik v tomto případě
neinkasoval ažio, protože zvýšených 100 Kč pokrývalo náklady spojené s vydáváním nových
akcií. 21
Během roku 1940 byl akciový kapitál znovu zvětšen tentokrát převedením zdaněných
rezerv na účet akciového kapitálu ve výši 24 milionů korun:
500.000 Kč – rezervy na stavbu domů pro zřízence a dělníky
2.500.000 Kč – rezervy pro účely investiční
19.015.677,18 Kč – rezervy na účtu osobním
1.984.322,82 Kč – části zbytku zdaněného čistého zisku r. 1939
Akciový kapitál tak dosáhl 120 milionů korun a nominální hodnota akcie byla nakolkováním
zvýšena z 1.000 na 1.250 korun.22
Poslední velká změna stanov do konce druhé světové války proběhla na základě
usnesení valné hromady ze dne 15. června 1941. Akciový kapitál byl zvýšen ze 120 na 144
milionů korun. Zvýšení o 24 milionů bylo dosaženo přeúčtováním:
20.108.318,87 Kč – zbytku stabilizačního fondu
3.756.353,60 Kč – zbytku zdaněného čistého zisku r. 1940
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135.327,53 Kč – části reservy pro kursovní ztráty na cenných papírech
Akcie byly nakolkovány na hodnotu 1.500 korun. Při té příležitosti byly změněny stanovy dle
vládního nařízení č. 26/1940 a 268/1941, a akcie byly opatřeny novým německo-českým
zněním a název firmy byl doplněn o německý název „Aktienbrauerei in Smichov“. Paragraf
ustanovující úřední řečí podniku češtinu byl z nových stanov vypuštěn.
Změna stanov v meziválečném období se zejména týkala výše akciového kapitálu a
nominální ceny akcie. Navyšování akciového účtu, ale probíhalo většinou přesunem financí z
jiných fondů, ať už rezervních, obchodního kapitálu nebo stabilizačního účtu, jen v menší
míře úpisem nových akcií. Během období první republiky správní rada financovala provoz a
investice pivovaru z akumulovaných finančních zdrojů podniku a finance z nových emisí
akcií nepotřebovala. Emise z roku 1921 hrála v hospodaření pivovaru jen zanedbatelnou roli.
Mnohem podstatnější byla emise roku 1939. Správní rada pravděpodobně zamýšlela rozsáhlé
investice, které však po vypuknutí druhé světové války nemohla realizovat v plném rozsahu.
Vzácnost nových emisí akcií způsobovala téměř nulovou obchodovatelnost akcií
smíchovského pivovaru na burzovním trhu. Držba akcií zůstávala v rodinách akcionářů a
správní rada se snažila tento stav udržet a zabránit vstupu silného investora do podniku. 23
Ostatní články se měnily jenom výjimečně a systém fungování podniku takřka
neměnily. Jedinou podstatnou změnou bylo zavedení Výkonného výboru a Dozorčí rady,
čímž se změnil systém odměňování Správní rady. Zavedení Výkonného výboru jenom
potvrzovalo rozhodující roli předsedy a správní rady ve vedení podniku. Funkce ředitele
podniku se, na rozdíl od jiných firem, ve smíchovském pivovaru prakticky nevyskytovala.
Tento stav vznikl v době, kdy se dlouholetý ředitel František Hejtmánek v roce 1911 vzdal
funkce. Správní rada zaskočená jeho rozhodnutím, snažila se pana Hejtmánka v podniku
udržet a nabídla mu místo ve správní radě. Když František Hejtmánek místo přijal a byl
zvolen předsedou správní rady, pozice ředitele nebyla od té doby obsazena a na předsedu a
správní radu přešla většina rozhodovacích pravomocí ředitele podniku. Na bilancích od
účetního roku 1915/16 je sice do té doby vrchní účetní Adolf Lambl nově titulován jako
ředitel účtárny a později jako administrativní ředitel, jednalo se pravděpodobně spíše jen o
titulaturu a poctu dlouholetému vrchnímu účetnímu, rozhodně jeho funkce ředitele neměla
tolik pravomocí jako za ředitelování Františka Hejtmánka. Po jeho odchodu z podniku je jeho
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nástupce Bohumír Welz v bilanci roku 1927/28 opět titulován jako vrchní účetní a funkce
administrativního ředitele již nebyla do znárodnění podniku obnovena.
Ostatní podstatné články stanov, specifické pro smíchovský podnik, především
rozdělení hlasovacího práva, které podporovalo rozptýlení akciového kapitálu mezi velké
množství drobných akcionářů, zůstaly zachovány. Hlasovací právo pro držitele nejméně pěti
akcií se zvyšováním akciového kapitálu a poskytováním gratis akcií zvyšovalo, ale poměr
hlasů k akciovému kapitálu zůstal stejný. Stejně tak maximální počet dvaceti hlasů na jednu
osobu a potřebný počet akcií pro vstup do správní rady zůstal také ve stejném poměru, jako
v předválečném období. Na valných hromadách se spíše vyskytovaly hlasy po snížení kvóty
držených akcií pro hlasování, aby se hlasování mohli účastnit i osoby s nižším počtem akcií
než bylo 5 akcií předválečných.24
Kurz akcií se na počátku třicátých let blížil již 30.000 Kč na jednu akcii a akcionář
smíchovského podniku, který se chtěl účastnit hlasování valné hromady, musel mít nejméně
150.000 Kč uložených v akciích smíchovského pivovaru. Valná hromada tak byla přípustná
jen vyšší třídě nebo maximálně horní vrstvě střední třídy. Změnila se tak výrazně akcionářská
struktura oproti předválečnému období, kdy střední třída akcionářů valným hromadám
naprosto dominovala. Žádné velké přesuny akciového kapitálu se, ale nekonaly a většinu akcií
drželi staří akcionáři a jejich potomci. Veškeré hlasy po úpravách poměru hlasovacího práva
zůstaly nevyslyšeny a vliv starých akcionářů zůstal v podniku prakticky nezměněn.

4.2. Investice do modernizace a rozšíření výroby
Do nového státu vstupoval smíchovský pivovar v oblasti investic s výrazným dluhem.
Varny II. a III. zůstávaly stále na vaření na přímém ohni a rozsáhlé plány na přestavbu
Štěpánského mlýna na sladovnu překazilo vypuknutí světové války. Navíc během válečného
období technické vybavení pivovaru značně zchátralo. Většina strojního vybavení
z nedostatkových kovů byla zrekvírována. Pád výstavu během válečného období o téměř půl
milionu hektolitrů a dlouhé nepoužívání se značně podepsalo na stavu transportních a
kvasných nádob. Většina nádob musela být v poválečných letech opravena a některá dokonce
nahrazena novými. Investice do náhrady zrekvírovaného a zchátralého pivovarního zařízení,
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proto v prvních poválečných letech převažovaly. Do rozsáhlejších investic se správní rada, jak
sama uváděla, díky poválečné inflaci nepouštěla. Koneckonců nebyl k velkým investicím
důvod. Výstav pivovaru v kampani 1919/20 nedosáhl ještě ani poloviny výstavu v kampani
1912/13. Na předválečnou úroveň výroby si musel podnik počkat, až do sezóny 1926/27.
Úroveň výroby se promítala i do investičních nákladů, jak je to patrné z účtu strojů a staveb
(viz Tab. 5, str. 36), kdy můžeme pozorovat právě od účetního roku 1926/27 nástup investiční
vlny, která kulminuje v roce 1929/30.
Jak už bylo řečeno, investiční aktivita v letech 1918-1926 byla ve znamení náhrady
stávajících zařízení. Výjimkou byla přestavba umývárny sudů započatá v roce 1919.
Umývárna byla ovšem vybavena starými stroji, jelikož dovoz v době nedostatku valut byl
značně nákladný a tyto stroje se v Československu nevyráběly. Jedinou výraznou investicí, do
které se správní rada pustila, byla stavba domu v Pivovarské ulici pro úředníky a dělníky.
Valná hromada již v r. 1920 vyčlenila pro stavbu 1.000.000 Kč, ale správní radě se podařilo
dosáhnout stavebního povolení až v r. 1926, kdy byla teprve stavba pro ubytování 20 rodin
zahájena. Z dalších investic můžeme v krátkosti jenom zmínit: výměna 4 chladících štoků,
oprava dlažby dvorů, fasády hlavní budovy, úprava restauračních místností a výměna krytiny
na většině střech během kampaně 1922/23, připojení elektrické sítě na městský proud r. 1924
a přestavba ledárny u III. Strojovny, rekonstrukce dvou hvozdů a úprava fasády a střechy tzv.
Štěpánského mlýna během r. 1926.25
Jednou

z největších

inovací,

která

se

zaváděla

v pivovarském

průmyslu

v meziválečném období, bylo nahrazování dřevěných kvasných a ležáckých sudů,
železobetonovými nebo smaltovanými kovovými tanky. Ocelové tanky se objevovaly již
v předválečném období, například Měšťanský pivovar v Českých Budějovicích je zavedl v r.
1912, ale většího rozšíření v Českých zemích se dočkaly až ve dvacátých letech.26
Dlouhotrvající

nedůvěru k jiným

než

dřevěným

nádobám,

otupila rostoucí

cena

nedostatkového dubového dřeva v poválečných letech a lepší využití sklepních prostor, které
umožňovaly zejména železobetonové tanky.
Dilema jaké tanky nejlépe zvolit řešila ve dvacátých a třicátých letech většina českých
sládků. Na trhu dominovaly zejména tři varianty. Železobetonové tanky vyráběné firmou
Rostock & Baerlocher, smaltované tanky od firmy Emailtank Düsseldorf a ocelové tanky
s Tankolitem od plzeňských Škodových závodů. Základem Tankolitu byl parafin s přísadami,
které zvyšovaly jeho přilnavost, elasticitu a pevnost. Je možno konstatovat, že právě nedůvěra
25
26

SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, karton č. 2, i.č. 81-89.
Kratochvíle, A: Pivovarství v českých zemích v proměnách 20. Století, Praha, 2005, str. 31.
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k úpravě vnitřního povrchu kovových tanků Tankolitem byla v té době překážkou jejich
většího a rychlejšího rozšíření.27 Nejracionálněji využívaly prostor sklepů železobetonové
tanky. Jejich výstavba se prováděla na místě a mohla kopírovat stavební řešení jednotlivých
sklepních prostor. Při výstavbě železobetonových kádí se vnitřní stěny kádě základní
železobetonové konstrukce opatřily cementovou omítkou s obsahem skelné drti a po jejím
důkladném vyzrání a vysušení se na takto upravené stěny nanášela černá izolační hmota
s obchodním názvem „Gebit“. Gebit byla černá tvárná hmota s vysokým podílem přírodních
pryskyřic, za tepla husté tekuté konzistence, při nízkých teplotách plasticky pevná. Vůči pivu
byla naprosto inertní a k běžným čistícím a dezinfekčním prostředkům zcela odolná. V prvních
zhruba dvaceti letech užívání se jevily jako ideální nádoby pro dokvašování piva. V pozdějším
období se na vnitřním povrchu objevovaly jemné trhliny, které vyžadovaly periodické opravy.
Přesto postupně docházelo k destrukci vnitřního skeletu a hrubému narušení vnitřní povrchu.
To pak vedlo k nebezpečí mikrobiologické kontaminace a následným chuťovým závadám
piva28. Výhodou železobetonových kádí byla také jejich nižší cena oproti smaltovaným
tankům. Smaltované tanky se ovšem v praxi osvědčily nejvíce. Smalt byl naprosto
indiferentní a vysoce odolný po mnoho let, aniž by byl nějak narušen.
Před podobným dilematem stál r. 1927 i sládek smíchovského pivovaru Josef Paspa.
Nakonec bylo rozhodnuto vybavit na zkoušku I. spilku 15 železobetonovými tanky,
pravděpodobně od firmy Rostock & Baerlocher.29 Tanky dodané během června 1927 se
znamenitě osvědčily a již 19. října 1927 bylo objednáno 16 železobetonových tanků od firmy
Rostock & Baerlocher do spilky č. III. za 79 Kč/1 hl celkem za 304.000 Kč, tj. za stejných
podmínek jako do první spilky, a dalších 16 železobetonových tanků do spilky č. II. od firmy
Borsari v Zollikoně u Curychu za cenu 88 Kč/1 hl celkem 365.000 Kč. Na schůzi správní rady
12. září 1928 bylo pak usneseno objednat do třech dalších spilek 48 železobetonových
kvasných kádí obsahu až 8.900 hl od firmy Rostock & Baerlocher. Ve stejném roce byly
postaveny také tři železobetonové nádrže na místě staré sladovny, které pojmou 140 vagonů
sladu.30
S modernizacemi nechtěla správní rada zůstat jenom u spilek a rozhodla se
zrekonstruovat svoje varny. Společnosti Českomoravská-Kolben-Daněk, která dostala
přednost před plzeňskými Škodovými závody a firmou Novak & Jahn, byla zadána
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Z protokolů ze schůzí správní rady nejde přesně určit dodavatele tanků do I. spilky. Jedná se pravděpodobně
o firmu Rostock & Baerlocher, jelikož cena tanků ve III. Spilce byla stejná jako pro spilku I.
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objednávka na mladinkovou čtyřhrannou měděnou pánev na přímý otop svítiplynem a
rmutovací pánev vytápěnou parou. Vytápění plynem bylo zvoleno, proto aby se vyhovělo
městské protikouřové komisi. Zpočátku byl otop plynem dražší než vytápění uhlím, i přestože
se ušetřila jedna pracovní síla přikládající uhlí do parního kotle. K pánvím byly objednány
ještě 4 chladící stoky, celkové náklady na strojní zařízení I. varny dosáhly částky 1.533.023,4
Kč. Varna byla dokončena v roce 1929, měla kapacitu 380 hl a zvedla denní kapacitu
pivovaru o 1000 hl.31 Zajímá okolnost je, že převažujícím dodavatelem strojního vybavení v
celém meziválečném období byla firma Českomoravská-Kolben-Daněk, která porážela své
výše zmiňované konkurenty. Podíváme-li se na seznam odběratelů smíchovského piva,
zjistíme, že Českomoravská strojírna v Libni odebrala během sezony 1928/29 do svých
kantýn 7.509 hl a Kolbenova továrna ve Vysočanech 4.513 hl.32 Snaha udržet si dobré vztahy
s jedním ze svých největších odběratelů se promítla také ve výběru strojních dodávek, jak je
to patrné z protokolu ze schůze správní rady 26. září 1934.33
Od listopadu 1929 zvažovalo vedení pivovaru výměnu dřevěných ležáckých sudů za
tanky. I když se kovové nebo železobetonové tanky rychle zaváděly do spilek, k výměně
ležáckých sudů za tanky se, z obavy ze změny chuti piva, zatím nikdo neodvažoval.
Smíchovský pivovar byl jeden z prvních v českých zemích, který se pro takovou změnu
odhodlal. Zbývalo určit, jaké tanky nahradí dřevěné sudy. Při použití kovových emailových
tanků bylo možné zvýšit využití sklepních prostor o 150%, při železobetonových kádí
dokonce až třikrát. Byl vyžádán posudek od p. Kurze sládka Schwechatského pivovaru a
vrchní sládek Paspa spolu s předsedou Dimmerem byli vyslání osobně se podívat na železné
tanky ve Schwechatu.34 Je zajímavé, že technologická úroveň pivovarnictví byla ještě na
začátku třicátých let pořád vyšší v Rakousku než v českých zemích. V září 1929 pak bylo
rozhodnuto objednat 56 ocelových tanků od strojírny v Grevenbroichu celkem o obsahu
13.784 hl pro sklepní oddělení XI. A XII. Tanky byly v provozu na jaře následujícího roku.
Téměř zároveň bylo objednáno také 30 železobetonových kvasných kádí o celkovém obsahu
6.700 hl dodané v květnu 1930.35
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SOA Praha fond APS kniha č.1. i.č.1.; tamtéž karton č.2 i.č. 91.
Tamtéž kniha č. 18-22, i.č. 18-22.
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ČKD podala účet za pneumatickou dopravu ječmene a sladu per 843.723,70kčs, v němž účtuje přesně dle
rozpočtu, dále ale za vyšší váhu dodaných rour, závěsů a armatur účtuje dalších 53.000,- Po delší debatě
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správní rady 26. Září 1934 SOA Praha fond APS kniha č. 4, i.č. 4.
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znárodnění podniku se stal jeho ředitelem, se mně nepodařilo zjistit.
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Rostoucí výroba si vyžadovala také zvětšení chladícího zařízení a elektrifikaci
stávajícího. Nejprve však bylo nutné vybudovat novou strojovnu na pomezí pozemků
pivovaru v ulici Vltavská, která by soustředila rozptýlené energetické zdroje pivovaru. Do
nové strojovny byly objednány dva nové refrigátory, kondenzátor a dochlazovač tekutého
čpavku za cenu 337.836 Kč Strojovna byla dokončena r. 1930. Umělé chlazení nyní
disponovalo kapacitou 1.550.000 kal/hod, přičemž mohl pivovar v létě vyrábět až 7 vagonů
ledu za 24 hodin.36
Účetní roky 1930/31 a 1931/32 byly ve znamení poklesu investiční aktivity, jak to
můžeme pozorovat z účtu strojů a staveb (viz Tab. 5 str. 36). Provedeny byly drobné investice
netýkající se zásadně výrobního zařízení. Na dvoře byla vybudována nová studna, při třídě
Svornosti bylo postaveno nové skladiště technických potřeb, v kotelnách zařízeny nové
samopřikladače s osvědčenými spalovači dýmu a pořízeny dva nové chladiče na chlazení
pivní mladinky. Z větších investic lze zmínit pouze nové zařízení pro pneumatickou dopravu
ječmene a sladu.37
Pokles investic ovšem neměl trvalejší trend a již v kampani 1932/33, přes stále trvající
hospodářskou krizi, můžeme pozorovat počátek nové investiční vlny. Rekonstrukce se
dočkaly varny č. III. a IV. Do III. varny byla dodána firmou Českomoravská-Kolben-Daněk
nová čtyřhranná pivní pánev o objemu 240 hl s příslušenstvím, dále do IV. varny 2
mladinkové pánve uvnitř z měděného plechu o objemu 245 hl pro parní topení a 1 káď
vystírací o objemu 212 hl, k ní karbovač a elektromotor. Celkové náklady vyčíslila ČKD na
80.718 Kč plus 3% daně z obratu. Růst podniku si vyžádal investice také do administrativní
sféry, do kanceláře bylo objednáno úplné telefonní zařízení s náklady včetně montáže 68.000
Kč bez daně z obratu. Naopak značně pasivní byla pivovarská restaurace, proto se správní
rada rozhodla jí od 1. října 1933 zrušit a její prostory využít pro zaměstnanecké byty.38
Na valné hromadě roku 1934 bylo oznámeno zahájení první etapy rozsáhlých
modernizací pivovarského zařízení. Praxí přesvědčily smaltové tanky ve sklepích XI. A XII.
vedení podniku natolik, že bylo schváleno zavést stejné tanky do sklepů I.-IV. a X.
Nejvýhodnější nabídku na 112 ocelových tanků podala opět firma Emailtank z Düsseldorfu.
Pro kontrolu výroby byla postavena chemická a biologická laboratoř. Nejnovější technologie
zaváděla správní rada i do vedlejších pivovarských profesí. Během roku 1934 bylo zavedeno
automatické strojní požahování sudů a vedení pivovaru mohlo vyhovět naléháním dozorčích
úřadů o zamezení obtěžování nejbližšího okolí podniku kouřem. Druhá etapa modernizace se
36
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týkala reorganizace tepelné a pohonné energie, neboť dosavadní parní kotle a stroje byly i
přes 30 let staré, neúsporné a rozptýlené po závodě. Tepelná a elektrická centralizace si
v dalších letech vyžádala mnohamilionový náklad.39
V prosinci 1934 bylo usneseno provést přestavbu mezi sklepy č. I. a V. a
v místnostech nad nimi v tom smyslu, že staré klenby se odstraní a betonovou konstrukcí se
budova rozdělí na 3. patra. V nejspodnější části upraví se místnost pro 4 oddělení tanků o
obsahu 27.000 hl, nad nimi vybuduje se propagační stanice s příslušnými místnostmi pro
sterilizátor a kvas, vedle pak propagační spilka s obsahem cca 710 hl, ve zbytku upraví se 3
oddělení kvasíren s 38 betonovými káděmi o obsahu 6.460 hl.40 Díky nové propagační stanici
se stane smíchovský pivovar nezávislý na odběru várečných kvasnic a ušetří značné
prostředky, které dosud vydával na jejich nákup v zahraničí. V posledním patře se umístí 4
chladící štoky.
Koncem roku 1935 byla nejstarší část pivovaru zbourána a započata stavba
zmiňovaných sklepů. Po jejich dokončení bylo možné zrušit sklepy pod sladovnou a rozšířit
tak nedostatečné sladovní prostory. Zároveň bylo rozhodnuto úplně zrušit a zbourat II. varnu.
Ze strojního zařízení byla uschována mladinová pánev pro eventuální použití ve III. varně a
zachovalé bronzové dno ze scezovací kádě bylo použito ve varně č. IV. u příležitosti
nahrazení korodované kádě. Rekonstrukce scezovací kádě byla zadána ve IV. varně firmě
ČKD za obnos 138.050 Kč. Firma Lanna získala v lednu 1936 zakázku na stavbu zmiňované
budovy a předložila informativní rozpočet ve výši 1.880.786,70 Kč, nebyly však započítány
výlohy spojené se zbouráním starých budov. Firmě Rostock & Baerlocher byla zadána stavba
36 železobetonových kvasných kádí o obsahu 8.910 hl po 90 Kč za 1 hl Chladící zařízení pro
spilky a sklepy v nové budově měly dodat Škodovy závody za cenu 247.215 Kč. Zakázka na
smaltové tanky, kterou získala firma Emailtank Düsseldorf, byla rozšířena na 148 ocelových
tanků za 3.692.659,20 Kč a 12 ocelových kádí na pěstování várečných kvasnic v ceně
128.981,60 Kč. Dovoz tanků z Německa umožnil zajímavou spolupráci dvou největších
československých pivovarů. Smíchovský pivovar s německou stranou dojednal, jako
kompenzaci za dovoz tanků v hodnotě 2.800.000 Kč vývoz cca 9.700 hl plzeňského piva
v ceně 1.865.280 Kč (tj. do výše 2/3 hodnoty dováženého zboží).41 Měšťanský pivovar
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v Plzni měl smíchovskému uhradit jako náhradu 7,5% z hodnoty vyvezeného piva.
Spolupráce obou pivovarů jenom potvrzovala jejich dlouhodobě dobré vztahy.42
Pozemky pivovaru byly na přelomu roku 1935 až 1936 zvětšeny o koupi části zrušené
Pivovarské ulice v rozsahu 1018 m2 v ceně 700.000 Kč. S náhradami elektrickým podnikům,
vodárnám, plynárnám a dalšími poplatky činil celkový náklad pro získání komunikace
1.013.978 Kč. Pivovar tak mohl spojit oba svoje pozemky na břehu Vltavy. Z obavy před
nedostatkem vody byla zřízena na dvoře před sladovnou nová 17 m studna, která poskytovala
9-11 litrů/s vody na vaření. Mimo to byl přeložen vodovod vltavské vody z pozemku u Arény
severněji a vedení pivovaru se nemuselo bát nedostatku užitkové vody pro napájení kotlů a
dalšího zařízení. Vykopání studny stálo 290.000 Kč, přeložení vodovodu 400.000 Kč.43
V druhé polovině třicátých let se vedení podniku pustilo do nejnákladnějších investic v
dosavadních dějinách podniku. Během účetních let 1937-1938 správní rada proinvestovala na
stavebních úpravách a strojním vybavení 18.121.781 Kč a v rozsáhlých investicích
pokračovala i v prvních letech protektorátu. Předně bylo nutné vypracovat generální plán
stavebních úprav a modernizací v podniku, tak aby provoz pivovaru byl co nejracionálnější.
Doposud se řešily investice nepromyšlenou přístavbou k stávajícím budovám, které zužovaly
nádvoří pivovaru a znesnadňovaly expedici piva. Největším problémem byla Varna III. a
Strojovna II. s protilehlou sladovnou (viz Obr. 1). V letních měsících době největšího výstavu
měl pivovar problém zorganizovat rozvoz piva a celá expedice působila dojmem naprostého
chaosu. Zbouráním Varny III. a strojovny měl být získán větší prostor na nádvoří a
prorážením průjezdu pod hodinami měl být docílen jednosměrný provoz v horním nádvoří.44
Dále měla být vybudována nová parní centrála, která měla sdružit všechny rozptýlené
energetické zdroje. Díky umístění v hlavním pivovarském traktu u tř. Svornosti se značně
snížily stavební náklady díky úsporám na parním, vodním a solankové potrubí, stejně jako na
elektrických kabelech a navíc odpadly ztráty způsobené dlouhým vedením tepla a chladu.
Chlazení a výroba ledu byla důležitou oblastí, kterou bylo nutné zmodernizovat. Dva
nové generátory na led byly objednány od firmy ČKD za sjednanou cenu 403.300 Kč. Další
chladící součástky byly objednány od firmy Ing. Strommenger v Praze VII. za cenu 1.251.790
Kč a od Škodových závodů v ceně 1.753.686 Kč. Firmě Lanna byla zadána rekonstrukce
budovy ve tř. Svornosti, která měla sloužit jako ledárna za paušální cenu 445.691,80 Kč,
přičemž řemeslné práce si podnik provedl sám. Stavba nové ledárny byla dokončena roku
1937 a zvedla kapacitu závodu ve výrobě ledu na 10 vagonů denně.
42
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Obrázek 1: Polohopis Akciového pivovaru na Smíchově r. 1894

Pramen: Hejtmánek Fr.: Akcionářský pivovar na Smíchově Praha 1894.

Pro tepelnou centrálu byly objednány od Českomoravské-Kolben-Daněk 3
strmotrubné parní kotle včetně příslušenství a stanice pro úpravu napájecí vody za celkovou
cenu 2.650.000 Kč. Pokračovalo se také s nahrazováním dřevěných kádí železobetonovými a
31

ocelovými, v říjnu 1937 bylo objednáno od firmy Rostock a Baerlocher v Klosterneuburgu u
Vídně dalších 36 železobetonových kvasných kádí o celkovém obsahu 7.630 hl za cenu 94Kč
za 1hl (celkem 717.220 Kč). Smíchovský pivovar objednal také 96 ocelových ležáckých
tanků od firmy Emailtank Düsseldorf. Pro ušetření nákladů zamýšlelo vedení pivovaru
zhotovit tanky ve Vítkovických železárnách a sklovitý email by se pak nanášel v továrně ve
Schwelmu. Původně rozpočtená cenová kalkulace firmy Emailtank klesla by z původních
2.980.000Kč na zhruba 1.360.000 Kč. Kompenzačním obchodem by získal smíchovský
pivovar ještě 10% provizi asi 80.000 Kč od Plzeňského Prazdroje, který by mohl vyvézt pivo
až za 800.000Kč. Zápisy ze schůzí správní rady neříkají jasně, jak plánované záměry s tanky
dopadly. Jediný zápis týkající se tanků z 19. ledna 1938 uvádí objednávku 48 tanků od
Vítkovických železáren v hmotnosti 154.950 kg za průměrnou cenu 414 Kč/q, bez výloh
zušlechťovacího řízení. Zaplacená částka se měla odečíst od celkového účtu firmy Emailtank
v Düsseldorfu. Zpráva ze schůze valné hromady z roku 1939 pak uvádí, že v minulém roce
byly ve třech sklepních odděleních nahrazeny dřevěné sudy ocelovými tanky a ve spilkách
dřevěné kádě železobetonovými.45
Horké léto roku 1938 během Všesokolského sletu ukázalo, že výroba v nově
postavené ledárně zdaleka nedostačuje. Rozhodnuto bylo zakoupit další 2 generátory a
zdvojnásobit kapacitu výroby ledu, až na 20 vagonů denně. Do tepelné centrály byl zakoupen
jeden vysokotlaký parní stroj o výkonu 600 kw za cenu 625.000 Kč bez daně z obratu. Stavba
tepelné centrály se díky napjaté situaci a mobilizačnímu nařízení roku 1938 zdržela o šest
měsíců a práce nemohly být skončeny podle plánu do konce roku. Vzrůstající agenda si také
vynutila rozšíření kancelářských místností, pro něž se použily prostory bývalé restaurace
v Nádražní třídě a adaptovány kanceláře ve druhém křídle administrativní budovy.46
Dostatečná kapacita nové ledárny umožnila správní radě převzít do své režie veškerou
obsluhu svých odběratelů ledem, kterou dosud obstarávaly cizí firmy. Postupně chtěla převzít
do své režie také rozvoz piva auty dosud prováděný koncesovanými dopravci. Umožnit jí to
měl nově budovaný automobilový park, který nalezl umístění v upravených místnostech
„Štěpánského mlýna“. Nákup nákladních automobilů během let 1938 a 1939 se značně
zrychlil, jak je patrné v Tabulce 4. Dva automobily na propařování trubek umožnily pivovaru
převzít veškeré čištění pivních trubek, kromě tzv. 21° hostinců, majících elektroautomatické

45
46

SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, karton č.3-4, i.č.100-101; tamtéž kniha č. 5-6.
tamtéž.
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chlazení, kde stále prováděla čištění trubek tzv. studenou cestou firma Steine a spol. Přes
nárůst nákladních automobilů byla stále část dopravy piva obstarávána koňmi.47
Během roku 1939 zdárně pokročila nadstavba budovy chladících štoků, takže bylo
objednáno od Českomoravské-Kolben-Daněk 6 chladících štoků dle domluvené ceny 272.000
Kč. Tepelná centrála byla v uvedeném roce rovněž dokončena a přikročilo se ke stavbě
kotelny, jako poslední etapy tepelné centrály, zprovozněné během kampaně 1940. Její
dokončení umožnilo zbourat starou kotelnu na hořejším dvoře, čímž byl získán potřebný
manipulační prostor a zároveň bylo získáno místo v hlavním traktu varen, kde byly umístěny
dvě nové kompletní varny, a v budově rezervní strojovny v Platzerově ulici, v níž byly
zřízeny společenské místnosti pro zaměstnance, jídelny, šatny a umývárny. Jídelna byla po
dokončení roku 1942, díky lístkovému přídělu hojně navštěvována. Strojní zařízení pro dvě
nové varny bylo objednáno 17. ledna 1940. Objednávka na 2 kompletní měděné varny
s příslušenstvím, na var 225 hl piva za cenu 2.094.570 Kč byla zadána firmě Škodovy závody
v Plzni. Poslední z velkých investic do konce druhé světové války bylo rozšíření automatické
lahvovny, do které se správní rada pustila kvůli rostoucí spotřebě lahvového piva. V lahvovně
byly instalovány ocelové, smaltované tanky od firmy Emailtank na plnění láhví a také
automatické mycí a stáčecí zařízení. Lahvovna byla dokončena během sezony 1942. 48 Kromě
dokončení lahvovny byly všechny modernizace pivovaru zastaveny nařízením úřadu během
roku 1940. Pivovar už neměl možnost dokončit plánované investice zejména stavbu nových
varen a to i přesto, že 80% strojního zařízení bylo pivovaru dodáno. Zaměstnancům pivovaru
se podařilo nové varné nádobí z nedostatkových kovů uchránit před rekvizicí po celou dobu
války.49
Tabulka 4.: Nákupy dopravních prostředků Akcionářským pivovarem na Smíchově
Datum pořízení
Značka automobilu
20.5.1931 Praga nosnost 1,5-1,8 t
Praga Piccolo (výměna za starou
14.12.1932
Grand)
15.5. 1935 Praga Alfa
26.2.1936 Praga Piccolo
4.3.1936 Ringhoffer
1.4.1936 Tatra 43
Praga Golden
10.2.1937
Praga AN
28.4. 1937 Ringhoffer
19.5.1937 47

Typ
nákladní

Cena (Kč)
54 000

osobní

31 500

osobní
osobní (na propařování trubek)
chladící železniční vůz
nákladní
osobní
nákladní
2 chladící železniční vozy
osobní na propařování trubek

49 000
90 000
41 000
120 000
203 000
-

SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, karton č. 4, i.č. 101; tamtéž kniha č. 6. i.č. 6.
SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, karton č. 4-5, i.č. 102-105; tamtéž kniha č. 7, i.č.7.
49
Stížnost osazenstva smíchovského pivovaru Ministerstvu státní kontroly, SOA Praha fond APS, Závodní výbor
smíchovského pivovaru, karton č. 1.
48
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20.10.1937 Ringhoffer
Praga ND 7 tunový
9.2.1938
Škoda DN 404 3,5 tuny
Praga Lady (výměna za Pragu
23.3.1938
Piccolo)
25.5. 1938 Škoda DN 404 3,5 tuny
18.1.1938 Praga ND 7 tunový
1.1.1939 Praga SND nostnost 4 t
2x Praga ND 7 tunové
15.11.1939
Praga ND 2,5 tuny
28.11.1939 Škoda diesel 4 tuny
27.12.1939 Praga Piccolo
Praga 5 tun
3.4. 1939
Praga 1,5 tuny (po generálce)
19.3. 1941 2x Praga AT
25.6.1941 Foglarl

2 chladící železniční vozy
nákladní
nákladní
osobní
nákladní
nákladní
nákladní
nákladní
nákladní
nákladní
osobní
nákladní
nákladní
traktor
traktor

212 000
172 000
107 000
27 000
107 000
181 270
120 000
220 115
99 085
136000,28800,105000,30000,98000,-

Pramen: SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i.č. 1-7, kniha č.1-7.

Akcionářský pivovar na Smíchově se během meziválečného období stal jedním
z nejmodernějších pivovarů v Československu a nezaostával ani v porovnání s předními
pivovary v Evropě. Proinvestoval během let 1918-1945 celkem 133.853.628 Kč. Na Grafu 4
můžeme pozorovat dvě investiční vlny. Po pomalém růstu investic v letech 1918-1927, které
bylo prakticky jenom nutným nahrazováním opotřebovaných částí, přichází v účetním roce
1927/28 investiční vlna, která vrcholí rokem 1930/31. Hospodářská krize, která se projevila
poklesem výroby v účetních letech 1930/31 až 1932/33, způsobila i zpomalení investičního
tempa. Pokles investic bylo, ale jenom krátké období, které přerušilo dlouhodobější trend
modernizace podniku. Na konci roku 1941 většina plánovaných investic byla dokončena a
další rozvoj překazilo až omezení výstavby nařízené říšskými úřady. Správní rada
v meziválečném období byla v zavádění inovací a investic v porovnání s předválečným
obdobím rozhodně sebevědomější. Sebevědomí ji dodával vysoce ziskový smíchovský
pivovar, který během let nabyl velké finanční síly. Správní rada ani jednou nebyla nucena
použít k financování podniku úvěru a naopak jí milionové finanční prostředky přebývaly.
Projevovala zájem o nejnovější inovace a konzervatismem rozhodně netrpěla. Jako první
zavedla ocelové tanky i do ležáckých sklepů a plně nahradila dřevěné sudy a kádě ocelovými
a železobetonovými tanky. Areál podniku byl obklopen městskou zástavbou a další pozemky,
které by mohly rozšířit pivovar, nebyly již k dispozici. Smíchovský pivovar tak musel řešit
zvyšování produkce racionálnějším využitím stávajícího prostoru. Bylo logické, že se správní
rada odhodlala lépe využít právě sklepní prostory, protože největší nároky na prostor měly
ležácké a kvasné nádoby. Dražší ocelové smaltové tanky zaváděla pouze v ležáckých sklepích
a do spilek používala levnější železobetonové kádě. Tento systém se v praxi výborně osvědčil
34

a chuť piva tím nijak neutrpěla. Nejnovější trendy sledovala správní rada i ve vybavení varen.
Většinu varen převedla na nejnovější plynové topení, které značně omezovalo zamořování
okolí pivovaru kouřem. Zejména se ale postarala, aby skončily nahodilé přístavby
jednotlivých oddělení pivovarů pokaždé, když stoupne výroba. Generální plán investiční
výstavby využíval prostory pivovaru, tak aby výroba byla co nejracionálnější. Správní radě se
podařilo do zahájení druhé světové války uvést do provozu veskrze nejdůležitější inovace,
které se v pivovarském průmyslu objevily. Pro budoucí vývoj pivovaru bylo nesmírně
důležité, že se tyto inovace podařilo zavést ještě před znárodněním podniku a to i přesto, že
nebylo pivovaru dopřáno dokončit všechny plánované modernizace.
Tabulka 5: Investiční náklady Akcionářského pivovaru na Smíchově v letech 1918-1945
v Kč*
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

Roční výdaje účtu strojů
99 927
109 026
937 952
639 076
822 919
1 495 518
1 250 804
1 310 298
863 694
1 440 386
5 134 177
5 745 401
1 536 886
546 654
2 148 852
2 802 107
1 142 753
4 085 972
4 465 059
4 481 318
3 479 110

Roční výdaje účtu staveb
139 796
555 643
984 104
737 889
1 287 083
654 482
829 189
634 884
1 685 973
2 054 809
3 866 270
3 406 551
1 701 218
1 093 555
660 419
2 577 842
3 662 105
1 989 035
3 411 323
5 764 081
10 343 179

Investice celkem
239 723
664 669
1 922 056
1 376 964
2 110 002
2 150 000
2 079 993
1 310 298
863 694
3 495 195
9 000 447
9 151 951
3 238 104
1 640 209
2 809 271
5 379 949
4 804 858
6 075 007
7 876 382
10 245 399
13 822 289
17 552 105
7 198 239
8 779 048
6 744 144
1 504 119
1 819 512

Pramen: SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i.č.271-278, kniha č. 82-89.
*Pro chybějící pole nejsou údaje k dispozici. Roky 1919-1934 jsou účetní roky začínající 1. října a končící 30. září.
Rok uvedený v tabulce se rovná roku ukončení účetního období.
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Pramen: SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i.č.271-278, kniha č. 82-89.
*Roky 1919-1934 jsou účetní roky začínající 1. října a končící 30. září. Rok uvedený v tabulce se rovná roku
ukončení účetního období.

4.3. Investice do cenných papírů, nemovitostí, kapitálových účastí
Velmi aktivní byl smíchovský pivovar také v investicích do akcií a dluhopisů.
Zejména od účetního období 1930/31 celková částka držená v akciích prudce rostla. V roce
1935 pak dosahuje bezmála hodnoty 20 milionů korun. Během následujících dvou let se sice
pivovar téměř poloviny akcií zbaví, ale již v roce 1938 účet cenných papírů znovu roste a po
vypuknutí války prudce stoupá až na hodnotu 44.813.114 Kč (viz. Graf 5). Zajímavé je
srovnání s grafem investic do výrobní sféry (viz. Graf 4), nárůst investic do cenných papírů
v roce 1930/31 se kryje s ukončením první investiční vlny ve výrobní oblasti a výprodej akcií
roku 1935 je zase shodný s nástupem druhé investiční vlny.
Účet cenných papírů obsahuje řadu titulů dluhopisových i akciových. Nejvyšší částky
byly investovány do státních dluhopisů. Například inventura cenných papírů k účetnímu
období 1932/33 uvádí 4.932.500 Kč uložených do 5 ½ % státních pokladničních poukázek,
4.912.500 Kč ve 6% státních pokladničních poukázkách, 825.000 Kč ve státní půjčce práce,
339.147 Kč ve státních stavebních losech a 1325 Kč je v 6% investiční půjčce dopravní.
Z celkové částky 17.245.806,6 Kč je tedy přes 11 milionů korun investovaných v cenných
papírech se státní zárukou. Vlastní akcie na nostru pak představovaly v účtu cenných papírů
5.053.600 Kč. Další významnou položkou byl jeden milion korun investovaných do 6%
dluhopisů Hypoteční banky. Spíše symbolické byly investice do akcií jiných firem, 6 akcií
Vinných sklepů hostinských a 5 členských podílů Záložny pivovarské a 20 akcií Národní
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banky. Poslední investice, ale nasvědčuje na velkou prestiž smíchovského pivovaru. Akcie
Národní banky. Poslední investice nasvědčuje na velkou prestiž smíchovského pivovaru.
Akcie Národní banky nebyly obchodovány na burze a byly státem udělovány jako pocta
významným národně spolehlivým podnikům. Vedení podniku se tedy do nijak rizikových
spekulativních obchodů nepouštělo a dávalo přednost bezpečným dluhopisům s jistým
úrokovým výnosem.50
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Pramen: SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i.č.271-278, kniha č. 82-89, i.č.205-208, kniha
č. 35-38.
*Roky 1919-1934 jsou účetní roky začínající 1. října a končící 30. září. Rok uvedený v tabulce se rovná roku
ukončení účetního období.

Pozoruhodné jsou investice do vlastních akcií. Správní rada jich nashromáždila
nezanedbatelné množství. V roce 1937 leželo na nostru již 9,3% akciového kapitálu
v kurzovní hodnotě přes 37 milionů korun (viz Tabulka 6). Smíchovský pivovar byl tak po
celá třicátá léta svým největším akcionářem. Otázku proč smíchovský pivovar nakupuje
v takové míře vlastní akcie, si pokládali také sami akcionáři. Domněnky, které naznačovala na
valné hromadě opozice proti správní radě, že správní rada používá nakoupené akcie podniku
k hlasování na valných hromadách, se neprokázaly a zdají se být málo pravděpodobné.
Správní rada měla dostatečnou podporu akcionářů a neměla zapotřebí uchylovat se k těmto
riskantním praktikám. Překvapující je tato držba zejména s ohledem k úpisu nových akcií,
který schválili akcionáři na valné hromadě 19. 3. 1939. Proč se správní rada rozhodla vydat
novou emisi za 36.000.000 Kč, když podnik v roce 1938 držel svoje akcie v kurzovní hodnotě
přes 37 milionů korun, není dostatečně jasné.
50

SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i.č.205, kniha č. 35.
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Tabulka 6*:
Vlastní akcie v držení Celkový
Podíl na akc. Nominální
Kurzovní Kurz jedné
podniku (počet)
počet akcií kapitálu v % hodnota Kč hodnota Kč akcie Kč
1919
5 000
0,5
10 000
25
1920
5 000
0,5
10 000
25
1921
1922
6 000
1,0
19 155
47 8/9
1923
6 000
1,8
54 533
90 8/9
1924
6 000
3,0
90 000
150
1925
6 000
3,0
90 000
151
1926
6 000
3,9
156 000
195
1927
6 000
3,9
156 000
195
1928
6 000
4,0
160 000
200
1929
6 000
4,8
480 000
240
1930
6 000
5,2
520 000
260
1931
6 000
6,9
689 600
344 4/5
1932
6 000
5,9
708 800 10 289 200
29 000
354 4/5
1933
6 000
6,8
1 631 200 12 882 870
31 591
407 4/5
1934
6
000
8,5
2
040
000
17
761
600
34 827
510
1935
6 000
8,8
2 105 600 22 108 800
42 000
526 2/5
1936
6 000
9,0
5 413 200 27 517 420
50 789
541 4/5
1937
12 000
9,3
5 570 000 37 356 133
33 533
1 114
1938
12 000
9,3
5 585 000 37 419 500
33 500
1 117
1939
96 000
9,1
8 688 000 10 608 048
1 221
8 688
1940
96 000
0,8
1 010 000
1 212 000
1 500
808
1941
96 000
0,8
1 210 500
1 210 500
1 500
807
1942
96 000
0,6
849 000 12 452 000
22 000
566
1943
96 000
0,6
870 000 12 934 000
22 300
580
1944
96 000
0,6
870 000
580
1945
96 000
0,6
870 000
580
Pramen: SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i.č.1-7, kniha č. 1-7, i.č.205-208, kniha č. 35-38.
*Pro chybějící pole, nejsou údaje k dispozici. Roky 1919-1934 jsou účetní roky začínající 1. října a končící 30.
září. Rok uvedený v tabulce se rovná roku ukončení účetního období.

Nákup akcií původně zdůvodňovala scelováním tzv. pětinek (viz Kapitola 4.1.) a
snahou zabránit přesunu akcií do německých rukou.51 Když se někteří akcionáři nespokojili
s tímto vysvětlením, uvedla, že akcie si ponechává pro případ, kdyby se naskytla možnost
ovládnout nějaký konkurenční pivovar a vlastní akcie by tak posloužily k uspokojení
akcionářů konkurenčního pivovaru.
V dostupných pramenech není ani zmínka o snaze nějaký pivovar ovládnout, přesto by
se dalo vydedukovat, na který konkurenční pivovar měla správní rada zálusk. Musel to být
pivovar s podobně rozdrobenou akciovou strukturou, jako smíchovský pivovar. Jenom pro
51

Odpověď předsedy Karla Dimmera akcionáři dr. Skálovi na dotaz týkající se držby vlastních akcií ze zápisu
z valné hromady roku 1928: Sám Jste podotknul, že správní rada chová ve svém majetku nostra akcie. Víte
proč? Jsou někdy doby, že přijdou naše akci na trh a není právě kupců na ně. Hausíruje se s nimi a dověděli jsme
se také že se strkají do německých rukou. Než by byla správní rada připustila, aby přišly do rukou německých,
tak co mohla sama skoupila, ale poněvadž to byly větší položky řekla si: máme něco přebytku peněz, koupíme je
tedy sami a tak se dostaly některé ty akcie do našeho majetku. Myslím, že celé shromáždění to schválí. My
chceme i dál každou situaci využitkovati, aby se naše akcie do rukou německých nedostaly. SOA Praha fond APS,
Akcionářský pivovar na Smíchově, i.č. 81-93, karton č. 2.
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drobné akcionáře by bylo zajímavé vyměnit svoje akcie za akcie smíchovského pivovaru.
Majoritní akcionář by dal pravděpodobně přednost penězům v hotovosti, které by mohl
investovat někde jinde. Těžko by vyměňoval akcie v podniku, kde má majoritu, za akcie
podniku, kde by měl minimální vliv. Osobně se domnívám, že se jednalo o Hostinský pivovar
v Braníku. Akcionářská struktura tvořená z velké části hostinskými vytvářela branickému
pivovaru stabilní odběratelskou základnu, která odebírala v době největší slávy roku 1929
téměř 100.000 hl ročně.
Branický pivovar byl, ale jeden z nejvíce postižených pivovarů hospodářskou krizí.
Výstav roku 1937 poklesl téměř o polovinu proti předkrizovým kampaním na 48.131 hl
Přesto i tato odběratelská základna mohla být pro správní radu smíchovského pivovaru
zajímavá, navíc musela myslet i do budoucna a řešit omezené kapacity svých pozemků na
Smíchově. Zejména výrobu sladu nebylo možné na stávajících parcelách dále rozšiřovat.
Pokud pivovar pomýšlel na výrazné rozšíření výroby, musel se poohlížet i po prostorách
mimo Smíchov a potíže branického pivovaru jeho případné ovládnutí ulehčovaly. Správní
rada se pravděpodobně o Braník opravdu zajímala, dokazují to nákupy akcií branického
pivovaru započaté v roce 1934 (viz. Tab. 7). Podnik se jí však ovládnout nepodařilo a roku
1941 všechny akcie Hostinského pivovaru v Bráníku prodala.
Tabulka 7:
Akcie Hostinského pivovaru v Bráníku v držení
Akcionářského pivovaru na Smíchově
Počet akcií
Nominální hodnota Kč
1934
626
313 000
1935
658
329 000
1936
658
329 000
1937
658
329 000
1938
848
421 000
1939
848
421 000
1940
1 596
797 500
Pramen: SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i.č.1-7, kniha č. 1-7, i.č.205-208, kniha č. 35-38.

Pokles účtu cenných papírů po roce 1935 byl způsoben odprodejem státních
dluhopisů. Investice do cenných papírů se státní zárukou pak rostly jenom pozvolna.
Výjimkou byl nákup půjčky na obranu státu ve výši 2 milionů korun v roce 1936.52 V účtu
cenných papírů se vyskytovaly například dluhopisy Živnostenské banky, Zemské banky pro
Čechy a Moravu, Hypoteční banky, Pražské úvěrní banky a Poštovní spořitelny v Praze.

52

Správní rada poskytla také bezúročnou půjčku 13.870 Kč svému úřednictvu a výkonnému personálu pro
příspěvek na obranu státu, který se dobrovolně rozhodli věnovat ve výši 10% ze své měsíční mzdy. První splátka
byla stržena z nejbližší výplaty a celková částka byla splacena pěti splátkami. SOA Praha fond APS, Akcionářský
pivovar na Smíchově i.č. 5., kniha č. 6.
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Investice do akcií se oproti roku 1934 lišily jenom nákupem akcií branického pivovaru.
Teprve v bilanci roku 1939 se objevila významná investice. Správní rada v polovině roku
koupila sladovnu ve Starých Benátkách od firmy Karsten a podle bilance za 6.000 akcií
zaplatila 3.323.880 Kč. Smíchovský pivovar tak mohl konečně zvýšit výrobu sladu, což ve
stávajícím areálu nebylo možné.53
V mnohem větší míře začal podnik investovat do akcií od roku 1940. Správní rada
hledala vhodné místo, kde by byly její finance nejvíce chráněny před inflací. Státní dluhopisy
už jistotu nenabízely, proto obrátilo vedení podniku pozornost k dluhopisům bank a akciím
různých podniků. Většinu nakoupených akcií si ponechala až do konce druhé světové války a
v Tabulce 8 tak můžeme vidět přehled nashromážděných akcií. Celkově podnik nakoupil
akcií za 7.236.973 Kč nominální hodnoty, což odpovídalo zhruba 1/6 účtu cenných papírů,
zbytek tvořily dluhopisy.
Tabulka 8:
Akcie v držení smíchovské pivovaru k bilanci 31.12.1945 (Kč)
Akcionářský pivovar na Smíchově
870 000
Spolek pro chemickou a hutní výroby Ústí nad Labem
2 477 138
Česká grafická unie
445 000
Křižík - Chaudoir
2 225 315
Králodvorské cementárny
1 179 378
Vinné sklepy hostinských
890
Akciová společnost pro průmysl sladařský
3 000 000
Česká cukerní společnost
340 000
Labsko-kostelecká rafinerie
176 000
Sellier a Bellot
400 800
Kolínská továrna na výrobu lihu a drasla
25 000
Textilka Hernych
10 000
Lihovar Brosche
25 000
Dobrovická rafinerie cukru
488 880
Škodovy závody
50 000
Cukrovar Schoeller
25 000
Západočeské kaolinky
5 000
Požitkové listy Severní dráhy Ferdinandovy
40 000
Hostinský úvěrní ústav - členský podíl
40
Národní banka československá
67 500
Philipe Gloeilampen
42 403
Celkem
7 236 973
Pramen: SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i.č.208, kniha č. 38.

Během roku 1939 byla smíchovskému pivovaru nabízena koupě pivovaru v Krči
Pragovaru, který v roce 1939 vyrobil 44.052 hl piva. Koupí se správní rada zabývala ještě
v roce 1942, kdy si vyžádala podrobný odhad jeho majetku. Provozovat dále pivovar v Krči
by bylo pro smíchovský pivovar nevýhodné a spíše se nabízela varianta přesunu výroby na
Smíchov a převzetí jeho odběratelů. Areál pivovaru by bylo možné použít k výstavbě nových
53

SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i.č.6, kniha č. 6.
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obytných domů s restaurací a zřízení stáčírny piva pro blízké okolí. Ke koupi pivovaru
nakonec nedošlo.54
Jediný pivovar ovládnutý Akcionářským pivovarem na Smíchově do konce druhé
světové války tak byl Občanský pivovar na Smíchově. Roku 1937 se dostal do potíží a
správní radě Akcionářské pivovaru na Smíchově se naskytla příležitost, jak skoncovat
s mylným zaměňováním svého piva s pivem Občanského akcionářského pivovaru na
Smíchově a ukončit tak vleknoucí se soudní spory. Občanský pivovar roku 1937 dosahoval
roční výroby 28.778 hl. Akcionářský pivovar na Smíchově se nabídl, že odkoupí kontingent
Občanského pivovaru spolu z jeho odběrateli za cenu 1.250.000 Kč za podmínky, že
společnost nejpozději do 31. 12. 1937 bude úplně zlikvidována a po dobu 30 let nebude
pivovar uveden znovu do provozu. K dohodě ovšem nedošlo a vše vyřešila teprve exekuční
dražba 15. února 1939. Akcionářský pivovar na Smíchově koupil nemovitosti Občanského
pivovaru na Smíchově za 5.560.000 Kč a 31. července 1940 byla firma Občanský pivovar na
Smíchově z obchodního rejstříku vymazána.55 Hlavním cílem koupě byla likvidace
konkurence parazitující na značce. Pro inventář a nemovitosti neměl smíchovský pivovar
žádné využití a většinu inventáře, stejně jako později část nemovitostí, rozprodal.56
Další oblastí, kde se snažila správní rada během války uložit peníze podniku, byl
nákup nemovitostí. V červnu 1942 koupil pivovar dům čp. 735 v Praze I. v Dlouhé ulici od
ředitele České spořitelny Emila šlechtice Schramka za 4.800.000 Kč. Dům měl stavební
plochu 2145 m2 a hrubý výnos 170.000 Kč ročně. Koncem třicátých let začal pivovar
nakupovat různé obrazy českých malířů. Těžko usuzovat jestli obrazy měly sloužit k výzdobě
interiérů smíchovského pivovaru nebo byly promyšlenou investicí. Vzhledem k celkovým
vydaným částkám za obrazy, které se pohybovaly mezi pěti až dvaceti tisíci, se jednalo o
zanedbatelné investice. 57
Důležitou investicí bylo ovšem poskytování úvěrů vlastním odběratelům. Ve většině
případů se jednalo o dobře úročené půjčky se zástavou, s úrokem vyšším než byl průměrný
úrok u bankovních vkladů. Pro pivovar bylo podstatné, že se dlužník zavázal na několik let
k odběru smíchovského piva. Půjčky odběratelům tak nejen přinášely slušné zisky na úrocích,
ale zároveň pojišťovaly na dlouhá léta odbyt pivovaru. I když pravděpodobně nejsou
k dispozici všechny odpisy dubiózních pohledávek, tak z těch dostupných je vidět, že se
54

SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i.č.150, karton č. 8.
Nejnižší podání činilo 5 402 350kčs, odhadní cena nemovitostí 6 636 930kčs, příslušenství 1 466 585kčs,
celkem 8 103 515kčs. SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i.č.6, kniha č. 6.
56
SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i.č. 148, karton č.7.
57
SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i.č. 6-7, kniha č.6-7.
55
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nejednalo o nijak závratné částky (viz Tab. 9). Vymyká se jenom odpis dubios roku 1933/34,
kde se pravděpodobně jedná o odpis pohledávek nastřádaných od konce první světové války.
Nedobytné pohledávky tak bohatě vyrovnávaly příjmy z úroků.
Tabulka 9:
1934
1935
1939
1942
1944

Odepsané pohledávky v Kč
161 166
18 291
26 416
56 119
143

Pramen: SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i.č.271-278, kniha č. 82-89, i.č. 1-7, kniha č. 17.

Výše poskytnutých půjček je patrná z účtu rozličných dlužníků, který byl z většiny
tvořen úvěry poskytnutými odběratelům (viz Graf 6). Na konci dvacátých let poskytl pivovar
již přes 6 milionů korun na úvěrech. Bohužel k dispozici jsou čísla jen do roku 1930/31,
v dalších bilancích je pak účet dlužníků sloučen s účtem vkladů u bank (viz Graf 7).
Graf 6*:
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Pramen: SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i.č.271-278, kniha č. 82-89.
*Roky 1919-1934 jsou účetní roky začínající 1. října a končící 30. září. Rok uvedený v tabulce se rovná roku
ukončení účetního období.
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Graf 7*:
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Pramen: SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i.č.271-278, kniha č. 82-89.
*Roky 1919-1934 jsou účetní roky začínající 1. října a končící 30. září. Rok uvedený v tabulce se rovná roku
ukončení účetního období.

Zarážející jsou velké částky ležící na bankovních účtech. Na počátku třicátých let měl
smíchovský pivovar uloženo u bank přes 40 milionů korun. Zčásti byly tyto vklady tvořeny
rezervními fondy, ale ty v uvedeném období dosahovaly jen necelých 16 milionů korun.
V kampani 1929/30 měl tak pivovar k dispozici ještě navíc přes 28 milionů korun, které mohl
použít na půjčky pro své zákazníky. Pro ilustraci o finanční síle smíchovského pivovaru
můžeme srovnat jeho jednotlivé účty s účty Hostinského úvěrního ústavu, který byl založen
právě za účelem poskytování úvěrů hostinským. Stavovský ústav hostinských poskytoval
výrazně více úvěrů než pivovar, alespoň na počátku třicátých let. Ale vzhledem k omezení
pivovaru pouze na své odběratele, je hodnota úvěrů od smíchovského pivovaru dosahující
jedné šestiny úvěrů hostinského ústavu velice slušná (viz Graf 8).
Mnohem lepších hodnot ovšem dosahuje smíchovský pivovar ve srovnání celkových
částek, které můžou oba podniky vynaložit na investice do poskytování půjček a cenných
papírů (viz Graf 9 a Tabulky 10,11). Zatímco smíchovský pivovar navyšuje své finanční
zdroje i v době krize, disponibilní částka Hostinského úvěrního ústavu pod tíhou krize prudce
klesá a již roku 1934 může smíchovský pivovar poskytnout odběratelům více úvěrů než
jediný bankovní ústav hostinského stavu v Československu. Navíc část financí smíchovského
podniku je uložená právě na účtu u Hostinského úvěrního ústavu a ještě tak navyšuje bilanci
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tohoto bankovního domu.58 Prudký nárůst v kampani 1939 je pak ovlivněn novým úpisem
akcií. Podobný obrázek se vyskytuje také ve srovnání příjmů z úroků (viz. Graf 10).
Graf 8*:
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Pramen: SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i.č.271-278, kniha č. 82-89; Archív ČNB fond
Hostinský úvěrní ústav karton č. 49-51.
*Pro chybějící roky, nejsou údaje k dispozici. Roky 1919-1934 jsou účetní roky začínající 1. října a končící 30.
září. Rok uvedený v tabulce se rovná roku ukončení účetního období.
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Na žádost Hostinského úvěrního ústavu, který poskytl odběratelům smíchovského pivovaru půjčky již ve výši
cca 270.000 Kč rozhodla správní rada smíchovského pivovaru 5. ledna 1938 navýšit dosavadní vklad u tohoto
ústavu z 310.000 Kč na 410.000 Kč. SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i.č. 5, kniha č. 5.
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Roky 1919-1934 jsou účetní roky začínající 1. října a končící 30. září. Rok uvedený v tabulce se rovná roku
ukončení účetního období.

Graf 10*:
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Pramen: SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i.č.271-278, kniha č. 82-89; Archív ČNB fond
Hostinský úvěrní ústav karton č. 49-51.
*Pro chybějící roky nejsou údaje k dispozici. Roky 1919-1934 jsou účetní roky začínající 1. října a končící 30. září.
Rok uvedený v tabulce se rovná roku ukončení účetního období.

Správní rada investovala finanční přebytky do dluhopisů, akcií a do podpory odbytu
formou půjček svým zákazníkům. V investicích do cenných papírů byla správní rada hodně
konzervativní a vyhýbala se přílišnému riziku. Do konce první republiky převažovaly v jejím
portfoliu zejména dluhopisy se státní zárukou a vlastní akcie podniku. V době pomnichovské
druhé republiky a po zahájení druhé světové války správní rada začala ve větší míře skupovat
akcie cizích podniků a podařilo se jí získat také několik nemovitostí. Vedle domu v Dlouhé
ulici to byla zejména sladovna ve Starých Benátkách a nemovitosti Občanského pivovaru na
Smíchově. Obě investice měly také pozitivní efekt na výroby a odbyt pivovaru. První řešila
dlouho přetrvávající problém v nedostatečných kapacitách ve výrobě sladu a druhá
dlouhotrvající soudní spory o označení „smíchovské pivo“. Mimo uvedené investice vydávala
správní rada také značné částky pro poskytování úvěrů svým odběratelům. Pojišťovala si tak
věrnost svých zákazníků a přetahovala nové konkurenci. Největší částka však ležela na účtech
v bankách a vedení podniku si jí nechávalo k dispozici pro provoz podniku. Nejčastěji jí
používalo pro spekulativní nákupy pivovarských surovin. Srovnání s Hostinským úvěrním
ústavem ukazuje obrovské finanční zdroje Akcionářského pivovaru na Smíchově, které
umožňují podniku směle soutěžit se stavovským ústavem hostinských i v bankovní oblasti.
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Tabulka 10*:
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

Akcionářský pivovar na Smíchově (hodnoty jsou v Kč)
Rozliční dlužníci Vklady u bank Cenné papíry
Příjmy z úroků
Rezervní fondy
2 616 180
1 151 830
94 276
1 800 000
Kč519 488
4798 481
3 302 659
1 104 595
87 420
1 800 000
795 095
2 871 307
1 198 133
113 028
2 078 680
1 123 276
5 618 058
1 733 204
1 578 680
3 956 104
4 433 387
2 676 373
97 854
1 578 680
4 509 482
3 992 651
2 794 805
97 434
1 778 680
2 173 893
3 846 801
2 570 247
1 778 680
2 646 557
9 732 569
2 658 447
16 838
1 778 680
3 099 456
15 914 719
4 514 354
219 028
15 972 020
2 877 817
18 455 022
3 902 667
393 674
15 972 020
6 562 696
28 177 527
4 160 607
837 702
15 972 020
6 492 759
37 785 134
4 192 451
1 731 054
15 972 020
4 230 481
37 477 823
4 243 221
1 906 805
15 972 020
48 136 250
10 741 768
2 375 662
15 972 020
47 474 827
17 245 807
2 923 742
15 972 020
41 811 834
16 885 864
2 642 457
15 972 020
43 647 683
19 632 878
3 624 732
7 600 391
40 688 519
13 826 077
2 114 167
9 605 491
44 758 143
10 397 377
2 321 124
9 605 491
42 121 005
13 184 877
2 627 811
9 605 491
73 132 543
24 716 068
2 989 047
13 573 342
71 567 551
1 083 981
26 901 199
3 082 291
14 680 092
100 598 879
1 269 872
40 004 385
2 574 417
15 377 394
130 073 402
1 244 994
42 733 561
3 835 776
18 411 394
147 489 559
7 036 566
43 179 399
3 917 389
18 411 394
179 950 308
1 192 688
44 813 114
3 852 753
18 411 394
179 331 710
17 732 041
2 193 160
8 970 452

Pramen: SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i.č.271-278, kniha č. 82-89.
*Pro chybějící pole, nejsou údaje k dispozici. Nutno přihlédnout k tomu, že v tabulce není zohledněna inflace.
Roky 1919-1934 jsou účetní roky začínající 1. října a končící 30. září. Rok uvedený v tabulce se rovná roku
ukončení účetního období.

Tabulka 11:

1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941

Hostinský úvěrní ústav (hodnoty v Kč)
Poskytnuté
Uložené pokladní
Příjmy z úroků
Cenné papíry Celkový majetek
úvěry
přebytky
2 555 072
2 307 217
15 284 956
9 688 475
47 046 525
35 862 112
2 844 068
11 664 681
6 669 582
54 650 914
37 639 035
3 229 766
14 543 536
3 491 094
62 491 137
37 758 097
3 121 858
15 253 909
9 160 104
63 140 237
38 092 655
2 911 696
8 811 986
1 291 724
57 737 922
31 960 847
30 601 361

1 985 835

4 409 247
5 084 548

329 640
811 558

44 196 351
43 500 362

29 483 801
27 407 712
25 833 971
21 976 060

1 729 842
1 578 158
1 399 872
1 475 031

2 590 243
2 711 323
5 404 101
20 023 762

752 853
926 290
1 725 344
7 330 259

41 014 753
38 617 991
38 313 293
48 988 639

Pramen: Archív ČNB fond Hostinský úvěrní ústav karton č. 49-51.
*Pro chybějící pole, nejsou údaje k dispozici. Nutno přihlédnout k tomu, že v tabulce není zohledněna inflace.
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4.4. Produkce a zisk
Stav smíchovského pivovaru se nijak nelišil od situace celého pivovarského průmyslu
v českých zemích. Jednu výhodu přesto měl, díky orientaci na domácí trh se ho ztráta
zahraničních odbytišť a rozpad rakousko-uherského trhu prakticky netýkala. Protekcionistické
snahy evropských států v meziválečném období mu proti srsti také nebyly, vstup zahraniční
konkurence na domácí trh by byl vyššími cly značně stižen. Podařilo se mu také uchovat
kontinuitu výroby piva v meziválečném období. I když výroba 36.126 hl v účetním roce
1916/17 nedosahovala ani desetiny předválečného výstavu, vyhnul se podnik osudu řady
českých pivovarů, které svoji výrobu musely v době války zastavit. A to všechno navíc
dokázal při každoročním zisku. Volné prostředky použil podnik ke splacení veškerých svých
závazků a investice do rakouských válečných půjček, které se vymstily řadě německých
společnosti a bank, nedosahovaly nijak závratné výše. Na konci září 1918 činily válečné
dluhopisy v držení podniku 136.000 Kč, což nebylo ani 10% ročního zisku v roce 1917/18.59
Na sklonku monarchie trpěl smíchovský pivovar zejména nedostatkem surovin a
státními zásahy. Rozpad monarchie a ukončení válečného stavu na této situaci nic nezměnil.
Vázané hospodářství pokračovalo až do roku 1922. Produkce a zisk nebyly v prvních
poválečných letech závislé na schopnosti managementu, podnikové strategie nebo kvalitě
piva. Rozhodujícím činitelem zde byl stát, který rozhodoval o přídělu surovin, stupňovitosti
piva i jeho ceně a tím ovlivňoval produkci pivovaru. Poptávka po pivu převyšovala nabídku a
podnik množství, které mu bylo povoleno k výrobě, také bez problému prodal.
Situace se s koncem války postupně lepšila, pro sezonu 1918/19 mohl smíchovský
pivovar vyrobit již 12% předválečné výroby oproti 8% v roce 1917/18. Jednalo se ovšem jen
o 6° pivo a sladu se mu pro zmiňované množství taky nedostalo. Státní úřady povolily
pivovaru místo sladu použít cukrové řepy a cukru. Negativní vliv mělo na celé pivovarnictví
vaření domácího piva, které se díky nižší životní úrovni obyvatelstva v poválečných letech
hojně rozšiřovalo. Pro výrobní rok 1918/19 byla celková výše po domácku vyrobeného piva
odhadována na 500 tis. hl ročně, což představovalo pro pivovarský průmysl úbytek cca 13
tisíc tun sladu.60
Celkově se podniku podařilo v prvním mírovém roce, téměř zdvojnásobit na 126.258
hl. Na zisku se podepsal z velké části také prodej mláta, kvasnic a výroba umělého ledu,
v jehož produkci nebyl podnik nijak omezen. Zaměstnanost podniku byla udržována také
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Kratochvíla, A.: Pivovarství v českých zemích v proměnách 20. století, Praha, 2005, str. 27.
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pomocí loupání ovsa přiděleného Státním obilním ústavem.61 Kromě omezování dodávek
ječmene trápily pivovar ještě další státní zásahy. Daň z výroby piva byla téměř ztrojnásobena
z 1 koruny a 10 haléřů na stupeň a hektolitr na 3kč. Rostla také daň z obratu, výdělková,
domovní a další nově zavedené daně např. dávka z nezastavených ploch (dvorů, skladišť dříví
atd.) a „příspěvek na strojená hnojiva“, který musel pivovar ve smyslu zákona ze dne 22.
prosince 1920, č.683 sb. zák. a nař. také platit.62 Nedostatkem inspirace při vymýšlení nových
daní prvorepublikoví politici rozhodně netrpěli.
Vysoké náklady ostatních vstupů také značně redukovaly zisk. Chmel, který
nepodléhal vázanému hospodářství, mohutně zdražoval. Jestli si na valné hromadě roku 1919
správní rada stěžovala, že chmel dosáhl dosud nevídané ceny 2000 Kč za 50kg, tak v roce
1920 musel pivovar nakupovat stejné množství chmele již za 7500 Kč. Podobná situace byla
v nákladech na uhlí a palivové dříví, s jehož obstaráváním měl podnik značné potíže. Další
nařízení vlády z 22. prosince 1920 č. 674 sb. zák. a nař. posunulo čáru potravní daně, až na
hranice Velké Prahy a Smíchov byl pojat do vnitřního obvodu.63 Pro pivovar to mělo
negativní důsledky zejména ve zdražení náhražkových surovin. Nově rýže, bramborová
moučka, cukr, sušená řepa a další náhražky používané při výrobě piva podléhaly potravní
dani. Smíchovský pivovar tak byl v nevýhodě oproti pivovarům mimo čáru potravní daně.
Zásahy státu při rozdělování ječmene a sladu nepřinášely vždy užitek, jak se například
ukázalo v roce 1921, kdy velké protesty pivovarského průmyslu vyvolalo povolení, za účelem
získání valut, k vývozu 3000 vagonů sladu do Německa, aby pak následně byl vládou povolen
dovoz německého piva do Čech, které díky vysoké stupňovitosti nemělo nouzi o odbyt.
Absurdnost rozhodnutí byla ještě dokonána povolením dovozu amerického sladu, který přes
nižší kvalitu dosahoval vyšší ceny než český.64
Přes veškeré problémy spojené přechodem z válečného hospodářství na mírové,
přiděly pivovarských surovin pozvolna rostly. V posledním roce vázaného hospodářství se
smíchovskému pivovaru podařilo vyrobit 370.000 hl i přestože se mu opět nedostalo
žádaného množství ječmene.
Vázané hospodářství bylo zrušeno v kampani 1921/22 po více jak třech letech od
konce světové války, zásahy státu do pivovarského průmyslu tím ovšem neskončily.
Pomineme-li velké zdanění, které bylo v pivovarnictví vyšší než v jiných oborech, tak si stát
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Potravní daň byla pozůstatek z doby monarchie, určité druhy zboží dovezené do města podléhaly platbě této
daně. Hranici obvodu města byla stanovena čárou potravní daně.
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zejména ponechal možnost rozhodovat o maximální výši ceny piva. Stanovená horní cenová
hranice se v jednotlivých regionech lišila. Praha a střední Čechy měly nejnižší stanovenou
cenu piva z celého Československa. Československý stát tak navázal na tendence posilující
roli státu v pivovarském průmyslu z doby Rakousko-Uherské monarchie a mimořádná
opatření zavedená během války, ponechával také v době míru.
Produkce pivovaru se zvýšila oproti předešlému roku jenom o 2.275 hl. Správní rada
odůvodňovala slabší růst výrazně nepříznivým počasím v letních měsících. Přes výpadek
odbytu z důvodu počasí vypovídá výše produkce o tom, že již v předchozím roce nebyl výstav
smíchovského pivovaru vázaným hospodářstvím výrazně ovlivněn. Volnost v nákupu surovin
využil podnik k uvedení nového vícestupňového piva na trh, které neslo název „15° Granát,
exportní speciální pivo“. Přídomek exportní byl opravdu jen marketingovým tahem, export
smíchovského pivovaru zůstával stále takřka na nulové úrovni. Velikost zisku byla ovlivněna
jako obvykle cenou surovin. Na počátku účetního období díky nízkému kurzu koruny export
výrazně zvedl ceny ječmene a chmele. Mezitím se, ale začala naplno roztáčet spirála
hyperinflace v Rakousku a Německu a zájem investorů, podpořený úspěšnou mobilizací
v době hrozící války s Hórthyho režimem, se přesunul od marky a šilinku na korunu. Růst
kurzu koruny z 0,05 na 0,19 šv. fr. během posledních dvou měsíců roku 1921 prakticky
znemožnil vývoz ječmene a chmele. Cena ječmene se propadla z 400 Kč na 140 Kč za q a
chmele z 7.500 Kč na 600 Kč za 50 kg. Deflace si, ale brzy vynutila také snížení ceny piva a
pivovary mohly z nízkých cen surovin těžit jenom krátkodobě. Deflační politika ministra
zahraničí Aloise Rašína měla pozitivní dopad na bankovní sektor nebo na nostrifikaci akcií,
na druhou stranu ale silná koruna ztěžovala exportním podnikům odbyt jejich zboží na
zahraničních trzích. Vysoká nezaměstnanost nijak neklesala a podobně to bylo s kupní sílou
dělníků a širokého obyvatelstva, jejíž růst byl rovněž v nedohlednu. Bez zlepšení ekonomické
situace, která byla na exportu závislá, nebyl možný ani růst poptávky po pivu.65
Z poklesu cen surovin, z důvodu deflace, těžil podnik ještě v následujícím roce. Ale již
po sklizni roku 1923 začaly ceny surovin opět růst. Zvýšení cen odstartovala špatná úroda
chmele a ječmene a zároveň se československá ekonomika vzpamatovala z deflační krize.
Chmel i ječmen začal opět proudit za hranice a cena chmele se vyšplhala opět na 7.500 Kč za
50 kg. Skutečnost, že československé hospodářství nabírá dech, je patrné také z výše odbytu.
Zatímco ještě na valné hromadě 1923 si správní rada stěžuje na stagnaci odbytu u svých
stálých zákazníků, způsobený nezaměstnaností a nepříznivou hospodářskou situací, a růst
výroby vysvětluje získáním nových, tak na přírůstku výroby v účetním roce 1923/24 se již
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podepisuje zvyšující se spotřeba piva v Čechách. Dalších pět let má větší růst spotřeba piva
v Čechách a produkce smíchovského pivovaru za ní pokulhává. Teprve až po roce 1928/29 se
situace obrátí a Akcionářský pivovar na Smíchově prudce navyšuje podíl na československém
pivním trhu (viz Graf 11).66
Graf 11:
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Prameny: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5, kniha i.č. 271-278, kniha
č. 82-89. Zprávy státního statistického úřadu, Praha, 1921-39.
*Index je k roku 1922, kdy bylo zrušeno vázané hospodářství.

Nepříznivé ceny chmele a ječmene opět redukovaly zisk a pivovarnická organizace
zažádala v roce 1924 vládu o povolení ke zvýšení cen piva, ale její žádost byla zamítnuta.
Ještě do konce roku se smíchovský pivovar dohodl s konkurencí na zdražení o 20 Kč na
hektolitr a vláda nakonec povolila zvýšit ceny piva od prosince 1924 o 16 Kč na hl. Při
jednáních s vládou neměla pivovarská organizace lehkou pozici a smíchovský pivovar na tom
měl lví podíl. Milionové zisky Akcionářského pivovaru na Smíchově pobuřovaly veřejnost a
diskreditovaly argumenty pivovarů pro zdražení piva. Avšak tvořit obraz vysoce ziskového
pivovarnického průmyslu, jen na základě hospodářských výsledků smíchovského pivovaru,
by bylo ovšem neadekvátní.67 Většina pivovarů neměla takovou kapitálovou sílu, jako
smíchovský pivovar, aby mohla například financovat veškerý svůj rozvoj bez použití úvěru a
navíc ze svých přebytků ještě poskytovat úvěry svým odběratelům a navyšovat svůj zisk
o inkasované úroky (viz Kap. 4.3.).
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Protokoly z valných hromad registrují jen jeden případ, kdy se podnik uchýlil
k bankovnímu úvěru a to z důvodu nákupu surovin v účetním roce 1924/25, kdy nedostatek
pivovarských surovin věštil nárůst jejich cen. Management podniku se snažil zajistit si
suroviny ještě za příznivé ceny a vyhnout se jejich nákupům v době před sklizní, kdy je
hladina cen ječmene a chmele nejvyšší. Půjčku, která není v protokolech správní rady blíže
specifikována, pivovar do konce účetního období splatil. Dokazuje to účet úroků, který se
v následujícím roce vrátil opět z pasiv do aktiv. Příjmy z úroků se propadly do mínusu ještě
v účetním roce 1921/22, ale ve zprávách z valných hromad chybí jakákoliv zmínka o
obstarání bankovního nebo jakéhokoliv jiného úvěru (viz Kap. 4.5. Graf 21 str. 67). Patrně se
jednalo o stejný případ jako v roce 1925, správní radu donutily extrémně rostoucí ceny
surovin k obstarání úvěru. Předpokládala, že ceny surovin dále porostou a použila úvěr
k nákupu surovin ještě za přijatelné ceny. Příchod deflace, ale naopak ceny ječmene a chmele
srazil dolů a pro vedení podniku se tato spekulace stala neúspěšnou, s čím se raději před
akcionáři nepochlubilo. Konec státních zásahů do cen piva nastal 2. října 1925 a pivovarský
průmysl se ocitl opět na plně tržních základech.

Přehnaná tvrzení pivovarské lobby o

likvidačních cenách stanovenými vládou, potvrzuje skutečnost, že zrušení státem stanovené
nejvyšší ceny piva se nijak v jeho finální ceně nepromítlo.68
V produkci kampaně 1924/25, která poprvé překonala hranici půl milionu hektolitrů,
byla již silně cítit nastupující konjunktura zahajující zlatá dvacátá léta. Vyhlídky pivovaru
mohlo kalit jenom sílící protialkoholické hnutí, které začalo brojit i proti konzumaci piva. Do
té doby bylo v českých zemích pivo považováno za zdraví prospěšný a výživný nápoj a ostří
protialkoholických organizací bylo cíleno jen na konzumaci kořalky. 69 Ve výsledcích
smíchovského podniku nebyla ovšem činnost protialkoholických organizací vůbec patrná.
Během druhé poloviny dvacátých let rostl pivovar ve všech hospodářských ukazatelích.
Rostla výroba i zisk a v kampani 1927/28 podnik po devíti letech od konce války překonal
hranici předválečné výroby a stanovil nový rekord produkce na 653.628 hl ročně. K velkému
zvýšení výroby pomohlo pivovaru nadprůměrně teplé počasí v létě 1928, které kontrastovalo
s deštivým v předchozím roce. Výroba pivovaru v uvedeném období rostla mírně více než
celý československý pivovarský průmysl, takže smíchovský podnik navýšil svůj podíl na
výrobě piva v Československu mezi kampaněmi 1924/25 a 1928/29 z 5,2% na 6%. Od konce
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světové války se mu podařilo svůj podíl téměř zdvojnásobit, v účetním roce 1918/19
odpovídal jeho podíl 3,1% (viz Graf 12).70
Graf 12:
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Pramen: Zprávy státního statistického úřadu, Praha, 1921-39.

Ještě lepší hodnoty než produkce vykazuje zisk pivovaru. Během čtyř let se zisk od
roku 1924/25 téměř ztrojnásobil.71 Od roku 1928/29, ale znehodnocuje zisk inflace, jak je
uvedeno v Grafu 14 a reálná hodnota zisku od roku 1929/1930 klesá. Do roku 1925/26 růst
zisku kopíroval růst výroby. Teprve od roku 1926/27 se začal index zisku a produkce výrazně
rozcházet (viz Graf 13). Nůžky obou indexů se nejvíce rozevřely roku 1929/30, kdy roční zisk
v uvedeném roce dosáhl hodnoty 389% zisku v roce 1921/22, oproti produkci, která se zvýšila
jenom o 199%. Poté začal index zisku postupně klesat, až se roku 1939 téměř vyrovnal
indexu výroby. Po krátkém zvýšení indexu zisku v prvních letech druhé světové války nastává
roku 1943 prudký pád nejen pod hodnotu indexu výroby, ale také hluboko pod hodnotu zisku
roku 1921/22.
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Graf 13*:
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Prameny: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5, kniha i.č. 271-278, kniha
č. 82-89; Statistická ročenka 1938 a 1948.
* Index je k roku 1922, kdy bylo zrušeno vázané hospodářství. V indexu zisku je zohledněna inflace v letech
1922-1945. Zisk byl přepočítán pro roky 1922-37 v poměru k indexu velkoobchodních cen vzhledem k hodnotě
koruny ke zlatu z tabulky VIII. 1., Statistická ročenka 1938, str. 149. Pro roky 1937-48 byl použit index
velkoobchodních cen z tabulky XI. 1., Statistická ročenka 1948. Údaj o produkci roku 1942 není k dispozici,
proto je křivka grafu mezi lety 1941 a 1943 uměle spojena. Roky 1919-1934 jsou účetní roky začínající 1. října a
končící 30. září. Rok uvedený v tabulce se rovná roku ukončení účetního období.

Akcionáři na valné hromadě 10. listopadu 1929 se mohli opájet skvělými
hospodářskými výsledky pivovaru, víc jak 10 milionovým ziskem a prvním prolomením 700
tisícové hranice ročně vyrobeného piva v historii pivovaru. Možná někteří z nich ani
nezaznamenali události z pátku 24. října, které proběhly na newyorské burze a ti, kteří je
zaznamenali, tak si ani ve snu nedokázali představit, jaký bude mít tento černý pátek dopad na
československé hospodářství. Opravdu nic nenasvědčovalo tomu, že by krize mohla překonat
Atlantský oceán. Stejně vynikajících výsledků se mohli akcionáři těšit také v následujícím
roce. Výroba vzrostla na 741 tisíc hektolitrů a zisk dokonce přesáhl 13 milionů korun.
Optimismus podniku mohla kazit jenom od 1. 1. 1931 opět zvýšená nápojová daň a silné
hlasy volající po kontingentaci výroby.72

72

SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 92., karton č.2.
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Graf 14:
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Prameny: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5, kniha i.č. 271-278,
kniha č. 82-89; Statistická ročenka 1938 a 1948.
* Index je k roku 1922, kdy bylo zrušeno vázané hospodářství. V indexu zisku je zohledněna inflace v letech
1922-1945. Zisk byl přepočítán pro roky 1922-37 v poměru k indexu velkoobchodních cen vzhledem k hodnotě
koruny ke zlatu z tabulky VIII. 1., Statistická ročenka 1938, str. 149. Pro roky 1937-48 byl použit index
velkoobchodních cen z tabulky XI. 1., Statistická ročenka 1948. Údaj o produkci roku 1942 není k dispozici,
proto je křivka grafu mezi lety 1941 a 1943 uměle spojena. Roky 1919-1934 jsou účetní roky začínající 1. října a
končící 30. září. Rok uvedený v tabulce se rovná roku ukončení účetního období.

Krize přišla do pivovarského průmyslu až v účetním roce 1930/31. Na výrobě
smíchovského pivovaru se projevila prvním poválečným poklesem výroby. Propady výroby
v kampaních 1930/31 a 1931/32 nebyly nijak razantní a dosahovaly -3,9% a -1,5%. Propad se
však zrychlil v následujícím roce, kdy se výroba o téměř 60.000 hl snížila. Krize
v pivovarském průmyslu roku 1933 vrcholila a pokles výroby piva v Československu byl
ovlivněn

všeobecným

snížením

kupní

síly

obyvatelstva

způsobený

obrovskou

nezaměstnaností a poklesem mezd. Roku 1933 se pivovar odrazil ode dna a každým rokem
výrazně rostl. Již v roce 1936 mu chybělo jen necelých 4.000 hl, aby se dostal na
předkrizovou úroveň výroby. V následující sezóně ji však výrazně překonal. Prudkým růstem
o 80.000 hl prolomil pivovar roku 1937 hranici 800.000 hl ročně.
Zajímavé

je

srovnání

poklesu

výroby

smíchovského

pivovaru

a

celého

československého pivovarnictví. Z ročních přírůstků a úbytků výroby je jasně patrné, že
pokles produkce smíchovského pivovaru nebyl zdaleka tak razantní, jako pokles produkce
celého Československa. Rozdíl je ještě markantnější, když srovnáme poklesy produkce mezi
lety 1930 až 1933, kdy dosáhla krize vrcholu. Zatímco výstav smíchovského pivovaru poklesl
v uvedeném období o 11,9%, československé pivovarnictví kleslo o 30,4%. A ještě více
propastný rozdíl byl v porovnání roku 1930 a 1937. Smíchovský pivovar vyšel z krize vítězně
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a za sedmileté období vzrostla jeho produkce o 15,6%, naproti tomu produkce celého
Československa poklesla téměř o -20% (viz Tab. 12).
Podíl smíchovského pivovaru na celkové československé produkci se zvýšil během
pouhých sedmi let z 6,2% roku 1930 na 9,5% roku 1937 (viz Graf 12). Vývoj Staropramenu
kontrastoval s vývojem jeho dvou největších konkurentů Měšťanského pivovaru v Plzni a
pivovaru ve Velkých Popovicích. Plzeňský pivovar byl, díky své orientaci na export, hlavní
obětí hospodářské krize, během 7 let zaznamenal pokles produkce o 37%. Pokles ve Velkých
Popovicích dosáhl mírnějších hodnot 8%. V obou pivovarech plzeňském i velkopopovickém
dosáhla krize vrcholu až v roce 1936, tehdy produkce poklesla vzhledem k roku 1930 o
43,2% v Plzni a o 20,5% ve Velkých Popovicích. Smíchovský pivovar se tak z krize
vzpamatoval o tři roky dříve. Již během roku 1932 smíchovský pivovar konečně zaznamenal
prvenství mezi Československými pivovary ve výši produkce piva a podle správní rady
dosáhl pivovar roku 1936 dokonce evropského prvenství (viz Graf 15 a Tabulka 12).73
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Pramen: Zprávy státního statistického úřadu, Praha, 1921-39.
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Zprávu o evropském prvenství smíchovské podniku se mně nepodařilo ověřit, ale prvenství by smíchovský
pivovar získal, jenom pokud by se do Evropy nepočítalo Irsko. V roce 1932 působil v Dublinu největší pivovar
světa Guinness & Son Co. Ltd. s roční výrobou 3.200.000 hl piva. Kvas, roč. 60, č. 32, str. 362. Můžu jenom
potvrdit, že na území bývalé Rakousko-Uherské Monarchie by pozici největšího výrobce piva určitě získal.
Rakouský pivovarský konglomerát Vereinigte Brauereien Schwechat, St. Marx, Simmering – Dreher, Mautner,
Meichl Aktiengesellschaft, vznikly sfúzováním uvedených podniků, dosáhl v roce 1931 produkce jen 679.114 hl
zatímco ještě v roce 1925 jeho výroba přesáhla mírně milion hektolitrů ročně. Promitzer, J.: Dreihundert Jahre
Brauhaus Schwechat, Wien, 1932.
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Tabulka 12:
Odbyt piva v Československu (hl)*
Staropramen

Pilsner
Urquell

Velké
Popovice

Budweiser

Gambri- Holešonus
vice

1919 109 546 209 808
44 809
63 842
94 685
1920 246 082 376 016
72 273
96 465 121 486
1921
1922
1923 393 705 485 986
196 537
167 926 117 397
1924
1925 482 228 741 155
260 777
190 649 162 203
1926 532 782 793 996
269 540
196 037 159 518
1927 559 676 826 162
269 926
195 833 150 885
1928
1929 698 065 862 773
321 991
222 810 232 836
1930 704 582 835 314
330 366
220 405 215 368
1931 681 876 719 676
320 550
202 192 175 881
1932 676 066 617 344
313 457
183 003 143 077
1933 620 884 497 926
267 905
151 037 116 876
1934 678 981 492 683
271 580
148 752 148 377
1935 678 694 484 566
272 498
146 725 180 692
1936 712 409 474 728
262 760
145 638 195 566
1937 788 214 526 341
303 734
158 838 243 941
Pramen: Zprávy státního statistického úřadu, Praha, 1921-39.
*Pro prázdná pole nejsou údaje k dispozici.

36 699
75 538

116 655
136 493
140 376
142 026
178 301
169 073
159 993
164 243
142 139
143 118
137 526
134 103
147 147

Br.
Steinové Celkem ČSR
Bratislava
61 892
42 597
3 512 217
109 541
73 387
5 709 294
6 553 765
6 122 668
158 844
47 199
7 272 772
8 580 550
213 787
73 350
9 215 243
217 207
79 827
9 712 625
229 766
92 594
9 997 213
11 061 647
264 723
107 552 11 611 463
250 177
108 142 11 417 040
10 385 538
192 569
78 732
9 555 761
174 120
63 130
7 951 814
184 444
74 658
7 996 798
178 287
82 420
7 744 670
177 064
77 508
7 557 390
85 394
8 312 098

První
brněnský

Smíchovský pivovar je příkladem, že hospodářská krize není jenom obdobím
všeobecného ekonomického úpadku, ale je také velkou příležitostí. Z hospodářské krize
třicátých let dvacátého století vyšel smíchovský pivovar jednoznačně jako vítěz. Krize
rozhýbala stojaté vody československého pivního trhu. Před krizí se konkurenční boj většinou
soustředil jen na nové hostince, stávající hostinští měnili své odběratele jenom zřídka. Krize
však některé hostince zavedla do existenčních problémů. Konsumenti v době krize v mnohem
větší míře hleděli na cenu piva a od dražších druhů piv se odvraceli. Základem produkce
smíchovského pivovaru byla výroba levnějšího desetistupňového piva a smíchovské pivo bylo
ideálním artiklem v krizovém období. Drahé třebaže kvalitnější plzeňské pivo nemohlo se
smíchovským v takových podmínkách soupeřit. Zatímco konkurence ztrácela odběratele
jednoho za druhým, smíchovskému podniku se naopak hostinští jenom hrnuli.
Nejenom nízkou cenou dokázal pivovar získávat nové odběratelé. Díky svým
obrovským naakumulovaným finančním prostředkům mohl řešit platební neschopnost
hostinských, kteří se díky krizi ocitli na hranici ekonomického přežití. Dodávky piva na dluh,
bonusy a různé benefity byly vítaným přilepšením a někdy nutností k přežití. Často se
smíchovský pivovar stal poslední nadějí hostinského, když převzal bankovní úvěr těsně před
vyhlášením exekučního řízení. Paradoxně smíchovský pivovar obchoduje s penězi v době,
kdy v bankách a spořitelnách tento obchod kolabuje a pivovar jej supluje. Zde se projevily
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skvělé podnikatelské schopnosti vedení podniku a správní rady, která dokázala vždy
přesvědčit akcionáře, aby se spokojili s nižší dividendou a umožnila tak akumulaci kapitálu
v míře nevídané. Poskytnutím úvěru si pivovar zavázal hostinské na několik let dopředu a
navíc se tyto úvěry ukázaly po odeznění krize skvělou investici, která přinášela do podniku
další příjmy z inkasovaných úroků.
Díky krizi pivovar výrazně navýšil odběratelskou základu za cenu podstatně nižší než
za, jakou by podobného rozšíření dosáhl v době konjunktury. Smíchovskému pivovaru se
podařilo zvýšit počet odběratelů z 1.151 roku 1929/1930 na 1.406 v kampani 1933/34, jednalo
se o 22% zvýšení během čtyř let (viz Graf 16). Rozšířená odběratelská základna začala nést
ovoce ihned po odeznění krize a smíchovský pivovar navyšoval obrovskými skoky každý rok
svoji produkci, která přesáhla v roce 1939 900 tisíc vyrobených hektolitrů ročně, a nebýt
vypuknutí druhé světové války mohl pivovar v růstu pokračovat. Přehled výstavu pražských
pivovarů nastiňuje, na čí úkor smíchovský podnik rostl ve svém stěžejním odbytišti. Špatné
časy prožívaly zejména pivovary v Braníku a Vinohradech. Jejich produkce poklesla víc než
celková produkce v Čechách a kromě všeobecně snížené spotřeby piva z jejich odbytu také
významně ukusovala konkurence (viz Graf 17 a Tabulka 13).
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Prameny: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 18-27, kniha č. 18-27.
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Graf 17:
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Pramen: Zprávy státního statistického úřadu, Praha, 1921-39.

Tabulka 13:
1923
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

Produkce vybraných pražských pivovarů (hl)*
Bráník Vinohrady
Nusle
Krč
Smíchov Holešovice
65 694
54 155
55 735
393 705
116 655
79 546
57 658
61 286 19 783
482 228
136 493
84 892
55 567
65 623 27 866
532 782
140 376
81 489
53 739
66 315 35 039
559 676
142 026
98 250
97 410
90 670
89 605
74 688
67 230
55 884
49 562
48 131

61 162
58 765
60 733
65 498
56 308
59 279
54 362
47 910
51 111

86 114
81 238
72 778
65 988
53 073
52 609
48 840
47 160
59 616

46 093
43 973
44 383
44 811
35 801
39 160
37 151
36 807
44 052

698 065
704 582
681 876
676 066
620 884
678 981
678 694
712 409
788 214

178 301
169 073
159 993
164 243
142 139
143 118
137 526
134 103
147 147

Pramen: Zprávy státního statistického úřadu, Praha, 1921-39.
*Údaje pro rok 1928 nejsou k dispozici.

Jestliže v produkci smíchovského podniku byla hospodářská krize jen málo znatelná,
tak v účtu zisků nebyla znát vůbec. Mezi lety 1929/30 a 1931/32 dokázal pivovar svůj zisk
dokonce navýšit a to i přes pokles výroby o 40.000 hl a o osm milionů vyšších odvodech na
daních, které způsobilo nařízení vlády o zvýšení daňových sazeb během roku 1932 (viz. Graf
14 a Graf 18). Nutno ovšem dodat, že růst zisku ovlivnila také zvyšující se inflace.
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Graf 18*:
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Prameny: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5, kniha i.č. 271-278, kniha
č. 82-89.
*V období 1919-1934 se jedná o účetní roky začínající 1. října a končící 30. září. Rok uvedený v tabulce se rovná
roku ukončení účetního období.

Rostoucí zisk způsobily zejména levnější suroviny a rostoucí výnosy úroků
z poskytnutých úvěrů (viz Kap. 4.5.). Zisk z nevýrobní činnosti, kde největší položku tvořily
příjmy z úroků, se zvýšil z 940.500 Kč roku 1928/29 na 3.067.202 Kč roku 1932/33. Rostoucí
poptávka po pivovarských surovinách v USA po zrušení prohibice roku 1933 zvýšila razantně
ceny chmele a částečně negativně ovlivnila také cenu ječmene. Spolu s propadem produkce o
téměř 60.000 hl snížily tyto okolnosti zisk smíchovského pivovaru o 1,5 milionu korun a zisk
v účetním roce 1932/33 se stal nejnižším ziskem třicátých let. Navíc bez zvýšení příjmu
z úroků, by byl pokles ještě o půl milionu větší. Více jak 12,5 milionový roční zisk byl v době
vrcholu hospodářské krize, kdy řada pivovarů bojovala o přežití a snažila se alespoň
hospodářskou ztrátu snížit, slušný výsledek, ale zdaleka nedosahoval zisku Měšťanského
pivovaru v Plzni, který přesáhl ve stejném roce 19,5 milionů korun a to o 148.064 hl nižším
výstavu. Rozdíl v zisku obou pivovarů byl způsoben vyráběným artiklem. Velkoobchodní
cena plzeňské dvanáctky se pohybovala po celou dobu krize na hodnotě 246,5 Kč za hl,
naproti tomu cena výčepního 10° piva, které tvořilo 84% produkce smíchovského pivovaru,
činila 171,15 Kč za hl. Smíchovský pivovar, ale ve třicátých letech náskok plzeňského
pivovaru v zisku snížoval a roku 1936, kdy v plzeňském pivovaru krize vrcholila, se mu na
dokonce podařilo jeho zisk překonat.74

74

SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, karton č. 14; Statistická ročenka 1938, Praha 1938.
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Prameny: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5, kniha i.č. 271-278, kniha
č. 82-89; Ústřední archív společnosti Plzeňský Prazdroj a.s., fond Měšťanský pivovar, kniha č. 2143-2174.
*Mezi pivovary je v letech 1919-1934 rozdíl v účetním období. Ve smíchovském pivovaru probíhal účetní rok od
1.října do 30. září, účetní období plzeňského pivovaru se rovnalo kalendářnímu roku.

Nelze přesně určit vliv realizovaných investic na efektivitu výroby. Hlavní položkou
ovlivňující zisk byla cena surovin, nejde proto blíže specifikovat vliv mzdových nákladů na
úroveň zisku.

Přesto se domnívám, že dalším pozitivním faktorem pro pivovar bylo, že se

mu podařilo těsně před krizí dokončit velkou část potřebných investic do modernizace a
rozšíření výrobního zařízení (viz Kap. 4.2.). Pivovar tak v době, kdy hospodářská krize
vypukla, měl realizovanou velkou část nákladných investic a nastávalo mu období, kdy může
sklízet pomyslné ovoce v podobě racionalizovanější a efektivnější výroby s nižšími
provozními náklady.75
Zdražování zemědělských surovin roku 1935 přimělo Ústřední svaz čsl. pivovarů
zažádat vládu o snížení některých daňových přirážek, jež byly zavedeny r. 1930 právě
z důvodu snížení cen ječmene a chmele. Vláda sice zavedla slevu na pivní dani ve výši 5 Kč u
výčepního piva a 6kč z hl. u ležáku, ale podmínila ji podepsáním kontingentní smlouvy, která
byla už dlouho zvažována a od roku 1934 konkrétně projednávána. Smyslem kontingentní
smlouvy bylo zabránit pádu slabších podniků a zbrzdit koncentrační proces produkce, což
bylo proti zájmů smíchovského pivovaru a jeho ambicím. V kontingentní smlouvě byla
ukotvena stávající míra produkce jednotlivých pivovarů, která měla být zvyšována jenom
poměrně k rostoucí celorepublikové spotřebě. Pivovar, který by kontingent překonal, měl
platit náhradu postiženým pivovarům, tzv. kontingentní poplatek. Nátlak vlády, ale přinutil
75

SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 91-93, karton č. 2, i.č. 94-95, karton č.3.
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pivovar podepsat nevýhodnou smlouvu, ke které se připojil celý pivovarský průmysl.
Smlouva byla pro pivovar o to víc nevýhodná, protože brala za základnu pro stanovení
kontingentu poměr průměrné výroby v letech 1930 a 1933 k celostátnímu výstavu smluvních
pivovarů. Za současného poklesu výroby piva v Československu se dostal smíchovský
pivovar koncem roku 1935 do nadvýstavu téměř o 90.000 hl. Vyšší zisk roku 1935 je pak
zkreslen tím, že v podniku byla provedena restabilizační bilance, která sjednotila účetní rok
s rokem kalendářním. Pro rok 1935 jsou tak v bilanci všechny položky, kromě výstavu,
uvedeny pro období od 1. 10. 1934 do 1. 1. 1936, tedy za pět čtvrtletí.76
Rok 1936 byl hodně hektický pro trh s obilím. Rostoucí spekulace se podepsaly na
zvýšených cenách ječmene. Většina pivovarů odmítla vysoké ceny platit a spoléhala na státní
zásah. Když ten nepřišel, vrhly se pivovary na trh a vyhnaly už tak dost vysoké ceny ještě víc.
Správní rada smíchovského podniku prokázala skvělou prozíravost a cit pro trh, když většinu
surovin nakoupila ještě při nižších cenách a dokázala tak udržet zisk na slušné úrovni. 77 Zisk
v následujícím roce se zvýšil jenom mírně a to i přes výrazný nárůst výroby smíchovského
pivovaru. Zisk negativně ovlivnily zejména vysoké ceny surovin a kontingentní poplatek,
který činil více jak 2 miliony korun.78
Osudné události let 1938 a 1939 produkci pivovaru nijak neovlivnily. Pivovar dál
pokračoval ve strmých růstech a, jak už bylo výše řečeno, překonal roku 1939 hranici 900
tisíc hektolitrů vyrobeného piva a na dlouhou dobu tím stanovil svůj rekord výroby. Vysoká
hodnota produkce však byla dosažena částečně zvětšením zásob hotového piva. Hodnota
prodaného piva se pohybovala jen ve výši 862.208 hl a na konci roku 1939 měl pivovar
v zásobě více jak 40.000 hl. Ztráta odběratelů v odstoupených území byla oproti jiným
českým pivovarům zanedbatelná a tak se na výrobě podniku nijak zásadně neprojevila.
Problematickými byly pohledávky za dodané pivo, transportní nádoby a poskytnuté úvěry
z obsazených území, jejímž vymáháním byla pověřena Angločeskoslovenská a pražská úvěrní
banka. Pivovar uplatňoval celkovou pohledávku ve výši 415.000 Kč.79 Prozatím se dařilo
obstarávat potřebné suroviny i přesto, že žatecká chmelařská oblast po Mnichovu připadla
Třetí Říši. Největším problémem byly na podzim 1938 váznoucí dodávky uhlí z pohraničí, ale
i tento problém se podařilo vedení podniku vyřešit.80
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SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 97-98, karton č.3.
SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 99, karton č.3.
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SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č.100, karton č.3.
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Z toho 18.000 Kč pohledávky za pivo, 107.000 Kč za nádobí a 290.000 Kč hypotečních půjček. SOA Praha fond
APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 6, kniha č. 6.
80
SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 101-102, karton č.4.
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Napadení Polska a vypuknutí druhé světové války přineslo silné zásahy státu do
pivovarnictví. Měla se opakovat situace z období první světové války, kdy státní orgány
rozhodovaly o přidělování surovin, pracovní síly a určovaly stupňovitost piva. Z Tabulky 14
je patrné, že smíchovský pivovar si i přes pokles udržel prodej piva okolo 750.000 hl téměř po
celou dobu druhé světové války.81 Německá správa nemohla přehlížet největší pivovar
v Protektorátu, jehož výroba byla díky modernímu vybavení pravděpodobně nejefektivnější
v zemi. Smíchovský pivovar nebyl proto v přídělu surovin proti ostatním pivovarům
diskriminován. Na druhou stranu extrémních výhod nepožíval, aspoň ne do roku 1941. Jako
například Ringhofferův pivovar ve Velkých Popovicích, který jeden z mála pivovaru od roku
1938 zvýšil svoji výrobu a tím i podíl na výrobě v Protektorátu. Vděčil tomu politickým
názorům a aktivitám svého majitele.82 Velikost smíchovského pivovaru ovšem přitahovala
řadu elit z okupační správy, které získaly akcie podniku zabavené akcionářům židovského
původu nebo nepřátel Říše. Roku 1941 se tak členem správní rady stává ministr veřejné
dopravy a techniky protektorátní vlády JUDr. Jindřich Kamenický a na valné hromadě roku
1942 nahrazuje uvězněného člena správní rady Zdeňka Zavřela SS Standartenführer Werner
Pögel.
Tabulka 14:
Prodej piva vybraných pivovarů během let 19381944 (hl)
Velké Popovice Staropramen Holešovice
1938
329 363
828 720
1939
353 659
862 209
156 502
1940
315 187
745 182
142 935
1941
333 318
760 130
132 820
1942
1943
346 678
754 014
129 788
1944
340 062
751 085
141 922
Pramen: SOA Praha fond Velkostatek Velké Kamenice, karton č. 192-197.
*Pro chybějící pole nejsou údaje k dispozici.

Orgánem,

který

vykonával

řídící

činnost

v pivovarském

průmyslu,

byl

Českomoravský svaz pro chmel, slad a pivo. V roce 1942 nařídil, z důvodu úspory pohonných
hmot a dopravních prostředků, výměnu vzdálenějších odbytišť mezi pivovary. Nařízení se
řídilo dle Smlouvy na ochranu obyvatelstva, která na konci roku 1939 nahradila kontingentní
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Data k prodeji nebo výrobě smíchovského pivovaru pro rok 1945 bohužel nejsou k dispozici.
Poslední člen dynastie Hanuš Ringhoffer se odklonil od rodinné tradice, která měla vždy pochopení pro české
národní hnutí a zachovávala věrnost Československé republice, roku 1938 přijal německého občanství a dal se
do služeb Říše.
82
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smlouvu. Na podobě nové rayonizace se významně podílel Hanuš Ringhoffer.83Jedinou
oblastí, kde mohl pivovar získat další odbytiště, bylo zásobování továrních kantýn a posádek
Wehrmachtu. Zde pak hrály roli kontakty s německou a protektorátní správou nebo důležitost
podniku. Smíchovský pivovar se stal díky své velikosti a pravděpodobně i díky nově
příchozím členům správní rady dodavatelem většiny závodních kantýn na území Prahy.
Dalším nařízením Svazu bylo stanovení nejvyšší stupňovitosti piva, která se postupně snížila
až na 4°.84
Tabulka 154:

1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
19281
1929
1930
1931
1932
1933
1934
19352
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
19433
1944
1945

Zisk
Výstav
Zisk
Index
Zisk v cenové
Měšťanského
smíchovského smíchovského
velkoobchodních hodnotě roku
pivovaru
pivovaru (hl.) pivovaru (Kč)
cen 1922=100
1922 (Kč)
v Plzni (Kč)
126 258
1 886 823
248 848
2 233 306
370 367
2 652 338
372 642
2 932 739
100,0
2 932 739
400 250
3 481 085
96,1
3 346 828
475 000
3 434 178
97,5
3 346 668
501 000
3 563 514
99,9
3 558 606
537 000
4 376 621
94,7
4 144 527
585 197
5 456 495
97,5
5 317 452
653 628
7 090 878
97,5
6 915 071
714 500
10 438 390
91,9
9 597 280
741 295
13 964 507
81,7
11 406 271
712 080
13 881 385
24 414 097
74,0
10 277 196
701 130
14 295 168
23 654 099
68,5
9 795 931
642 110
12 795 946
19 599 764
66,3
8 486 567
675 006
13 201 264
20 599 764
58,4
7 709 829
710 370
15 570 361
10 512 972
59,2
9 211 391
737 560
13 532 339
18 328 313
56,7
7 679 509
816 480
13 668 683
19 498 691
53,1
7 258 899
828 720
13 780 161
55,6
7 654 917
901 260
15 336 925
48,5
7 438 207
738 497
15 574 689
40,0
6 228 241
724 228
17 454 355
37,3
6 513 929
19 497 173
36,5
7 121 170
754 013
12 317 189
36,1
4 440 715
749 085
8 466 285
35,9
3 035 861
482 940
2 062 034
32,2
664 885

Prameny: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5, kniha i.č. 271-278,
kniha č. 82-89; Statistická ročenka 1938 a 1948.
1
Celkový kapitál byl navýšen o Účet stabilizačního přebytku, který byl zaveden nařízením ministerstva financí
z důvodu vyrovnání rozdílu mezi reálnou a účetní hodnotou movitého a nemovitého majetku podniku. Protože
83

Osazenstvo smíchovského pivovaru si stěžovalo na dovoz plzeňského a velkopopovického piva do Prahy roku
1951: Rayonisace pražských odbytiště je výtvorem bývalého barona Ringhoffera v době okupace, který jako
Němec zneužil svého postavení a zabezpečení dobrých odbytišť svému pivovaru ve Velkých Popovicích
v dorozumění s plzeňským pivovarem na úkor oběma nepříjemně konkurujícího smíchovského závodu. Přes naše
opětovné stížnosti zachovala se tato nemožná rayonisace v hlavních rysech až do dnešních dnů. SOA Praha fond
APS, Závodní výbor Smíchovského pivovaru, karton č. 1.
84
SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 102-103, karton č. 4., i.č. 104-106, karton č. 5.
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účetní hodnota majetku byla stanovena před velkou válečnou inflací. Majetek podniku byl nově oceněn a
v účetních knihách adekvátně zvětšen (o 50 596 201 Kč).
2
Změna účetního roku, dříve od 1.10. do 30.9. nově od začátku roku do jeho konce 1.1.-31.12. Všechny položky
tabulky kromě výstavu, který je za kalendářní rok, udávají výsledky za pět čtvrtletí tj. od 1.10.1934 do
31.1.1935.
3
Opravená bilance dle dekretu čís. 97/1945.
4
Pro prázdné pole nejsou údaje k dispozici.

Zisk podniku se držel v prvních dvou letech protektorátu na 15 milionové úrovni a
v roce 1941 a 1942 ještě navyšoval tento zisk každým rokem o další 2 miliony. Tato zvýšení
jenom kopírovala inflaci a reálná hodnota zisku od roku 1938 mírně klesala. Zisk roku 1942
byl pak silně ovlivněn zvýšením příjmů z úroků o 1,2 miliony korun (viz Kap. 4.5.). V roce
1943 pak již následoval prudký pád zisku, pravděpodobně způsobený rostoucím zdaněním
(viz Graf 18 a Tabulka 15). V posledním roce války pak příjmy z nevýrobní činnosti
překročily celkový zisk a provozní zisk ve výrobě se tak propadl poprvé do ztráty (viz Kap. 4.
5. Graf 23).85
Akcionářský pivovar na Smíchově omezovalo v prvních poválečných letech vázané
hospodářství. Nedostávalo se mu potřebných surovin a tak nedokázal pokrývat poptávku po
svém pivu. Po přechodu na tržní hospodářství a zlepšení hospodářské situace se pivovar veze
na vlně konjunktury dvacátých let a v kampani 1927/28 poprvé překonává úroveň své
předválečné produkce. Hospodářská krize se v produkci pivovaru objevuje až v účetním roce
1930/31 a kulminuje 1932/33. Propad výroby ve srovnání s konkurencí a celým
pivovarnickým průmyslem nedosahoval tak závratných hodnot a na výši zisku se téměř
neprojevil. Smíchovský pivovar vyšel z krize jednoznačně jako vítěz a roku 1931/32 se
poprvé v historii stal největším pivovarem českých zemí. Vděčil za to svému výrobnímu
artiklu, desetistupňovému pivu, které na trhu bodovalo hlavně nižší cenou a orientovalo se na
nižší střední vrstvy obyvatelstva.
Management podniku po všech stránkách pivovar na krizi skvěle připravil. Správní
rada dokázala přesvědčit své akcionáře, aby ponechali potřebné peníze v podniku a zahájila
tak akumulaci kapitálu, který nejen umožnil financovat všechny investice a provoz podniku
bez bankovního úvěru, ale navíc ještě umožňoval realizovat velmi štědrou podporu odbytu.
Jeho finanční zdroje umožňovaly poskytovat nejvýhodnější půjčky a benefity hostinským,
kteří vinou krize často balancovali na hranici úpadku a nastartovaly tak obrovský příliv
nových odběratelů, který konkurence nedokázala zastavit. V době krize získána odběratelská
základna začala nést se zlepšující se hospodářskou situací své ovoce. Od roku 1933 podnik
85

SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově i.č. 101-103, karton č. 4., i.č. 104-106, karton č. 5.
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každý rok razantně zvyšoval výrobu a růst se dařilo udržet i v letech 1938 a 1939 za
změněných státoprávních podmínek. Ovšem vyhlášení protektorátu a vypuknutí druhé
světové války slibný vývoj podniku přerušilo.
Smíchovský pivovar během 21 let zaznamenal pozoruhodný vývoj, který navazoval na
úspěch pivovaru před první světovou válkou. Podařilo se mu zvýšit produkci z 126.258 hl na
901.260 hl ročně. Ještě lepší výsledky ukazuje podíl smíchovského pivovaru na výrobě
Československa, který vzrostl trojnásobně na hodnotu 9,48% v roce 1937. Pivovaru se dařilo
také zvyšovat efektivitu, což ukazuje větší růst indexu zisku oproti výrobě v letech 19271938. Zisk pivovaru byl závislý na cenách surovin a výším zdanění, přesto se managementu
dařilo po celá třicátá léta držet zisk nad hranicí 13 milionů korun a jenom v nejkrizovějším
roce se zisk podniku mírně dostal pod tuto hranici. Pomáhaly tomu příjmy z úroků, které se
během třicátých let pohybovaly v rozmezí 1,7-2,9 milionů korun a inflace. Reálná hodnota
zisku však od roku 1930 klesala. Jestli dokázal smíchovský pivovar překonat v produkci
Měšťanský pivovar v Plzni, tak v hodnotě zisku se mu to nepodařilo. Plzeňský Prazdroj byl
stále známkou luxusu, za kterou je nutné si náležitě zaplatit a výrobní marže byla v Plzni o
hodně vyšší než na Smíchově.
Na konci třicátých let se stal smíchovský pivovar špičkou nejen v československém
pivovarnictví, ale svojí efektivitou, technologickou úrovní, odběratelskou základnou a
finanční silou se mohl měřit také s největšími pivovary v Evropě.
Graf 20:
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Pramen: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 36- 106, karton č. 1-5.
* Výstav roku 1942 není k dispozici.
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4.5. Zisk z nevýrobní činnosti
Příjmy z úroků nedosahovaly v první polovině 20. let nijak závratné výše a v účetním
období 1921/22 a 1924/25 se dokonce dostaly do záporu, když si podnik musel obstarat
krátkodobý úvěr pro nákup surovin. Od roku 1926/27 začnou příjmy z úroků hrát
v hospodaření podniku významnou roli. Rostoucí finanční přebytky ponechává podnik na
úročených kontech českých bank nebo je poskytuje, jako půjčky svým odběratelům. Během
tří let od roku 1926/27 do 1929/30 vzroste výnos z úroků z 219.027 Kč na 1.731.053 Kč a
jeho růst se nezastavuje ani v krizových letech. Právě naopak, v kampani 1932/33, kdy
dosahuje výroba pivovaru v době krize dna, inkasuje pivovar 2.923.742 Kč jenom na
příjmech z úroků, což odpovídalo 22,8% celkového zisku (viz Graf 21 a Graf 22).
V následujícím období zákon snižující úrokové míry negativně ovlivňuje výši těchto příjmů.
Přes pokles výnosů z cenných papírů a uložených přebytků příjmy z nevýrobní činnosti
nepoklesnou pod 2 miliony korun ročně.
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Graf 21*:

Prameny: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5, kniha i.č. 271-278, kniha
č. 82-89.
*V období 1919-1934 se jedná o účetní roky začínající 1. října a končící 30. září. Rok uvedený v tabulce se rovná
roku ukončení účetního období.
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Graf 22*:

Podíl příjmů z úroků na celkovém zisku
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Prameny: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5, kniha i.č. 271-278, kniha
č. 82-89.
*Roky 1919-1934 jsou účetní roky začínající 1. října a končící 30. září. Rok uvedený v tabulce se rovná roku
ukončení účetního období.

Graf 23*:
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Prameny: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5, kniha i.č. 271-278, kniha
č. 82-89.
*Roky 1919-1934 jsou účetní roky začínající 1. října a končící 30. září. Rok uvedený v tabulce se rovná roku
ukončení účetního období.

Další položkou, která zvyšovala zisk pivovaru, byl účet domů. Pod tímto názvem
můžeme v bilanci najít čistý zisk z provozu nemovitostí vlastněných pivovarem. Nejedná se o
nemovitosti určené k produkci piva, ale většinou o pražské nájemní domy, kde pivovar
pronajímá byty a v přízemí je provozována hospoda, buď přímo v režii pivovaru, nebo
nájemcem. Příjmy z domů nebyly nijak závratnou položkou a do začátku druhé světové války
nepřesáhly roční příjmy z této činnosti 200 tisíc korun.86 Ve válečném období se prudce
86

Rok 1935 uvádí příjmy za pět čtvrtletí od 1.října 1934 do 31.12.1935.
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zvyšují příjmy z domů téměř na 350 tisíc ročně, ale zvýšení si vynutila válečná inflace (viz
Graf 23). Příjmy z nevýrobní činnosti jsou více jak z 90% tvořeny příjmy z úroků a jen
v menší míře z výnosu provozu domů, které mají na celkovém zisku jen zanedbatelnou roli.
Ze struktury zisku můžeme vidět, že příjmy z nevýrobní činnosti od roku 1926/27
začínají hrát stále větší roli v hospodářském výsledku smíchovského pivovaru. Ve třicátých
letech se pak pohybuje podíl příjmů z nevýrobní činnosti od 13,2% do 24,7% celkového
zisku. V posledních třech válečných letech tento podíl ještě dál roste a díky příjmům
z nevýrobní činnosti může pivovar i v roce 1945 vykázat kladný hospodářský výsledek, oproti
provozní ztrátě 131.126 Kč, kterou vykázal podnik ve výrobě (viz Graf 24).
Graf 24:
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Prameny: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5, kniha i.č. 271-278, kniha
č. 82-89.
*Roky 1919-1934 jsou účetní roky začínající 1. října a končící 30. září. Rok uvedený v tabulce se rovná roku
ukončení účetního období.

4.6. Rozdělení zisku
Po celé období První republiky byl smíchovský pivovar pranýřován za obrovské
dividendové zisky vyplácené jeho akcionářům. Často byl díky jeho ziskům vytvářen tlak
k většímu zdanění celého pivovarského průmyslu a postihoval i podniky s menší kapitálovou
silou než byl Akcionářský pivovar na Smíchově.

Graf

25

ukazuje

poměr

dividend

k nominální hodnotě akcie. Bohužel jsou k dispozici jen data do roku 1935. Později se účet
dividend a tantiém slil v bilanci do jednoho účtu. Ze zbylých údajů vyplývá, že výše
dividendy vyplacená na akcii byla opravdu výjimečná a před rokem 1928 nepoklesla pod
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60%. Ze stejného zdroje čerpali také kritici velkých zisků pivovaru. Poměr dividendy
k nominální ceně akcie bil opravdu hodně do očí.
Graf 25*:
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Prameny: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5, kniha i.č. 271-278, kniha
č. 82-89.
*V tabulce jsou účetní roky začínající 1. října a končící 30. září. Rok uvedený v tabulce se rovná roku ukončení
účetního období.

Vysoké hodnoty byly způsobeny nízkým podílem akciového kapitálu na celkovém
majetku podniku, který byl ve velké míře dosažen akumulací kapitálu z podnikatelské
činnosti a jen velmi malé míře ovlivněn úpisem nových akcií. Měšťanský pivovar v Plzni
dosahoval při nižším výstavu mnohem větších zisků než pivovar na Smíchově a vyplácel si
z něho na dividendách mnohem větší podíl, přesto se proti němu žádné kritické hlasy
v meziválečném období neozývaly. Měl však mnohem větší podíl akciového kapitálu na
celkovém majetku a opticky tak jeho dividendový výnos dosahoval roku 1932 jen 19% oproti
65% výnosu akcie smíchovského pivovaru (viz Tab. 16 a 17).
Tabulka 16:
Měšťanský pivovar v Plzni

1931
1932
1933
1934

Výstav
(hl)

Zisk (Kč)

719 676
617 575
498 046
492 683

24 414 097
23 654 099
19 500 149
19 599 764

DividenDividenda da nom.
(Kč)
hodnoty
(%)
23 750 000
19,00
23 750 000
19,00
18 750 000
15,00
18 750 000
15,00

Akcionářský pivovar na Smíchově
DividenVýstav
Dividenda da nom.
Zisk (Kč)
(hl)
(Kč)
hodnoty
(%)
712 080 13 881 385 7 800 000
65,00
701 130 14 295 168 7 800 000
65,00
642 110 12 795 946 7 800 000
32,50
675 006 13 201 264 7 800 000
32,50

Pramen: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5, kniha i.č. 271-278, kniha
č. 82-89; SOA Praha fond APS, Ústřední svaz Českomoravských pivovarů, karton č. 1.
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Tabulka 17*:
Měšťanský pivovar v Plzni

1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

Akcionářský pivovar na Smíchově

Celk. kapitál
(Kč)

Akc. Kapitál
(Kč)

Akc. kapital v
Celk. kapitál
poměru k
(Kč)
celkovému (%)

185 413 052
186 244 790
178 269 374
178 430 195
220 066 200
185 387 479
181 642 540
183 821 009

125 000 000
125 000 000
125 000 000
125 000 000
125 000 000
125 000 000
125 000 000
125 000 000

67
67
70
70
57
67
69
68

117 594 717
120 395 352
126 853 448
129 792 108
120 069 183
122 979 176
125 186 842
131 339 801

Akc. Kapitál
(Kč)

Akc. Kapital v
poměru k
celkovému (%)

12 000 000
12 000 000
24 000 000
24 000 000
60 000 000
60 000 000
60 000 000
60 000 000

10
10
19
18
50
49
48
46

Pramen: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5, kniha i.č. 271-278, kniha
č. 82-89; SOA Praha fond APS, Ústřední svaz Českomoravských pivovarů, karton č. 1.
*Mezi pivovary je v letech 1919-1934 rozdíl v účetním období. Ve smíchovském pivovaru probíhal účetní rok od
1.října do 30. září, účetní období plzeňského pivovaru se rovnalo kalendářnímu roku.

Graf 26*:

Poměr akciového kapitálu k celkovému
majetku
70

S ohledem na stabilizační účet

60
50

Bez ohledu na stabilizační účet

40
%

30
20
10
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

0

Prameny: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5, kniha i.č. 271-278, kniha
č. 82-89.
*V období 1919-1934 začíná účetní rok 1. října a končí 30. září. Rok uvedený v tabulce se rovná roku ukončení
účetního období. Stabilizační účet byl zřízen roku 1928 nově oceněním majetku pivovaru. Celkový kapitál byl
tak skokově navýšen o tento fond. V grafu je zohledněn stabilizační účet, tak jako by byl zaveden již v roce
1919.

Správní rada smíchovského pivovaru si uvědomovala tuto zvláštnost oproti jiným
podnikům a snažila se zvýšením akciového kapitálu oslabit kritiku svého podniku.
Naakumulovaný kapitál v rozličných fondech, jako byl obchodní kapitál, rezervní fondy a
koneckonců i účet stabilizační, postupně převáděla do akciového kapitálu. Poměr akciového
kapitálu k celkovému majetku se tak zvyšoval a opticky klesal výnos na jednu akcii. Jasně je
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to patrné na Grafu 25, kde dividenda na akcii v roce 1932/33 klesla na 32,5%. Oproti roku
1928 ovšem vzrostl účet akciového kapitálu šestinásobně ze 4 na 24 milionů, aniž by byla
upsána jediná akcie. Ve skutečnosti byla dividenda ještě větší než v roce 1927/28. Pokud by
správní rada ponechala stejnou výši akciového kapitálu jako v roce 1928 a nepřelila do něho
finance z jiných fondů, dosahovala by dividenda 195% nominální hodnoty akcie. Hodnota
akciového kapitálu se zvýšila z 3,7% v roce 1927/28 na téměř 50% kampani 1934/35 a roku
1942 dosáhla vrcholu ve výši 62% (viz Graf 26).
Akcionáři smíchovského pivovaru si stěžovali na nespravedlivé osočování
smíchovského pivovaru z přílišných dividendových zisků a poukazovali na rozdíl mezi
nominální a kurzovní hodnotou akcie. V roce 1930/31 se například prodávaly akcie zhruba
v kurzu kolem 29.000 Kč za kus a nominální hodnota akcie dosahovala jenom 2.000 Kč.87
Dividendový výnos se tak v roce 1930/31 pohyboval kolem 4,5% kurzovní hodnoty akcie,
takže akcionář investující v tomto roce do akcií smíchovského pivovaru by mohl očekávat
zhodnocení své investic ve výši průměrného dividendového výnosu. Kurzovní hodnota je
však určována trhem a odvíjí se od dividendy. V případě nižší dividendy by adekvátně
vzrostla i kurzovní hodnota akcie. Akcionáři smíchovského pivovaru neinkasovali jenom
dividendu, ale také zhodnocení akcie, které bylo opravdu vysoké. Díky minimálnímu úpisu
akcií a jejich malého počtu rostl výrazně zisk na jednu akcii, ať už výplatou dividend nebo
rostoucí kurzovní hodnotou. Řada akciových titulů svoji nominální hodnotu nikdy nepřesáhla
a ve srovnání s ostatními akciovými tituly byl nákup akcii smíchovského pivovaru velmi
dobrou investicí, jejíž celkové zhodnocení bylo nadprůměrné.
Domnívám se, že nízká nominální hodnota akcie mohla mít pro podnik i pozitivní
efekt. Obrovská dividenda v poměru k nominální hodnotě akcie mohla vyvolávat uspokojení
u akcionářů ve stejné míře jako negativní reakce u zbytku veřejnosti. Většina akcionářů
nepořídila akcie za kurzovní hodnoty. Řada akcií byla dokonce ještě pořízena za nominál a
často byly akcie zděděny. Tito akcionáři neměli ponětí o kurzovní hodnotě svých akcií. Měli
jenom před sebou arch akcie s vytištěnou nominální hodnotou. Když pak jim byla vyplacena
každoročně částka téměř se rovnající nominálu, byli navýsost spokojeni. Kdyby byly akcie na
burze volně obchodovatelné a většinu akcionářů by tvořili nově příchozí investoři nakupující
akcie v kurzovní hodnotě, byl by tlak na správní radu při vyplácení dividend rozhodně větší.
Ale přestože během dvacetiletého období nebyl ani jeden případ, kdyby byl návrh
správní rady týkající se rozdělení zisku na valné hromadě zamítnut, ojedinělé hlasy volající po
větší dividendě se vyskytovaly. Příkladem je účetní rok 1927/28, kdy pivovar vykázal
87

SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i.č.1, kniha č.1.
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extrémně vysoký zisk a část akcionářů by si dokázala představit vyšší dividendy než správní
rada navrhovala. Do té doby mělo shromáždění akcionářů ve správní radu plnou důvěru a bez
námitek schvalovalo všechny jejich návrhy na rozdělení zisku. Na schůzi valné hromady roku
1928 navrhoval předseda správní rady pan Karel Dimmer dividendu ve výši 800 Kč na akcii a
nabádal akcionáře k obezřetnosti v požadavcích na výši dividendy. Varoval před možnými
riziky, které pivovaru můžou v budoucnu hrozit, jako bylo zavedení progresivní daně nebo
kontingentace piva.88 Dále pak upozorňoval na mimořádně příznivé okolnosti, jako horké léto
a výhodné nákupy surovin, které se nemusí v budoucnu opakovat. Výroba navíc poprvé
překonala předválečnou úroveň a dostala se na hranici svých kapacit. Další zvyšování výroby
nebylo možné bez rozsáhlých investic. Z těchto příčin nabádal předseda akcionáře ke krocení
přílišného optimismu. Správní rada navrhovala rovněž bonus akciovému účtu. Akciový
kapitál měl být z prostředků pivovaru zvýšen o pětinu. Každý akcionář měl pak zdarma dostat
poměrné množství akcií na víc, tj. na 5 držených akcií 1 gratis akcii. Dále se pak měla
nominální hodnota akcie zvýšit z 800 Kč na 2.000 Kč. Důvodem byla zmiňovaná na první
pohled zarážející obrovská dividenda v poměru k nominální hodnotě akcie, která vyvolávala
tolik závistivé a nepřátelské nálady ve společnosti. Zvýšením nominální ceny se měl tento
podíl snížit a útoky proti smíchovskému pivovaru oslabit.
Proti jeho návrhu se postavil JUDr. Skála, který navrhoval zvýšení dividendy na 1.000
Kč na akcii a bonus akciovému účtu zvýšit z 5:1 na 5:5, tedy 1 nové akcie na 1 starou, aby tak
rozředění dividendy k akciovému účtu bylo ještě vyšší. Rovněž požadoval z rezervního
nezdaněného fondu rozdělit milion korun akcionářům, jako jubilejní dar a odměnu za
okolnost, že se po léta v zájmu podniku spokojovali s nízkou dividendou. Ve svém postoji
však zůstal více méně osamocen. Na podporu správní rady vystoupili JUDr. Vladimír Slávik,
Prof. Dr. Cyril Horáček a pan sládek Zeman z Uhřiněvsi, který navíc navrhoval vyhovět
prosbám hostinských a snížit cenu piva o 5%. Snížení ceny by si podnik mohl dovolit a navíc
by se mohl zvýšit odbyt zvýšením spotřeby mezi konzumenty nebo ziskem nových
odběratelů. Nakonec byl přijat návrh správní rady v původním znění.
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V následujícím roce,

kdy se ještě zisk razantně zvýšil, už musela správní rada sama přijít se štědřejším návrhem.
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Cílem těchto návrhů, které se začaly hojně objevovat, byla podpora malých pivovarů a snaha zastavit jejich
krachování a úbytek. Zvláště nebezpečný byl návrh na zavedení progresivní daně, který nacházel pozitivní
ohlasy v řadách nejsilnější agrární strany. Návrh počítal, že budou velké pivovary platit až o 16 Kč na hektolitr
vyšší daň než pivovary malé. Státní rozpočet tak měl získat 44 milionů navíc. K zavedení progresivní daně nikdy
nedošlo, ale na podzim 1928 její realizace reálně hrozila. SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na
Smíchově, i.č. 90, karton č. 2.
89
SOA Praha fond APS i.č. 90., karton č.2.
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Vypuknutí hospodářské krize jí dalo ovšem argumenty, jak růst dividendy zastavit i přestože
zisk dál nerušeně rostl (viz Graf 27).
Graf 27*:
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Prameny: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5, kniha i.č. 271-278, kniha
č. 82-89.
*V období 1919-1934 začíná účetní rok 1. října a končí 30. září. Rok uvedený v tabulce se rovná roku ukončení
účetního období, údaje k rozdělení zisku pro roky 1944, 1945 nejsou k dispozici.

Graf 28*:
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Prameny: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5, kniha i.č. 271-278, kniha
č. 82-89.
*V období 1919-1934 začíná účetní rok 1. října a končí 30. září. Rok uvedený v tabulce se rovná roku ukončení
účetního období, údaje pro 1944, 1945 bohužel nejsou k dispozici.

Jak vysoká část zisku byla rozdělena na dividendách a tantiémách, vidíme v Grafu 28.
Správní rada se vždy snažila ponechat alespoň část zisku v podniku nerozdělenou. Ve
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sledovaném období se nikdy k rozdělení celého zisku neuchýlila a během První republiky
nepřesáhla rozdělená částka 80% ročního zisku. V prvních letech hospodářské krize dokonce
dividenda a tantiéma poklesla pod 70%. Mohlo by se zdát, že 80% ročního zisku je docela
velká částka, musíme ale vzít v potaz, že správní rada v té době mohla již během roku
neomezeně rozhodovat o všech investicích v pivovaru a v případě, že v průběhu roku na ně
měla prostředky, mohla je i financovat. Valná hromada musela jenom schválit všechny
investice do koupě nemovitostí přesahující 500.000 korun, změnou stanov roku 1932 byla tato
částka posunuta na 5 milionů korun. V nákupu strojů nebo nákladech na rekonstrukci
stávajících zařízení nebyla správní rada nijak omezena. Pokud by byly investice nezbytné,
mohla správní rada veškeré své volné prostředky do nich investovat a na konci žádný zisk
nevykázat.
Vzhledem k tomu, že pivovar dokáže generovat vysoké zisky i v době, kdy probíhá
v podniku rozsáhlá modernizace zařízení financována jenom z volných prostředků bez použití
bankovního úvěru nebo emise akcií, mohla si správní rada prakticky dovolit rozdělit celý
roční zisk, aniž by to pivovar jakkoliv zasáhlo. Připomínám, že jenom v roce 1928/29 bylo
vydáno na investice 9 milionů korun ročně a teprve po této srážce byly zbylé prostředky dány
k dispozici akcionářům k rozdělení jako roční zisk. Pokud správní rada dokázala ještě
přesvědčit akcionáře, aby z těchto prostředků více jak 20% ponechali v podniku, byl to slušný
výsledek.
Roku 1936 se správní radě ještě podařilo převést část tantiém do nákladů společnosti a
zbavit akcionáře vlivu na jejich výši (viz Kapitola 4.1.). Akcionáři je mohli ovlivnit jenom
prostřednictvím dozorčí rady. Na druhou stranu toto opatření pramenilo z výjimečného
postavení správní rady ve smíchovském podniku. Správní rada vykonávala práci, za kterou
byl v jiných firmách placen profesionální management.
Výplata dividend v Akcionářském pivovaru na Smíchově silně kontrastovala
s výplatou dividend v Měšťanském pivovaru v Plzni. Zatímco akcionáři plzeňského pivovaru
si na dividendách vyplácejí většinu zisku a někdy i rezervy, akcionáři smíchovského pivovaru
v meziválečném období ponechávají každoročně minimálně 20% zisku v podniku
nerozdělených (viz Tab. 18 a Graf 28).
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Tabulka 18:

1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

Podíl dividend na celkovém zisku (%)
Plzeň dividendy Smíchov dividendy* Smíchov dividendy a tantiémy
97,3
56,2
67,7
100,4
54,6
66,1
96,2
60,0
71,9
95,7
59,1
70,0
89,6
80,0
178,4
77,0
102,3
77,3
96,2
77,5

Pramen: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5, kniha i.č. 271-278, kniha
č. 82-89; SOA Praha fond APS, Ústřední svaz Českomoravských pivovarů, karton č. 1.
*Od roku 1935 se účty vyplacených dividend a tantiém slily do jednoho účtu, proto hodnota dividendy po roce
1935 není k dispozici.

Správní rada mohla použít dva způsoby, jak ponechat finance v podniku. První je, že
převedla nerozdělenou částku do příštího roku. Finance tak podniku nepřipadly, ale jejich
rozdělení bylo posunuto o další rok. Podnik s nimi, ale mohl v průběhu roku volně nakládat,
aniž by byl nucen platit jakékoliv úroky. Po celá třicátá léta každoročně přesunutý zisk
nepoklesl pod 1.800.000 Kč a v účetním období 1931/32 dokonce přesáhl 4.500.000 Kč (viz
Graf 29). Mít k dispozici v době hospodářské krize 1.800.000 Kč v hotovosti, jako bezúročný
kontokorentní úvěr, o tom si mohla většina podniků jenom nechat zdát.
Graf 29*:
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Prameny: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5, kniha i.č. 271-278, kniha
č. 82-89.
*V období 1919-1934 začíná účetní rok 1. října a končí 30. září. Rok uvedený v tabulce se rovná roku ukončení
účetního období, údaje pro roky 1944, 1945 bohužel nejsou k dispozici.
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Druhým způsobem bylo, že valná hromada odsouhlasila správní radě přesun části
zisku do některého z fondů pivovaru, např. akciového kapitálu, rezervního fondu nebo nově
vytvořeného účtu pro konkrétní účel. Kromě rezervního fondu mohla správní rada s těmito
prostředky volně nakládat. Rezervní fondy byly pak často po nějaké době převedeny na
akciový kapitál a správní rada se k nim nakonec stejně dostala (viz Kapitola 4.7.). Správní
rada se uchylovala k těmto přesunům spíše výjimečně, teprve až od roku 1935 je takto ve
větší míře majetek pivovaru navyšován (viz Graf 30). V Grafu 30 není ovšem uveden
stanovami určený 10% příspěvek z každoročního zisku, až do výše desetiny akciového
kapitálu, který byl automaticky strháván ještě před valnou hromadou.
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Prameny: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5, kniha i.č. 271-278, kniha
č. 82-89.
*V období 1919-1934 začíná účetní rok 1. října a končí 30. září. Rok uvedený v tabulce se rovná roku ukončení
účetního období, údaje pro roky 1944, 1945 bohužel nejsou k dispozici.

Valná hromada rozhodovala také o přidělení příspěvků podpůrným a penzijním
fondům zaměstnanců a různých darů na veřejně prospěšné účely (viz Graf 31). Podpůrné a
penzijní fondy teoreticky patřily zaměstnancům podniku, ale správní rada s nimi mohla volně
nakládat, byla jenom povinna pravidelně do nich připisovat úrok a vyplácet příspěvky. Dary
na veřejně prospěšné účely šly v meziválečném období například České dětské nemocnici, na
dary chudým a humánním účelům, Jubilejnímu fondu Republiky, Ministerstvu národní obrany
na zakoupení cvičného letadla a jedny z největších částek v době vrcholící hospodářské krize
byly poskytnuty pro nezaměstnané obce Velké Prahy a nezaměstnaným hraničářům. Zejména
příspěvky pro nezaměstnané v Praze se snažila správní rada zlepšit negativní obraz pivovaru a
otupit kritiku jejich vysokých zisků. Zároveň si také uvědomovala, že pražští nezaměstnaní
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patří k jejich konzumentům. Mimo tyto dary měla pravděpodobně správní rada právo vydat
určitou část prostředků na dobročinné účely a zahrnout je do nákladů společnosti. Roku 1896
bylo správní radě dáno právo vynaložit takto, až 5.000 zl. Z dostupných pramenů není možné
zjistit konkrétní částku, kterou měla správní rada k dispozici v meziválečném období.
Prameny poskytují podrobné údaje jen v letech 1938-1942. V kampani 1938 vydala správní
rada 34.000 Kč na příspěvky různým organizacím, roku 1939 33.300 Kč, 1940 37.450 Kč a
roku 1941 38.300 Kč.
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Prameny: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5, kniha i.č. 271-278, kniha
č. 82-89.
*V období 1919-1934 začíná účetní rok 1. října a končí 30. září. Rok uvedený v tabulce se rovná roku ukončení
účetního období, údaje pro 1944, 1945 bohužel nejsou k dispozici.

Seznam příjemců podpor se v uvedeném období zásadně neměnil. Vyskytovaly se
mezi nimi vlastenecké spolky, organizace zdravotnické, kulturní například Česká filharmonie
a řada jednot pro dostavbu chrámu a kostelů. Do zrušení Sokola podporoval podnik také
sokolské organizace na Smíchově a Vyšehradě. Výběr příjemců podpor závisel často na
osobní angažovanosti jednotlivých členů správní rady ve veřejně prospěšných organizací.90
O podpoře říšských organizací záznamy do roku 1942 nejsou a pravděpodobně se
správní rada snažila příspěvkům do sbírek a organizací podporovaných protektorátní vládou
vyhýbat. Jedinou doloženou výjimkou byl dar 30.000 Kč na sbírku německého Červeného
kříže, který byl pravděpodobně každoročně opakován. Na tuto sbírku byla správní rada
90

JUDr. Jan Javůrek: V oblasti veřejného a spolkového života působil jako člen Ústřední Matice Školské, člen
kuratoria Náprstkova muzea či v Pražském dobrovolném sboru ochranném. Též byl předsedou Jednoty pro
dostavbu chrámu sv. Víta a doživotním členem a místopředsedou Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a
vykonavatelem Hlávkovy poslední vůle. Pivovar a sladovny katalog cenných papírů, Praha 2008, str. 23.
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výslovně upozorněna dopisem ministerstva vnitra 17. května 1940, kde ministerstvo rovněž
doporučovalo provést sbírku mezi zaměstnanci. Sbírka mezi zaměstnanci skutečně proběhla a
vynesla 2.185 Kč. O dobrovolné příspěvky se, ale nejednalo. Závodní výbor úřednictva
smíchovského pivovaru vyhověl doporučení ministerstva vnitra a plošně vybral mezi všemi
zaměstnanci částku pohybující se mezi 0,5%-1% měsíčního platu zaměstnance. Zdali se
výbor přiklonil k nejnižší možné doporučené sazbě nebo byl vůči Červenému kříži štědřejší,
z dostupných pramenů určit nelze.91 Příspěvky říšské branné moci a dalším organizacím se
výrazně zvýšily po nástupu říšských občanů do správní rady.92
Správní rada se držela po celé období umírněné dividendové politiky. Nikdy
nerozdělila na dividendách celý roční zisk a vždy přesvědčila akcionáře, aby v podniku
ponechali část zisků i přesto, že na bankovních účtech pivovaru ležely milionové částky a
veškerý provoz včetně investic byl financován téměř bez použití bankovních úvěrů a emisí
nových akcií. Podnikatelská strategie smíchovského pivovaru se v tomto velmi lišila od
Měšťanského pivovaru v Plzni, který si vyplatil většinu zisku na dividendách a k financování
investic, modernizací a provozu podniku používal bankovní úvěry.
Akcionáři smíchovského pivovaru se bránili novým emisím akcií, které by mohly
skoupit silní investoři a omezit jejich vliv v podniku. Podobně motivovaná byla také správní
rada. Vysoká dividenda navíc neměla pro členy správní rady velký prospěch, protože na
rozdíl od jiných firem, ve smíchovském pivovaru členové správní rady drželi jen zlomek akcií
podniku. Více zajímaly členy správní rady výnosy tantiém. Jen v kampani 1927/28 bylo
vyplaceno správní radě a revizorům na tantiémách 835.242 Kč oproti 4 milionům korun na
dividendách, tedy více jak pětina vyplacených dividend. O dva roky později již tantiémový
výnos přesáhl 1.600.000 Kč. Nerozdělený zisk generoval další výnosy a zvyšoval hodnotu
zisku v následujícím roce, z které byla vypočítávána výše tantiémy. Správní rada se mohla při
obhajování nižších dividend opřít o umírněnou dividendovou politiku předválečného vedení
podniku, kterou měla řada akcionářů ještě v paměti a která umožnila tak nebývalý růst
91

SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i.č.144, karton č. 7.
Roku 1942 bylo věnováno 10.000,- na knižní sbírku Alfreda Rosenberga (ve prospěch branné moci); Vrchní
velitelství branné moci vydalo ve prospěch pozůstalých po padlých ve válce řadu knih. Smíchovský pivovar
zúčastnil se na této akci na návrh pana von Meduny objednávkou 200 knih v celkové částce 7.500,-;
Prostřednictvím Národní odborové ústředny zaměstnanecké zakoupeno 450 vstupenek pro zaměstnance na
výstavu „Sovětský ráj“ po 3.50,-; Německému Červenému Kříži stanovena výše daru letošního roku na 50.000,místo 30.000,- roku loňského. Roku 1943 bylo věnováno Zimní pomoci Německého národa 1942/43 a Sociální
pomoci po 20.000,-; pro Zimní pomoc německého národa 1942/43 bylo povoleno dalších 30.000,- k rukám
pana SS Standartenführera W. Pögela. Roku 1944 bylo věnováno 100.000,- Německému Červenému Kříži;
200.000,- Národnímu fondu při kanceláři státního presidenta; 100.000,- Zimní pomoci německého národa a u
knihkupectví Czerny, Praha, bylo objednáno předplatné 20 kusů časopisů „Das Reich“ a 20 kusů „Die Woche“
pro vojáky na frontě v ceně 8.104,-. SOA Praha fond APS, Smíchovský pivovar n.p., karton č. 50.
92
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podniku. Apelovala často na držení se těchto tradic, které jediné můžou přispět k dalšímu
růstu podniku. Skvělé výsledky smíchovského pivovaru v meziválečném období upevňovaly
důvěru akcionářů ke správní radě a rozkládaly její případnou opozici na valných hromadách.
Smíchovský pivovar tak mohl naakumulovat značné finanční prostředky, které z něho
vytvořily v produkci největší československý pivovar.
Smíchovský pivovar se snažil přilepšovat svým zaměstnancům podpůrnými a
penzijními fondy, což nebylo ve všech podnicích pravidlem. Zároveň ponechal tyto fondy ve
své bilanci a mohl s těmito prostředky volně nakládat ve své podnikatelské činnosti.
V charitativní činnosti se snažil přispívat zejména organizacím sídlícím v Praze, kde měl
podnik odběratelskou základnu a jeho dobročinné příspěvky mohly ovlivnit i odbyt
smíchovského piva. Ve velké většině převažovaly mezi příjemci darů vlastenecké spolky a
organizace. Nezměnily na tom nic ani první léta Protektorátu a až do roku 1942 se snažil
pivovar dobročinným příspěvkům organizovaným protektorátní vládou vyhýbat. Po příchodu
německých členů správní rady nebylo možné dále příspěvky organizacím Třetí Říše a
protektorátní vlády opomíjet a smíchovský pivovar se stal až do konce druhé světové války
jejich štědrým přispívatelem.

4.7. Celkový kapitál podniku
Během 46 let vzrostl majetek podniku z 12.222.194 Kč na 328.077.953 Kč (viz Graf
32 a Tab. 19). Růst celkového kapitálu nebyl ve skutečnosti tak razantní. Zkresluje ho
zejména válečnou inflací podhodnocená hodnota movitého a nemovitého majetku, která byla
v bilanci 1927/28 znovu oceněna přidáním stabilizačního účtu, ke zvýšení svého majetku
pomocí nové emise akcií se vedení pivovaru rozhodlo v uvedeném období pouze dvakrát.
Emise akcií v účetním roce 1920/21 zvýšila akciový kapitál o 200.000 Kč a vynesla celkem
1.078.435,86 Kč a emisí z roku 1939 vzrostl akciový kapitál o 36.000.000 Kč. Celkový výnos
z druhé emise správní rada nezveřejnila, ale pravděpodobně se rovnal hodnotě upsaných akcií,
protože byla předem avizována emise bez ažia. Ale i po odečtení vlivů stabilizačního fondu a
úpisu akcií vzrostl smíchovský pivovar mezi lety 1919-1939 o 94% (viz Graf 33). Vzhledem
k tomu, že byl nárůst dosažen bez použití úvěru nebo emise akcie, pouze akumulací kapitálu
z podnikatelské činnosti, jedná se o obdivuhodný vzestup. Graf 32 sice ukazuje od roku 1928
klesající křivku majetku podniku s ohledem k inflaci, ale inflace zásadně majetek podniku
neovlivňuje. V meziválečném období byla většina majetku tvořena nemovitostmi a strojním
vybavením. Zatímco účetní hodnota těchto položek je v bilanci pevně daná a každým rokem
amortizovaná, tak reálná hodnota nemovitostí a strojů se zvyšující se inflací narůstá. Tato
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skutečnost se ukázala po první světové válce, kdy majetky firem musely být znovu oceněny.
Křivka má vypovídající hodnotu jenom pro období druhé světové války, kdy podíl účtu
staveb, strojů a dalšího vybavení na celkovém majetku klesal a finanční přebytky
smíchovského pivovaru s nárůstem inflace prudce zvyšovaly celkový kapitál podniku (viz
Graf 34). Reálně se hodnota podniku zvyšovala jenom pozvolna.
Graf 32*:
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Prameny: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5, kniha i.č. 271-278, kniha
č. 82-89. Statistická ročenka, Praha 1938 a 1948.
*V období 1919-1934 začíná účetní rok 1. října a končí 30. září. Rok uvedený v tabulce se rovná roku ukončení
účetního období. Celkový kapitál je zohledněn o inflaci v letech 1922-1945. Kapitál byl přepočítán pro roky
1922-37 v poměru k indexu velkoobchodních cen vzhledem k hodnotě koruny ke zlatu z tabulky VIII. 1.,
Statistická ročenka 1938, str. 149. Pro roky 1937-48 byl použit index velkoobchodních cen z tabulky XI. 1.,
Statistická ročenka 1948.
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Prameny: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5, kniha i.č. 271-278, kniha
č. 82-89.
*V období 1919-1934 začíná účetní rok 1. října a končí 30. září. Rok uvedený v tabulce se rovná roku ukončení
účetního období.

Tabulka 196:

1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
19283
1929
1930
1931
1932
1933
1934
19354
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
19435
1944
1945

Celkový
Dividendy
Celkový
kapitál
Rezervy
Penzijní
Akciový
a tantiémy
kapitál (Kč) s ohledem celkem1 (Kč) fondy2 (Kč) kapitál (Kč)
(Kč)
k inflaci (Kč)
12 222 194
1 800 000
1 048 103
1 800 000
19 122 085
1 800 000
1 420 526
1 800 000 1 613 137
17 092 302
2 178 680
1 914 397
2 000 000 2 112 617
18 740 149 18 740 149
1 578 680
1 726 103
3 000 000 2 240 133
21 622 202 20 788 288
1 578 680
1 748 382
3 000 000 2 605 714
25 121 713 24 481 560
1 778 680
1 971 489
3 000 000 2 600 437
27 646 095 27 608 015
1 778 680
1 995 291
3 000 000 2 615 958
29 781 068 28 201 769
1 778 680
1 997 659
4 000 000 3 007 530
53 958 329 52 583 358 15 972 020
2 403 086
4 000 000 3 637 115
105 993 009 103 365 083 15 972 020
2 561 126
4 000 000 4 835 242
113 765 642 104 598 576 15 972 020
2 979 739 12 000 000 7 786 943
119 673 984 97 750 238 15 972 020
3 291 999 12 000 000 9 409 857
117 594 717 87 062 204 15 972 020
3 702 365 12 000 000
120 395 352 82 502 325 15 972 020
4 212 550 12 000 000 9 449 624
126 853 448 84 132 142 15 972 020
4 883 927 24 000 000 9 197 409
129 792 108 75 801 452 15 972 020
5 349 044 24 000 000
120 069 183 71 032 664
7 600 391
4 928 287 60 000 000 12 463 832
122 979 176 69 789 836
9 605 491
5 038 701 60 000 000 10 425 810
125 186 842 66 481 800
9 605 491
5 216 228 60 000 000 10 562 155
131 339 801 72 959 617
9 605 491
5 807 556 60 000 000 10 673 633
193 525 668 93 857 405 13 573 342
5 373 653 96 000 000 12 230 396
203 623 857 81 428 169 14 680 092
5 071 060 120 000 000 12 468 161
229 479 023 85 641 089 15 377 394
5 945 045 144 000 000 14 347 827
264 364 638 96 556 840 18 411 394
5 782 364 144 000 000 16 390 645
292 257 801 105 367 688 18 411 394
5 782 364 144 000 000 10 375 423
312 118 374 111 920 171 18 411 394 10 782 364 144 000 000
328 077 953 105 785 839
8 970 452 10 782 364 144 000 000

Prameny: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5, kniha i.č. 271-278,
kniha č. 82-89.
1
Součet všech rezervních fondů, vyjma rezerv určených pro investice a kurzovní ztráty na cenných papírech.
2
Součet podpůrných a rezervních fondů pro dělnictvo a úředníky.
3
Celkový kapitál byl navýšen o Účet stabilizačního přebytku, který byl zaveden nařízením ministerstva financí
z důvodu vyrovnání rozdílu mezi reálnou a účetní hodnotou movitého a nemovitého majetku podniku. Protože
účetní hodnota majetku byla stanovena před velkou válečnou inflací. Majetek podniku byl nově oceněn a
v účetních knihách adekvátně zvětšen (o 50 596 201kčs).
4
Změna účetního roku, dříve od 1.10. do 30.9. nově od začátku roku do jeho konce 1.1.-31.12. Všechny položky
tabulky kromě výstavu, který je za kalendářní rok, udávají výsledky za pět čtvrtletí tj. od 1.10.1934 do
31.1.1935.
5
Opravená bilance dle dekretu čís. 97/1945.
6
Pro prázdné pole nejsou údaje k dispozici.
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Graf 34*:

Podíl staveb, strojů, nábytku, bednárny a
potahů na celkovém majetku

1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

80,0
70,0
60,0
50,0
% 40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Prameny: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5, kniha i.č. 271-278, kniha
č. 82-89.
*V období 1919-1934 začíná účetní rok 1. října a končí 30. září. Rok uvedený v tabulce se rovná roku ukončení
účetního období.
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Prameny: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5, kniha i.č. 271-278, kniha
č. 82-89; Ústřední archív společnosti Plzeňský Prazdroj a.s., fond Měšťanský pivovar, kniha č. 2143-2174.
*Mezi pivovary je v letech 1919-1934 rozdíl v účetním období. Ve smíchovském pivovaru probíhal účetní rok od
1.října do 30. září, účetní období plzeňského pivovaru se rovnalo kalendářnímu roku.

Akcionářský pivovar na Smíchově sice překonal Měšťanský pivovar v Plzni v době
první republiky ve výši roční produkce, nicméně v zisku a celkovém majetku zůstal za svým
rivalem. Plzeňský pivovar vstupoval do éry první republiky s téměř čtyřikrát větším celkovým
kapitálem a navíc svůj majetek rychle navyšoval prostřednictvím bankovního úvěru (viz Tab.
20). Během hospodářské krize majetek plzeňského pivovaru klesá a smíchovskému pivovaru
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se dařilo rozdíl v majetku výrazně snižovat. V roce 1939 i díky úpisu nové emise akcií
dosahoval celkový majetek smíchovského pivovaru 193.525.668 Kč oproti 243.181.171 Kč
Měšťanského pivovaru v Plzni. Obrovské propady kapitálu plzeňského pivovar v době druhé
světové války jsou způsobeny odpisem válečných škod po leteckých náletech na Plzeň (viz
Graf 35).
Tabulka 20*:
Přehled majetku, bankovních úvěrů a vkladů u bank smíchovského a
plzeňského pivovaru (Kč)
Celkový majetek
Bank. úvěry
Dlužníci a vklady u bank
Prazdroj
Staropramen
Prazdroj
Staropramen Prazdroj
vklady
vklady
1920 78 480 882
19 122 085
6 887 305
360 810
3 302 659
1921 133 095 860
17 092 302
53 257 700
1 175 499
2 871 307
1922 117 212 854
18 740 149
50 225 619
5 618 058
1923 108 667 347
21 622 202
27 369 590
4 433 387
1924 135 547 275
25 121 713
55 587 253
3 992 651
1925 148 357 782
27 646 095
28 785 852
3 846 801
1926 149 813 216
29 781 068
17 170 715
9 732 569
1927 220 643 213
53 958 329
0
897 457
15 914 719
1928 254 492 792 105 993 009
15 011 773
18 455 022
1929 254 454 403 113 765 642
5 038 493
28 177 527
1930 252 255 148 119 673 984
0
9 376 764
37 785 134
1931 244 884 512 117 594 717
0
4 229 917
37 477 823
1932 265 744 163 120 395 352
0 19 159 464
1933 226 585 926 126 853 448
0 11 204 965
1934 229 160 442 129 792 108
0
8 406 498 vklady byly
1935 231 034 645 120 069 183
0 16 139 538 přesunuty do
účtu rozl.
1936 227 441 610 122 979 176
0
9 469 018
dlužníků
1937 219 250 642 125 186 842
0
1 404 618
1938 219 684 324 131 339 801
0
9 820 781
1939 243 181 171 193 525 668
999 586
Prameny: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5, kniha i.č. 271-278, kniha
č. 82-89; Ústřední archív společnosti Plzeňský Prazdroj a.s., fond Měšťanský pivovar, kniha č. 2143-2174.
*Mezi pivovary je v letech 1919-1934 rozdíl v účetním období. Ve smíchovském pivovaru probíhal účetní rok od
1.října do 30. září, účetní období plzeňského pivovaru se rovnalo kalendářnímu roku.

Mezi oběma pivovary je možné pozorovat znatelný rozdíl v přístupu k financování
podniku. Podnikatelská strategie plzeňského pivovaru je odvážnější a v provozu a rozvoji
podniku využívá bankovních úvěrů. Volné finanční prostředky pivovaru na bankovních
účtech jsou ve dvacátých letech zanedbatelné a vedení dává přednost uložení financí do
cenných papírů a skupuje velkou část akciového pláště svého konkurenta Plzeňských
akciových pivovarů.93 Management plzeňského pivovaru se může spolehnout na vysoký zisk
pivovaru, který mu umožňuje v případě nutnosti bankovní úvěry rychle splatit nebo potřebné
rezervy naakumulovat. Situace se mění právě v době hospodářské krize, kdy si plzeňský
pivovar tvoří větší finanční rezervy na bankovních účtech.
93

Ústřední archív společnosti Plzeňský Prazdroj a.s., karton č. 7.
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Management smíchovského pivovaru dává přednost postupné akumulaci kapitálu a
bankovním úvěrům se zásadně vyhýbá. Jeho rozvoj není tak dynamický, jako u Plzeňského
pivovaru. Je to z části dáno horší výchozí pozicí po skončení první světové války a díky nižší
výrobní marži, která neumožňuje vytvářet tak vysoký zisk, jako v plzeňském pivovaru.
Správní rada smíchovského pivovaru přesto dokázala zásluhou nižších dividend
naakumulovat velké finanční rezervy, které umožnily podniku rozvíjet finanční obchody a
úspěšnou podporu odbytu (viz. Kap. 4.8). V době vypuknutí hospodářské krize má
smíchovský pivovar dostatečný finanční polštář, který mu pomáhá překonat nepříznivé vlivy
hospodářské krize, a finanční silou se dokáže měřit s Měšťanským pivovarem v Plzni.
Graf 36*:
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Prameny: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5, kniha i.č. 271-278, kniha
č. 82-89.
*V období 1919-1934 začíná účetní rok 1. října a končí 30. září. Rok uvedený v tabulce se rovná roku ukončení
účetního období.

Mírně si smíchovský pivovar vypomáhal zanesením penzijních fondů do majetku
podniku. Tyto finanční prostředky věnoval pivovar svým dělníkům a úředníkům, aby z jejich
výnosu přilepšoval svým zaměstnancům na penzi. Správní rada si je ovšem ponechala
v podniku a mohla s nimi volně nakládat. Podnik měl jenom povinnost připisovat k tomuto
účtu stanovený úrok a z něho vyplácet předepsané podpory. Penzijní a podpůrné fondy byly
zajímavý nástroj financování podniku a nahrazovaly jiné úvěrové nástroje. Že se nejednalo o
bezvýznamné částky, je možné vidět z Grafu 36. Na začátku třicátých let tyto fondy přesáhly
již 4 miliony korun. V polovině 30. let hrozilo, že všechny nadlepšovací fondy ve firmách se
převedou na stát a pivovar o tyto prostředky přijde, což byl jeden z důvodů, proč se od
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kampaně 1933/1934 přestaly penzijní fondy zvyšovat a pravidelný příspěvek z ročního zisku
nebyl do nových stanov roku 1936 uveden. Správní rada argumentovala na mimořádné valné
hromadě roku 1935 nynější dostatečnou výší fondu a v případě, že by fond v budoucnu
nestačil je ochotna jej doplnit na požadovanou výši.94 Poměr penzijních a podpůrných fondů k
celkovému kapitálu se postupně zvyšoval z 1,67% v roce 1919 na 4,42% v roce 1938, během
válečného období poměr opět klesal (viz Graf 37).
Graf 37*:
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Prameny: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5, kniha i.č. 271-278, kniha
č. 82-89.
*V období 1919-1934 začíná účetní rok 1. října a končí 30. září. Rok uvedený v tabulce se rovná roku ukončení
účetního období. V grafu je zohledněn přírůstek stabilizačního fondu. Údaje o základním jmění podniku pro
období 1919-1927 jsou navýšeny o stabilizační fond ve výši jeho zavedení roku 1928.

Rezervní fondy během prvních osmi let zůstávaly na stejné výši těsně pod 2 miliony
korun. V kampani 1926/27 pak byly prudce navýšeny o 10 milionů korun a do kampaně 1935
se jejich výše neměnila (viz Graf 38 a 39). Jak bylo zmíněno v kapitole o změně stanov,
správní rada převedla zhruba 2/3 všech rezerv na akciový kapitál a mohla s těmito penězi
volně nakládat. Do nových stanov vložila paragraf o povinném odvodu 10% čistého zisku do
rezervního fondu, do doby než dosáhne alespoň 10% akciového kapitálu. Domnívám se, že
Rezervní fondy využívala správní rada k tomu, aby část zisku byla ponechána v podniku a
nepadla do rukou akcionářům. Po naplnění požadované desetiny akciového kapitálu mohla
správní rada podat stejný návrh na přesun rezervního fondu do účtu akciového kapitálu.

94

SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 97, karton č. 3.
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Graf 38*:
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Prameny: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5, kniha i.č. 271-278, kniha
č. 82-89.
*V období 1919-1934 začíná účetní rok 1. října a končí 30. září. Rok uvedený v tabulce se rovná roku ukončení
účetního období.
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Prameny: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5, kniha i.č. 271-278,
kniha č. 82-89.
*V období 1919-1934 začíná účetní rok 1. října a končí 30. září. Rok uvedený v tabulce se rovná roku ukončení
účetního období. V grafu je zohledněn přírůstek stabilizačního fondu. Údaje o základní jmění podniku pro
období 1919-1927 jsou navýšeny o stabilizační fond ve výši jeho zavedení roku 1928.

K obstarání bankovního úvěru se smíchovský pivovar pravděpodobně uchýlil jenom
dvakrát, v roce 1925 a možná ještě v účetním období 1921/22, jak by nasvědčoval pasivní
účet příjmů z úroků. V obou případech byl dluh do konce účetního období splacen. Bez dluhů
podnik ovšem nebyl, jeho bilance vykazují pasivní účet rozličných věřitelů (viz Graf 40). Pod
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tímto účtem jsou pravděpodobně skryty rozličné závazky vůči dodavatelům nebo státu. Jako
třeba vyúčtované práce nebo dodávky surovin s delší platební lhůtou, která přesahuje do
dalšího účetního období. Ale můžou zde být i úročené úvěry od různých věřitelů. Zcela
vyloučené nejsou ani bankovní úvěry, i když správní rada tuto možnost popírala. Jednalo by
se však o úvěry bez zástavy, protože souhlas se zástavou majetku by musela vydat valná
hromada. Účet věřitelů v bilanci po většinu let vyrovnával účet dlužníků, jenom mezi lety
1926/27 až 1930/31 přesáhly závazky podniku jeho pohledávky (viz Graf 41). Přesto účet
úroků vykazoval stále kladné hodnoty. To jen dokazovalo, že většina úvěrů poskytnutá
rozličnými věřiteli nebyla vůbec nebo jen nízko úročena. Jednoduše řečeno smíchovský
pivovar si levně půjčoval a draze úvěry poskytoval.
Graf 40*:
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Prameny: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5, kniha i.č. 271-278, kniha
č. 82-89.
*V období 1919-1934 začíná účetní rok 1. října a končí 30. září. Rok uvedený v tabulce se rovná roku ukončení
účetního období.

Z účtu rozličných věřitelů na první pohled vystupuje období mezi lety 1926/27 až
1933/34, kdy se účet přehoupl přes 20 milionů korun. Není náhoda, že se toto období kryje
z první investiční vlnou podniku. Správní rada v době rozsáhlých investic využívá všechny
možné způsoby financování podniku a investic a pravděpodobně se jí daří vyjednávat delší
platební lhůty u svých dodavatelů.
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Graf 41*:
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Prameny: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5, kniha i.č. 271-278, kniha
č. 82-89.
*V období 1919-1934 začíná účetní rok 1. října a končí 30. září. Rok uvedený v tabulce se rovná roku ukončení
účetního období.

Poměr zisku k celkovému majetku se postupně zvyšoval až téměř na 12% v roce
1931/32. Poté následuje mírný pokles a po vypuknutí druhé světové války pád pod 8%, který
se v dalších letech propadá ještě níž (viz Graf 42). Tento trend způsobuje skutečnost, že stále
větší část základního kapitálu leží mimo výrobní sféru, v uložených penězích, poskytnutých
úvěrech nebo v nemovitostech. Podnikání mimo výrobu piva není tak ziskové a vložený
kapitál má o mnoho nižší návratnost.
Graf 42*:
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Prameny: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5, kniha i.č. 271-278, kniha
č. 82-89.
*V grafu je zohledněn přírůstek stabilizačního fondu. Údaje o základní jmění podniku pro období 1919-1927
jsou navýšeny o stabilizační fond ve výši jeho zavedení roku 1928.
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Celkový kapitál podniku byl nashromážděn v první řadě akumulací kapitálu
z podnikatelské činnosti. Jen v menší míře si správní rada vypomohla úpisem nových akcií a
držením podpůrných a penzijních fondů svých zaměstnanců ve své bilanci. Pasivní kapitál
v rezervních fondech, nedosahoval nijak extrémních hodnot a od konce krize nepřesáhl 8%
celkového kapitálu. Rezervní fondy sloužily správní radě jako prostředek ponechání části
zisku v podniku, který může být v budoucnu schválením akcionářů použit na financování
podniku a investic a nijak negativní vliv na investiční činnost podniku neměly. Rovněž
zadlužení podniku nedosahuje v meziválečném období závratných hodnot a je, kromě
několika účetních období na přelomu dvacátých a třicátých let, plně vyrovnáno pohledávkami
podniku. Management se vyhýbá bankovním úvěrům a financuje rozvoj podniku z vlastních
zdrojů. Pohledávky pivovaru v jeho bilanci jsou z velké části tvořeny závazky vůči
dodavatelům, které vznikly časovým rozdílem mezi termínem splatnosti a vyfakturováním
služby nebo zboží. Dokládají to úroky z pohledávek několika násobně převyšující náklady na
vlastní závazky.
Bilance aktiv smíchovského pivovaru vykazuje spíš charakter překapitalizovaného
podniku. Velká část aktiv leží na bankovních kontech přesahující výrazně výši rezerv a
prakticky nulové zadlužení ukazuje nevyužitý investiční potenciál podniku. Přesměrování
aktiv z bankovních kont do oblasti výroby piva například ovládnutím konkurence mohlo
přinést větší zisky, než poskytovaly nízko úročené vklady. Správní rada na druhou stranu
narážela na nedostatek investičních příležitostí. Ovládnutí menšího pivovaru by na nasyceném
československém pivním trhu nemuselo být přínosem. A pro zahraniční expanzi a ovládnutí
nějakého zahraničního pivovaru, které by umožnilo podniku uchytit se konečně i mimo
Republiku, chyběl správní radě dostatečný rozhled i kapitál. Podnikatelská strategie
postupného akumulování finančních rezerv a financování investic z vlastních zdrojů se v době
hospodářské krize ukázala jako výhoda. Smíchovský pivovar měl na účtech dostatečné zdroje,
které mohl využít v podpoře odbytu v době, kdy konkurence pod tlakem krize aktivitu
v podpoře odbytu utlumuje.

4.8. Konkurenční boj
Pivovar se v podpoře odbytu mohl opřít právě o velké finanční rezervy. Obrovské
částky ležící na účtech sice vynášely úrok, ale jinak podnikání v pivovarnictví nepodporovaly.
Výhodnější pro pivovar bylo poskytnout finance prostřednictvím úvěru svým odběratelům.
Úvěrování hostinských se tak stalo v meziválečném období stěžejním prostředkem podpory
prodeje smíchovského pivovaru. Pivovar inkasoval obdobný nebo někdy i vyšší úrok než na
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termínovaných vkladech a zároveň si smluvně zavazoval dlužníka i jako odběratele po celou
dobu splacení úvěru. Podstupoval sice riziko nesplacení půjčky, které bylo vyšší než v bance,
na druhou stranu počet odepsaných úvěrů byl zanedbatelný. Smíchovský pivovar svou
velikostí a počtem odběratelů měl výhodu, že mohl rozprostřít riziko mezi velké množství
dlužníků a dva nebo tři krachující hostinští nepředstavovali pro něj žádnou hrozbu. Menší
pivovary si naproti tomu musely hlídat každého dlužníka, protože i jeden nesplacený úvěr
mohl být pro ně citelnou ztrátou.
Smíchovský pivovar poskytoval úvěry pro různé účely, nejčastější byly půjčky na
úpravu hostinců, na nákup výčepního zařízení nebo jeho opravy. Takové úvěry byly často
bezúročné. Hostinští si půjčovali také na účely, které s provozem hostince nijak nesouvisely.
Pivovar jim vycházel i v tomto případě vstříc. Jednotlivé podmínky úvěrů se lišily, případ od
případu a odpovídaly velikosti a významu hostince. Během roku 1933 poskytoval pivovar
úvěry úročené 2%, 4%, 4,5%, 5% a úvěry bezúročné. Ručení úvěru mělo formu většinou
zástavy pořizovaného vybavení nebo u větších úvěrů zástavy nemovitosti. Velká část úvěrů,
hlavně u malých částek, byla poskytována bez zástavy. Půjčka nemusela být proplacena
jenom v penězích, ale mohlo se jednat také o dodávky piva na dluh. Oproti předválečnému
období využíval pivovar k financování hostinských většinou vlastní zdroje. V době před první
světovou válkou poskytoval pivovar odběratelům službu ručení za jejich úvěry u bankovních
ústavů, ale vlastní finanční prostředky půjčoval jenom výjimečně. Riziko podstupoval pivovar
stejné, ale neinkasoval příjmy z úroků. Systém podpory v meziválečném období byl pro
pivovar výhodnější.
V poskytování úvěrů hostinským byl pivovar velmi aktivní. Jeho činnost připomínala
malou banku. Jenom během roku 1933 schválila správní rada svým odběratelům 224 úvěrů v
částce 3.334.359 Kč. Jen necelá 1/6 byla zcela bezúročná, v ostatních případech inkasoval
pivovar úrok. Jednalo se, ale jenom o poskytnuté úvěry v roce 1933. Velká část úvěrů byla
dlouhodobých a celková částka pohledávek u odběratelů mnohem vyšší. Poskytování úvěrů se
stalo stěžejní strategií podpory odbytu. A zejména v době hospodářské krize, kdy se řada
hostinských dostala do existenčních problémů, přinesla pivovaru výrazné rozšíření
odběratelské základny. Skutečnost, že strategie poskytování úvěrů hostinským s příchodem
hospodářské krize nijak nepolevuje a naopak aktivita pivovaru v tomto směru značně roste, je
možné vidět ze schválených půjček v roce 1933 ve srovnání s rokem 1929. Suma schválených
úvěrů se přes hospodářskou krizi takřka zdvojnásobila a ještě výrazněji narostl počet dlužníků
(viz Tab. 21).
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Tabulka 21*:
Úvěry a mimořádné příspěvky schválené správní radou v roce 1933
Půjčky:
Celková suma (Kč)
Počet
Úročené 2%
10 000 příjemců2
Úročení 4%
807 200
46
Úročené 4,5%
35 000
2
Úročené 5%
1 023 759
59
Půjčka v pivě, úrok není uveden
21 600
7
Půjčka, úrok není specifikován
530 200
68
Bezúročené půjčky
492 300
64
Hypotekární zápůjčky
300 000-400 000 (Sokol, úrok 5%)
1
Krátkodobé půjčky
14 300
3
Úvěry celkem 1933
3 334 359
224*
Úvěry v roce 1929
1 711 738
109
Mimořádné příspěvky:
V pivu (hl.) – rok 1933
242
66
V penězích (Kč) – rok 1933
28 046
49
V pivo (hl.) – rok 1929
84
34
V penězích (Kč) – rok 1929
58 484
29
Pramen: SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i.č. 1. karton č. 1 a i. č. 3, karton č. 3.
*Někteří příjemci dostali úvěr rozdělený na část bezúročnou a část úročenou 4 nebo 5%, v celkovém počtu
příjemců je tak odečteno 28 příjemců, kteří jsou uvedeni jak v bezúročných půjčkách tak v úročených 4 a 5%.

Měšťanský pivovar v Plzni úvěroval své odběratele ještě ve větší míře než smíchovský
pivovar (viz Tab. 22). Srovnat přímo pohledávky obou pivovarů není z dostupných pramenů
možné. Plzeňský pivovar sice má ve svých bilančních knihách účet smluvních dlužníků, který
přesně udává aktuálně půjčenou částku, ale v účetnictví smíchovského pivovaru samostatný
účet smluvně vázaných úvěrů chybí. Do roku 1931 je k dispozici účet rozličných dlužníků, ve
kterém však můžou být transitorní položky za dodané pivo, jejichž splatnost přesahuje do
dalšího účetního období nebo zálohy dodavatelům. Od roku 1932 je pak tento účet spojen
s účtem bankovních vkladů. Ale i z těchto dostupných materiálu je možné podložit tvrzení, že
Měšťanský pivovar v Plzni ve dvacátých letech úvěroval hostinské v mnohem větší míře než
smíchovský pivovar. Smíchovský pivovar proto nemohl podporou odbytu přebírat odběratele
plzeňskému pivovaru a soupeřit s ním mohl jedině nižší cenou svého piva.
Je velmi pravděpodobné, že poskytování úvěru hostinským prováděly také další
pivovary a úvěrování odběratelů bylo v prvorepublikovém pivovarnictví běžnou praxí.
Nicméně ve finanční síle dvou největších československých pivovarů a zbytkem
pivovarského průmyslu zela obrovská propast, která se naplno projevila v době krize, kdy
řada pivovarů balancovala na hranici úpadku a finančních prostředků se jim samotným
nedostávalo. Velké pivovary s finanční rezervou lehce získávaly odběratele a hospodářská
krize urychlovala proces koncentrace výroby. Smíchovský pivovar tak zejména přebíral
odběratele menším pivovarům, které nemohly s jeho finanční silou soupeřit. Příkladem
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expanze velkých pivovarů je srovnání venkovských odběratelů smíchovského pivovaru a
pivovaru ve Velkých Popovicích v letech 1927 a 1936 (viz Příloha 4, 5 a 6, 7). Přehled
venkovských odběratelů plzeňského pivovaru v uvedených letech je pak zkreslen skutečností,
že velkou část odbytu prováděl plzeňský pivovar přes své obchodní zástupce v jednotlivých
krajích. V příloze 8 a 9 jsou tak jenom odběratelé spadající přímo pod plzeňský pivovar.
Tabulka 22*:

1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942

Srovnání pohledávek pivovarů (Kč)
Prazdroj
Staropramen
Dlužníci celkem Smluvní dlužníci Rozliční dlužníci
16 493 369
8 541 567
1 123 276
16 305 049
9 408 937
3 956 104
14 063 278
8 338 829
4 509 482
12 832 025
7 399 796
2 173 893
14 152 573
6 645 077
2 646 557
14 152 573
6 645 077
3 099 456
11 118 944
5 906 934
2 877 817
12 486 436
6 788 007
6 562 696
15 121 243
8 785 058
6 492 759
15 461 858
9 864 426
4 230 481
19 818 479
11 804 834
18 967 049
13 301 260
19 816 620
13 940 222
21 162 251
13 595 960
23 062 680
14 225 923
22 425 654
14 564 448
25 955 547
15 727 502
29 219 432
15 853 185
26 657 500
15 707 202
24 851 601
14 086 051
18 604 901
10 063 301

Prameny: SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5, kniha i.č. 271-278, kniha
č. 82-89; Ústřední archív společnosti Plzeňský Prazdroj a.s., fond Měšťanský pivovar, kniha č. 2143-2174.
*Mezi pivovary je v letech 1919-1934 rozdíl v účetním období. Ve smíchovském pivovaru probíhal účetní rok od
1.října do 30. září, účetní období plzeňského pivovaru se rovnalo kalendářnímu roku. Po roce 1932 byl účet
rozličných dlužníků spojen s účtem vkladů u bank.

Mimo úvěry poskytoval smíchovský pivovar svým klientům také různé dary a
mimořádné příspěvky, které mohly mít formu jak peněžní tak naturální. Příspěvky byly
poskytovány za účelem otevření nových hostinců, nákupu nezbytného zařízení atd. Osobní
charakter měly příspěvky darované u příležitosti výročí odběru. Například 15. února 1928
schválila správní rada 1 hl piva pro paní Eisnerovou, která již 35 let odebírala pivo od
smíchovského pivovaru a na stejné schůzi byl schválen příspěvek 2 hl piva, jako dar na
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rozloučenou, panu Heinzovi, který předal po 30 letech hostinec svému zeti.95 Dary a
příspěvky odběratelům nebyly nijak vysoké a výrazně pivovar nezatěžovaly. Vedení podniku
dávalo jasně přednost poskytování úvěrů, kde pivovar sice poskytl finanční prostředky, ale ty
se měly po splacení dostat zpět do pivovaru a navíc často ještě zvýšené o inkasované úroky.
Smíchovský pivovar také používal řadu běžných bonifikací pro hostince, jako třeba příspěvky
na led nebo bonusy při odběru určitého množství piva. Tyto bonifikace nepodléhaly schválení
správní rady a v Tabulce 21 nejsou uvedeny.
Finanční síla byla jedna ze zásadních konkurenčních výhod smíchovského pivovaru a
projevila se naplno během hospodářské krize, kdy strategie úvěrování hostinců započala příliv
nových odběratelů. Zavádění kartelových smluv na ochranu odběratelstva nebo kontingentace
výroby piva byly proti zájmům smíchovského pivovaru. Mnohem výhodnější pro smíchovský
pivovar bylo zavázat si odběratele poskytnutím úvěru než smlouvou s ostatními pivovary.
Pivovar tak měl svoji odběratelskou základnu z podstatné části zajištěnou a nemusel
respektovat odběratele konkurenčních pivovarů. Smlouva na ochranu odběratelstva z roku
1908, která vyvolávala negativní reakce mezi hostinskými a odběrateli, skončila roku 1921 a
také díky smíchovskému pivovaru nebyla dále obnovena. Nadále ovšem zůstávala v platnosti
smlouva mezi pražskými pivovary z roku 1913.96
Smíchovský pivovar sice na celostátní úrovni podobné smlouvy odmítal, ale ve svém
klíčovém odbytišti se úpravě konkurenční soutěže mezi pivovary nebránil. V Praze měl totiž
silné pozice a správní rada si uvědomovala, že navyšovat počet odběratelů v Praze nejde do
nekonečna. Konzumenti a trh vyžadovaly určitou rozmanitost pivní nabídky a ovládnutí
celého pražského trhu jedním pivovarem nebylo reálné. Vedení pivovaru proto mělo zájem
pojistit si svoji stěžejní odběratelskou oblast a zamezit přílišnému soutěžení v poskytování
výhod a benefitů odběratelům na pražském trhu. S mimopražskými odběratelskými oblastmi
ve své strategii počítalo naopak, jako s potenciálními místy expanze smíchovského piva a
jakákoliv smluvně závazná omezení v konkurenčním boji nebyla v jejich zájmu. Smlouva
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SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i.č. 1, karton č. 1.
Její přesné znění a doba platnosti se v archivním fondu nedochovaly. K dispozici je pouze zmínka předsedy
pivovaru MUDr. Nováka v zápisu z valné hromady 12. listopadu 1933. Předseda Novák odpovídá na přání JUDr.
Friče o větším zapojení pivovaru do organizování pivovarského průmyslu, že smíchovský pivovar je ve zvláštní
smlouvě pražských velkopivovarů, která se datuje od r. 1913. SOA Praha fond APS, i.č. 95, karton č. 3. Smlouva
patrně vychází ze Smlouvy na ochranu odběratelstva z 13. září 1911, jejíž platnost skončila v roce 1913
vystoupením Společenského pivovaru pražských sládků v Bráníku. Ve smlouvě se tenkrát zavázaly respektovat
si odběratele podniky: Hlubočepský pivovar, Společenský pivovar pražských sládků v Bráníků, První pražský
měšťanský pivovar, pivovar Zdenky Lannerové, Akciový pivovar Nusle, Akciový pivovar na Smíchově,
Ringhofferův pivovar ve Velkých Popovicích, Měšťanský pivovar v Král. Vinohradech, pivovar na Práčích, Václav
Kejř Praha-Bubny, Jiří Klomínek Jílové a Josef Kornfeld (viz. Minařík, M.: Akcionářský pivovar na Smíchově 18691918).
96

93

pražských pivovarů pravděpodobně byla v platnosti až do roku 1939, kdy byla nahrazena
novou smlouvou na ochranu odběratelstva. Přesto se ne vždy dařilo solidaritu pražských
pivovarů udržet a konkurenční boj v hlavním městě byl velký.97 Smíchovskému pivovaru byl
také nabídnut roku 1934 návrh na sjednání „gentleman agreement“ od mimopražských
Schwanrzenbergských pivovarů (Protivín, Louny, Třeboň). Správní rada smíchovského
pivovaru návrh odmítla.98
Ještě méně výhodné pro smíchovský pivovar byly návrhy na kontingentní smlouvu,
která pivovaru nezaručovala odběratelskou základnu a ani jiné výhody a naopak při dalším
růstu výroby zvyšovala náklady podniku. Smíchovský pivovar dlouho odmítal podobné
návrhy, ale situaci změnila intervence vlády. Nová sleva na dani byla podmíněna podpisem
kontingentní smlouvy a smíchovský pivovar ač velmi nerad se nakonec rozhodl k smlouvě
připojit.99 Náklady na kontingentní poplatky dosáhly jenom v roce 1935 1.094.525 Kč100 a
v roce 1936 dokonce již 2 milionů korun. Kontingentní smlouva platila až do roku 1939, kdy
byla nahrazena smlouvou na ochranu odběratelstva. Roku 1942 pak protektorátní správa
nařídila, z důvodu úspory dopravních nákladů, výměnu odběratelů mezi pivovary. Na nové
rajonizaci odběratelských oblastí se významně podílel baron Ringhoffer a zasloužil se o
podobu rozdělení odběratelů vyhovující jeho pivovaru ve Velkých Popovicích.101
Přes ostrý konkurenční boj v pivovarnictví byly vztahy s ostatními pivovary relativně
dobré. Vysoké zisky smíchovského pivovaru sice vyvolávaly závistivé reakce a byly často
příčinou snah o větší zdanění celého pivovarského průmyslu, na druhou stranu v pivovarnictví
vládla mnohem větší stavovská pospolitost a kolegialita než v jiných průmyslových oborech.
Ne úplně dobré vztahy byly pouze s Občanským akcionářským pivovarem na
Smíchově, který se od svého založení roku 1911 snažil přiživit na úspěchu piva
z Akcionářského pivovaru na Smíchově. Vleklé nic neřešící soudní spory ukončila až exekuce
97

Zápis ze schůze správní rady 5. února 1936: Vzhledem k tomu, že mezi pražskými velkopivovary nebylo možno
udržeti solidaritu v otázce účtování s hostinskými slevy daně z obratu per kč 1,- z hl., která se od března r. 1934
podle ujednání mezi organisacemi pivovarskými a hostinskými účtovala vždy ke konci roku a připisovala
odběratelům k dobru, usneseno, že i my ode dneška 5. února budeme tuto daňovou slevu hned z cen za
objednané pivo odpočítávati. O tom vyrozuměn byl Ochranný svaz pivovarů v Čechách s tím, že správní rada se
k tomuto kroku bez náležité dohody v „šestce“ rozhodla proto, že ujednání to ostatní pivovary nedodržovaly. Tak
např. vinohradský a bránický pivovar odpočítávaly tuto 1,- z cen již od 1.1. 1935, nuselský tvořil si cenu případ
od případu a holešovický pivovar, protože neměl jiného východiska, od 1. října 1935. Pivovar popovický sice
úmluvu dodržoval, ale po rozhodnutí naší správní rady podrobí se též nátlaku hostinstva v této věci. SOA Praha
fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i. č. 5, karton č. 5.
98
SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i. č. 4, karton č. 4.
99
Zápis ze schůze správní rady 22. května 1935: Většinou hlasů rozhodnuto podepsat v Ochranném svazu
pivovarů smlouvu o kontingentaci výstavu piva pro léta 1935 až 1940. SOA Praha fond APS, Akciový pivovar na
Smíchově, i. č. 4, karton č. 4.
100
Zápis ze schůze správní rady dne 12. února 1936, i.č. 5, karton č. 5.
101
SOA Praha fond APS, Závodní výbor Smíchovského pivovaru, karton č. 1.
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Občanského pivovaru a následná koupě jeho nemovitostí Akcionářským pivovarem na
Smíchově.
S ostatními pivovary se občas vyskytly spory, kdy byla zneužita ochranná známka
smíchovského pivovaru, nebo smíchovský pivovar zneužil ochranné označení jiného
pivovaru. Ve všech případech se jednalo o pochybení obchodních zástupců a pivovary
nenesly při zneužívání známek žádnou vinu. Spory se často vyřešily pouze zasláním
zdvořilého dopisu managementu podniku s informací o zneužití známky obchodním
zástupcem a s žádostí o sjednání nápravy.102
Dá se říct, že vztahy s druhým největším pivovarem v Československu Měšťanským
pivovarem v Plzni byly velmi dobré. Což dokazuje spolupráce při sestavování stabilizační
bilance nebo při nákupu ležáckých tanků v Německu (viz Kapitoly 4.1. a 4.2.). Plzeňský
pivovar byl jedním z nejvíce hospodářskou krizí postižených pivovarů. Trápil ho zejména
nízký export, na který v předcházejících letech hodně spoléhal. Na konkurenci smíchovského
pivovaru narážel pouze v hlavním městě. Nicméně oba pivovary se specializovaly na úplně
odlišné segmenty trhu. Smíchovský pivovar vsázel na svoji „proletářskou“ desítku a plzeňský
na 12° ležák. Konkurence mezi nimi byla proto minimální a oba dokázaly působit na
pražském trhu bez nějakých vážnějších třecích ploch. Podobná situace byla i
v mimopražských regionech (viz Příloha 5 a 9). Smíchovský pivovar expandoval do
nejbližšího okolí Prahy a plzeňský pivovar dominoval ve svém kraji. Oba pivovary se snažily
získat také reprezentační odběratelská místa ve všech větších městech Československa, ale i
zde si jen stěží konkurovaly. Nejvíc překvapující a dokumentující dobré vztahy a kolegialitu
velkopivovarů bylo bezplatné postoupení části kontingentu, který Měšťanský pivovar v Plzni
nenaplnil.103
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Zápis ze schůze správní rady 7. března 1928: Vzata na vědomí odpověď Měšťankého pivovaru v Čes.
Budějovicích v níž omlouvá přehmat svého jindřichohradeckého zástupce, který v inzerátu zneužil naši
ochrannou známku „Staropramen“. SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově i.č. 1, karton č. 1. Ze
schůze správní rady 11. dubna 1934: Vzat na vědomí omluvný dopis Měšťanského pivovaru Prazdroj v Plzni
ohledně domnělého zneužití jejich ochranné známky „Urquell“ v libereckém listu „Reichenberger Zeitung“,
kterýž přeložil naši nepřeložitelnou známku „Staropramen“, ale přinesl na náš podnět opravu, dříve než náš
protest z Plzně došel. Tamtéž i.č. 4, karton č. 4. Zápis ze schůze správní rady dne 18.května 1937: Vzhledem ke
stížnosti Měšť. Pivovaru v Plzni na to, že náš londýnský zástupce p. Popper prodává naše pivo pod označním
„Genuine Czechoslovakian Pilsener Lager Beer“, dopíšeme jmenovanému, aby se o této věci vyjádřil. Tamtéž ,
i.č. 5. karton č. 5.
103
Zápis ze schůze správní rady roku 1937: Ústřední svaz čsl. Pivovarů oznámil nám, že Plzeňské pivovary
(Měšťanský a Akciové pivovary) postoupily nám bezplatně 2500 hl. piva pro náš kontingent pro léta 1935 až
1937, rovněž tak pro táž léta postoupil nám pivovar ve Velkých Popovicích 2500 hl. bezplatně k účelům
zúčtovacím, přičemž všechny tři pivovary podotkly, že – budou-li vykazovati podvýstav i po uplynutí roku 1937 –
bude stejný postup platiti i pro léta 1938 až 1940. SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i. č.
5., kniha č. 5.
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Podobně poskytl smíchovskému pivovaru kontingent také jeden z jeho největších
konkurentů, pivovar ve Velkých Popovicích. Oba dva pivovary měly stěžejní odbytiště v
hlavním městě. Podíl piva dodaného do Prahy na celkovém výstavu měl v roce 1927
překvapivě vyšší pivovar Velké Popovice. Během hospodářské krize však musel hledat nové
odběratele mimo nasycený pražský trh a podíl Prahy na celkovém výstavu u něho poklesl
z 61% na 48% (viz Tab. 23). Naproti tomu smíchovskému pivovaru podíl jeho pražských
dodávek na celkovém výstavu klesnul jenom o 2%. Zajímavé je srovnání teritoriálního
znázornění venkovských odběratelů roku 1936 obou pivovarů (Příloha 5 a 7). Hustota
odběratelské sítě smíchovského pivovaru je nejhustší na západním břehu Vltavy v okolí Prahy
a relativně hustá je také na severovýchodě, ale v oblasti jihovýchodně od Prahy, kde narážela
na stěžejní venkovskou odběratelskou oblast velkopopovického pivovaru, je mapa relativně
prázdna a přesně opačný pohled nabízí odběratelská síť pivovaru Velké Popovice.
Přes velkou konkurenci, která mezi pivovary panovala, nedochovala se v archivním
fondu jediná zmínka o sporu mezi oběma pivovary v meziválečném období. Dohodu mezi
pražskými pivovary oba podniky dodržovaly a neměly zájem na pražském trhu soutěž
v poskytování benefitů zostřovat. Otevřený boj nebyl v zájmu ani jednoho z nich. Dohody
spíše porušovaly menší pivovary na Vinohradech, Nuslích a v Braníku, které v době krize
bojovaly o holé přežití a snažily se udržet svůj výstav za každou cenu.104 Teprve až v roce
1942 pocítil smíchovský pivovar nepříjemně konkurenci velkopopovického pivovaru. Baron
Ringhoffer se díky svým stykům v říšské správě protektorátu domohl v nové rajonizaci
výhodnějšího rozdělení odběratelstva pro svůj pivovar na úkor smíchovského.
Tabulka 23:
Srovnání odbytu smíchovského a velkopopovického pivovaru
1927
1936
Smíchov
559
676
788
214
Výstav celkem (hl.)
V. Popovice
269 926
303 734
Smíchov
424 462
586 311
Výstav Praha (hl.)
V. Popovice
163 419
145 334
Smíchov
76%
74%
Podíl Prahy na celkovém výstavu
V. Popovice
61%
48%
Smíchov
1
073
1
605
Počet odběratelů celkem
V. Popovice
422
1 103
Smíchov
689
1 023
Počet odběratelů Praha
V. Popovice
331
461
Smíchov
64%
64%
Podíl pražských odběratelů
V. Popovice
78%
42%
Pramen: SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i.č. 18 a 22, kniha č. 18 a 22; SOA Praha fond
APS, Velkostatek Kamenice-Velké Popovice, karton č. 193 a 195.
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Zápis ze schůze správní rady 5. února 1936, SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i. č. 5,
karton č. 5.

96

Praha zůstala pro smíchovský pivovar klíčovým odbytištěm po celé meziválečné
období. A přestože se pivovaru během let 1927 a 1936 podařilo rozšířit významně
mimopražská odbytiště, podíl Prahy na celkovém výstavu a počtu odběratelů se prakticky
nezměnil (viz Příloha 4 a 5). Export piva zůstal po celé období mizivý, což ukazuje podíl
inkasovaných exportních prémií. Z celkové částky 1,5 milionu Kč přidělené exportním
pivovarům 15. září 1939 připadlo smíchovskému pivovaru 647,2 Kč. Podíl smíchovského
pivovaru tak nedosahoval ani jedné tisíciny československého exportu.
Smíchovský pivovar používal v podpoře odbytu na prvním místě úvěry svým
odběratelům. Byl to nejspolehlivější způsob, jak si pojistit odběratele a navíc úvěr přinášel
každoroční zisk v podobě úroků. V poskytování příspěvků a různých benefitů byl ovšem
pivovar méně štědrý. Snažil se je naproti tomu omezit vzájemnou dohodou mezi pražskými
pivovary. Tím však jeho podpora dohod mezi pivovary končí. Správní rada smíchovského
pivovaru byla po celou dobu meziválečného období jednou z hlavních překážek realizace
jakýchkoliv kartelových dohod. Uvědomovala si dobře svou hlavní konkurenční výhodu,
velké finanční rezervy a odmítala svázat pivovar jakýmikoliv dohodami. Těžiště odbytu si
smíchovský pivovar udržel po celé sledované období v Praze a nejbližším okolí. Podařilo se
mu však vybudovat síť reprezentačních hospod v řadě významných měst Československa,
které mohly v budoucnosti přinést další odběratele z jejich okolí. Růst počtu odběratel
v Československu silně kontrastoval s vývojem v exportu, který se držel neustále na naprosto
zanedbatelné úrovni.

4.9. Akcionáři, správní rada, management podniku
Diverzifikovaný akciový kapitál mezi velké množství akcionářů přetrval i do konce
druhé světové války. Velké investory diskvalifikovalo stanovami omezené volební právo,
hromadění akcií nad kvótu určující maximální počet hlasů pro jednu osobu se tak jevilo
zbytečným. Investoři raději dávali přednost akciím podniků, jejichž vývoj mohli více ovlivnit.
Navíc akcie podniku na trhu prostě chyběly. K úpisu nových akcií se podnik uchyloval velmi
zřídka a nové emise většinou skoupili stávající akcionáři, kteří uplatnili svoje předkupní
práva. Držba akcií smíchovského podniku jeho akcionáři měla dlouhodobý charakter. Akcie
smíchovského pivovaru drželi převážně staří akcionáři, kteří mnohdy ještě pamatovali vznik
podniku nebo jejich potomci. Opatrovaly se v rodinách jako rodinné stříbro a předávaly
z generace na generaci.105 Jenom ve výjimečných případech se uchylovali akcionáři k jejich
105

Předseda Karel Dimmer podle zápisu z valné hromady roku 1928: ...chraňte se toho, aby se naše akcie staly
papírem bursovním, tomu se bránili naši předkové po 60 roků a bráním se podnes, aby zůstaly papírem
rodinným, abyste je mohli zase dát svým dětem. My už jsme staří, ale já Vám to odkazuji, abyste byli bedliví, aby
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prodeji a v tomto případě většinu akcií skoupil sám podnik, který do roku 1937 nashromáždil
na nostru 9,3% vlastního akciového kapitálu. Jenom s velkým odstupem následovali další
akcionáři většinou z řad správní rady.
Přesné určení vlastníků akcií není možné, protože ani sám podnik tehdy přesnou držbu
akcií neznal. K dispozici máme jenom prezenční listiny k valným hromadám, kde akcionáři
předkládali své akcie, aby jim mohl být přiznán adekvátní počet hlasů. Z prezenčních listin je
jasně patrné, že akcionáři nepředkládali více akcií, než zaručuje největší počet hlasů na jednu
osobu. Například na valné hromadě roku 1931 maximální počet 20 hlasů zaručovalo 100
akcií, což odpovídalo zhruba 1,66% akciového kapitálu a na valné hromadě toho roku se stem
akcií prokázaly jen čtyři osoby Karel Dimmer, Karel Mert, Adolf Solnář, František Jeřábek.
Jejich skutečná držba akcií mohla být ale vyšší. Za zbytek jejich akcií mohli hlasovat jejich
příbuzní nebo velmi dobří přátelé. Z prezenčních listin nelze bohužel určit vazby mezi
jednotlivými akcionáři. Pravděpodobně však nepřesáhla držba akcií v rukou jednoho
akcionáře 2% akciového kapitálu a podobný stav vydržel až do začátku druhé světové
války.106
Mnohem podrobnější údaje se dochovaly k nové emisi akcií roku 1939. Bylo upsáno
celkem 36.000 kusů akcií v nominálu 1.000 Kč a celkový kapitál vzrostl na 96.000 kusů akcií.
Smíchovský pivovar nové majitele podrobně zaznamenával, takže jsou k dispozici údaje o
vlastnictví 35.256 nově vydaných akcií, což je víc než třetina akciového kapitálu. Na rozdíl
od první emise roku 1921, kdy bylo všech 500 kusů nových akcií rozebráno stávajícími
akcionáři, se tentokrát dostalo i na investory mimo okruh původních akcionářů. Mezi
upisovateli se objevila celá řada českých bank a společností (viz. Tabulka 24, kde jsou
uvedeny největší z upisovatelů). Akcie smíchovského pivovaru byly pro ně atraktivní díky
stabilnímu kurzu a dividendovému výnosu, na který neměla výraznější vliv ani hospodářská
krize, a to i přes stanovy zvýhodňující při hlasování menší akcionáře.107
Zajímavým investorem byla Akciová společnost pro sladařský průmysl, která byla
dceřinou společností smíchovského pivovaru. Správní rada zřejmě chtěla pokračovat
v hromadění svých vlastních akcií přes svoji novou sladovnu ve Starých Benátkách, kde by
tyto obchody nebyly tolik na očích akcionářům.

ty akcie zůstaly v rodinách, odkud dědí se od otce na děti. SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na
Smíchově, i.č. 81-93, karton č. 2.
106
SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i. č. 93, karton č. 2.
107
SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i.č. 161-166, karton č. 9.
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Fragmentovaná struktura akciového kapitálu nebyla novou emisí nijak narušena. Spíše
došlo, díky nízkému emisnímu kursu 1.100 Kč (viz. Kapitola 4.1.) ještě k většímu rozředění.
Na začátku třicátých let se kurzovní hodnota akcií smíchovského podniku pohybovala kolem
50.000 Kč za jednu akcii a pro velké množství investorů byla akcie nedostupná. Mnoho
upisovatelů nové emise nakoupilo jenom kolem 3 kusů akcií. Celková investice 3.300 Kč tak
nebyla nijak závratnou částkou a i řada příslušníků nižších vrstev mohla své několikaleté
úspory do smíchovského podniku investovat, což ještě na začátku třicátých let nebylo možné.
Ovšem účast na valné hromadě zůstávala pro ně stále nedostupnou. S rozdělením původní
akcie na deset nových stanovami roku 1936 a 1939 se také poměrně zvyšoval počet akcií pro
hlasování na valné hromadě. Z původních 5 hlasů byl zvýšen na nynějších 60. Velká část
akciového kapitálu se tak dostávala mimo hru a nemohla dění na valné hromadě nijak
ovlivnit. Například na valné hromadě 30.5.1935 navrhoval JUDr. Karel Kummermann
zachování stávajícího kvóty 5 hlasů pro hlasování i po vydání gratis akcií a rozdělení akcie na
více kusů. Argumentoval neúčastí velkého počtu akcionářů na tehdejší valné hromadě, kde
bylo zastoupeno jen něco málo přes 2.800 akcií z celkového počtu 6.000 akcií. Více jak
polovina akciového kapitálu se na vedení podniku nijak nepodílela.108
Tabulka 24:
Upisovatelé nové emise akcií roku 1939
Živnostenská banka
Akciová společnost pro sladařský průmysl
Zemská Banka
Angločeskoslovenská banka
Česká Grafická unie
Matylda Mertlová
Česká eskomptní banka
Agrární banka
F.V. Jeřábek - továrník

počet
v procentech
akcií
akciového kapitálu
3 381
3,52
3 232
3,37
2 280
2,38
931
0,97
906
0,94
807
0,84
709
0,74
627
0,65
600
0,63

Pramen: SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i.č. 161-166, karton č. 9.

Struktura akciového kapitálu podniku na jedné straně zabraňovala drobným
akcionářům podílet se na řízení podniku prostřednictvím účasti na valných hromadách a na
druhé straně znemožňovala ovládnutí podniku silným investorem. Dění v podniku roku 1939
mohli ovlivnit pouze akcionáři držící počet akcií mezi 60 až 1.200 kusy, což odpovídalo
60.000 až 1.200.000 Kč nominální hodnoty. Předválečný středostavovský ráz valné hromady
se tak posunul do vyšší třídy. Největší vliv v podniku měli akcionáři držící 1.200 kusů akcií
zaručující největší počet 20 hlasů na jednu osobu. Jejich držba akcií dosahoval jenom 1,25%
akciového kapitálu a i při neúčasti téměř poloviny akciového kapitálu nepřesahoval jejich
108

KSO APS sp. III. 68, karton č. 678.
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podíl více jak 3% všech hlasů na valné hromadě. Takže ani největší akcionáři neměli členství
ve správní radě na základě své držby akcií jisté a byli odkázáni na hlasy dalších akcionářů.
Jak už bylo v předchozích kapitolách naznačeno, bylo řízení smíchovského pivovaru
oproti jiným firmám specifické. Chyběla zde od roku 1927 funkce ředitele řídící podnik a
správní rada, která se v jiných podnicích omezovala spíše jen na kontrolu práce
managementu, přebírala roli řídícího orgánu. Změnami stanov roku 1936 se řídící funkce
správní rady ještě více posílily. Ze správní rady se vyčlenil čtyřčlenný výbor, který přebíral
veškeré řídící funkce a za svoji činnost pobíral mzdu.
Hierarchie řízení podniku do roku 1936

valná hromada
(akcionáři)

správní rada

revizoři

technická správa (administrativní ředitel do roku
1928, úřednictvo, vrchní inženýr, sládek)

Hierarchie řízení podniku po roce 1936

valná hromada
(akcionáři)

správní rada

dozorčí rada

výkonný výbor

technická správa
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(úřednictvo, vrchní inženýr, sládek)

Osoby s největší zásluhou na podobě podnikatelské strategie smíchovského podniku je
nutné proto hledat ve správní radě. A o významné osobnosti neměl podnik nouzi. V prvním
poválečném roce 1918/1919 řídí ještě podnik z pozice předsedy správní rady legendární
František Hejtmánek pamatující založení pivovaru. Na začátku roku 1920, ale František
Hejtmánek umírá a na postu předsedy ho nahrazuje jedna z nejzajímavějších osob
smíchovského pivovaru Karel Dimmer mladší. Pocházel z české kupecké rodiny, jeho otec
Karel Dimmer starší stal u zrodu Živnostenské banky a od roku 1869-1907 působil v její
správní radě. Mezi roky 1880-1907 byl zvolen předsedou správní rady největší národně české
banky a stal se jejím nejdéle sloužícím předsedou v době před první světovou válkou.109
Karel Dimmer mladší se narodil 13. listopadu 1856 na Smíchově, vystudoval nižší
reálku a poté absolvoval obchodní akademii. Díky vlivu svého otce se mohl brzy uplatnit
v obchodním a finančním světě. Působil například ve vedení těžařského družstva „Florentini“,
ve společnosti „Západočeské kaolinky“ a nebo v akciové společnosti Kolben a spol. Roku
1904 mimo jiné zastupoval Kolbenku v jednáních o fúzi s Křižíkovými závody. Jednání však
zkrachovala na neshodách v názorech na využití stejnosměrného proudu. Srdci nejbližší mu
však byl podnik sídlící v jeho rodné obci. Do vedení Akcionářského pivovaru na Smíchově se
poprvé dostává roku 1892 jako revizor, o dva roky později se stává členem správní rady, kde
působí až do své smrti roku 1932. Roku 1911 se stává náměstkem předsedy Františka
Hejtmánka a v době první světové války, kdy se František Hejtmánek potýká v důsledku
vysokého věku s nemocemi, přebírá hlavní odpovědnost za řízení podniku.110
V době Habsburské monarchie byl Karel Dimmer jmenován císařským radou a během
první světové války byl ministerstvem obchodu povolán do „Ústředny pivovarské“ sídlící ve
Vídni, která měla hájit zájmy pivovarského průmyslu při rozdělování surovin a v jiných
nařízeních týkajících se válečného hospodářství. V „Ústředně“ zastával funkci místopředsedy.
Po smrti Františka Hejtmánka 5. ledna 1920 byl zvolen předsedou správní rady smíchovského
pivovaru a pravděpodobně měl největší podíl na tvorbě podnikatelské strategie podniku ve
dvacátých letech.111 Jeho kolegové ve správní radě a akcionáři nejvíce oceňovali a často
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Živnostenská banka v Praze 1869-1918, str. 69-70.
SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i.č. 95, karton č. 3.
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Zápis ze schůze správní rady dne 9. listopadu 1932, proslov pana dr. Javůrka o příležitosti výročí 40let
v působení Karla Dimmera ve vedení smíchovského pivovaru: Není oboru v továrním provozu velkého závodu,
který byste nebyl pronikl ani stavebního ani strojního ani obchodního, který byste až do nejzazších konců
neovládal a jehož celek vedete, tak, že jest jedním z nejdokonaleji řízených a nejúspěšnějších v republice. Nejen
správní rada nýbrž veškerenstvo v závodě jsou šťastny, že stojíte v jejich čele a že vlastní svoje síly a svou činnost
smějí tak připojiti, že veškerá správa tvoří jednotný harmonický celek. Vaše ovládání tohoto celku přivedlo
pivovar do největšího rozkvětu a přináší všem činitelům v něm nejlepší prospěch. SOA Praha fond APS,
Akcionářský pivovar na Smíchově, i.č.3.,kniha č.3.
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zmiňovali obchodní čich Karla Dimmera. Podle jeho současníků měl dar předvídat výkyvy
cen surovin a správným načasováním jejich nákupů údajně ušetřil smíchovskému pivovaru
obrovské částky. Karel Dimmer budí spíše dojmem rozvážného obchodníka zúročujícího své
letité zkušenosti, než hazardního hráče, kterému zrovna přeje štěstí. V protokolech z valných
hromad je notářem jeho povolání označováno jako velkoobchodník nebo velkoprůmyslník.
Obchodní činnost a spekulativní obchody byla zřejmě jedna z jeho důležitých aktivit a na
burze se tedy cítil jak ryba ve vodě. Za dobu svého života nasbíral cenné zkušenosti
ve správních radách celé řady významných českých podniků. V době své smrti působil mimo
smíchovský pivovar také ve správní radě akciové společnosti Českomoravská-Kolben-Daněk,
Československá akciová továrna na látky výbušné v Praze, Synthesia chemické továrny,
Angločeskoslovenské a Pražské úvěrní banky, a byl místopředsedou akciové společnosti
Pražské akumulátorky.112
Za jeho vedení smíchovský podnik překonal potíže prvních poválečných let a dokonce
desetiletí dosáhl úrovně svoji předválečné výroby. Při stanovování výše dividend byl vždy
opatrný a díky respektu, kterému se těšil u akcionářů, dokázal vždy akcionáře přesvědčit, aby
své požadavky nehrotili a spokojili se s navrhovanou částkou. Pokud byl opatrný
v rozdělování zisku, tak v investičních výdajích konzervatismem rozhodně netrpěl. Za jeho
éry začala ve smíchovském podniku jedna z největších modernizací v celém meziválečném
pivovarském průmyslu. Zavedení ocelových tanků místo dřevěných ležáckých sudů vyvolalo
živé diskuze v oboru a nejednou padaly na adresu smíchovského pivovaru výtky o ničení
tradičního způsobu výroby českého piva. Karel Dimmer se svými spolupracovníky se však
nenechal kritiky zviklat. Byl si dobře vědom výhod nových technologií a správně odhadl, kam
se bude pivovarský obor v budoucnu vyvíjet. Karel Dimmer se těšil mezi akcionáři obrovské
úctě, cokoliv na valné hromadě řekl, bylo s uznáním přijato. Hovořily za něho zejména
vynikající výsledky smíchovského pivovaru.
Od konce dvacátých let se, ale proti němu začala formovat malá opozice. V jejím čele
stála rodina administrativního ředitele pivovaru Adolfa Lambla a příčina pravděpodobně
tkvěla v okolnostech týkajících se ukončení jeho působení ve funkci ředitele roku 1927. Podle
dopisu jeho dvou synů Adolfa mladšího a Vladimíra z 1.11.1934 adresovaného správní radě
měl tehdy MUDr. Novák, přemlouvat jménem správní rady Adolfa Lambla, aby kandidoval
do správní rady, nejdřív se však musel vzdát své funkce administrativního ředitele, neboť obě
funkce byly neslučitelné. Adolf Lambl požádal tedy o penzionování a na další valné hromadě
kandidoval. Zvoleni však byli Gustav Kraffer a Edmund Kaizl a na bývalého ředitele místo
112
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nezbylo. Odstavení z vedení podniku, kterému věnoval řadu let svého života, nesl velice
těžce. Jeho synové v uvedeném dopisu naznačují, že byl pravděpodobně úmyslně odstaven,
aby předseda Karel Dimmer měl volné pole pro své nekale obchody. Konkrétně zmiňovali
nestandardní praktiky při nákupu sladu, které obstarával předseda většinou sám.113
Kritika správní rady byla od synů Adolfa Lambla stále silnější a roku 1931 se dokonce
přesunula k soudu. Adolf Lambl mladší podal stížnost k obchodnímu soudu na údajnou
spřízněnost členů správní rady MUDr. Antonína Nováka a Gustava Kraffera a Rudolfa
Pšeničky s Otto Wiesenbergem, která odporuje článku stanov zakazující členství ve správní
radě osobám do čtvrtého stupně příbuzenství a švagrovství. Soud následně žádné pochybení
neshledal a stížnost zamítl.114
Soudní dohru měla také valná hromada roku 1931. Vladimír Lambl nařkl předsedu
Dimmera z podezřelých nákupů a zneužívání své funkce k vlastnímu obohacování. Nařčení
ostatní členové správní rady vyvrátili a pan předseda Dimmer se ohradil, že je to lež. Výrok
předsedy Dimmera není v protokolu blíže specifikován, výsledkem ale bylo, že ho Vladimír
Lambl zažaloval z urážky na cti. Na valné hromadě 20. listopadu 1932 sestavil Vladimír
Lambl spolu s JUDr. Čeňkem Brunem desetičlennou opozici, namířenou výhradně proti
předsedovi Dimmerovi. Dožadovali se, aby byl Karel Dimmer zbaven členství ve správní
radě, z důvodu stále probíhajícího soudu z urážky na cti. Dále pak vystupovali proti tomu, aby
za správní radu byla placena daň z tantiém a navrhovali částečnou změnu stanov.115
Valná hromada probíhala ve velmi rozbouřené atmosféře. Zbylí akcionáři jasně stáli za
svým předsedou a dávali to jasně najevo hlasitými výkřiky a skákáním do řeči opozičníkům.
Srdce předsedy Dimmera však náhlý nával tlaku nevydrželo. Při proslovu předsedy Svazu
pivovarů Ferdinanda Rösslera se pan předseda sesunul ze židle. Kolem předsednického stolu
se seběhli akcionáři, aby sledovali oživovací pokusy přítomných lékařů doktorů Nováka,
Salfického a Reinnera. Oživování trvalo více než půl hodiny a mezitím propukl naplno hněv
většiny valné hromady proti opozičníkům, kteří raději sál opustili. Vrátit zpět k životu
předsedu Dimmera se už přítomným doktorům nepodařilo. Opozičníci nakonec dosáhli svého
a pan Karel Dimmer navždy opustil správní radu. Hněv akcionářů jim však jednou provždy
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zabránil proniknut do správní rady.116 Karel Dimmer vydechl naposled v prostorách podniku,
v jehož vedení aktivně strávil víc než 40 let svého života. Důkazem toho, že smíchovský
pivovar hrál pro Karla Dimmera a jeho rodinu velmi důležitou roli, je pozdější dar 18.000kč
dělníkům smíchovského pivovaru od Marie Dimmerové na památku jejího zesnulého
manžela.117
Dosavadní náměstek Karla Dimmera JUDr. Jan Javůrek přesáhl již 80 let života a
navíc ho v poslední době trápily zdravotní problémy, správní rada proto raději zvolila
předsedou MUDr. Antonína Nováka. MUDr. Antonín Novák působil ve správní radě
smíchovského pivovaru od roku 1911 a byl nejstarším sloužícím členem správní rady.
Přestože se podílel na vedení podniku více než 40 let, tak v podnikovém archivu se o něm
mnoho informací nedochovalo. Můžeme se jenom dočíst, že byl okresním lékařem na
Smíchově a v roce nástupu do funkce předsedy měl 65 let. Protokol ze soudního řízení,
iniciovaného Adolfem Lamblem mladším, nasvědčuje na určité spříznění z dalších členem
správní rady Gustavem Krafferem:
Viktorie Kubešová
dcera Berta provdaná
za Dr. Slavíka

dcera Johanna provdaná
za Gustava Kraffera

dcera Božena
provdaná za MUDr. Antonína Nováka
Soud nakonec rozhodl, že toto spříznění neodporuje stanovám.118 Nicméně ukazuje to na
vazby do Jindřichova Hradce, odkud pochází Viktorie Kubešová. Jindřichův Hradec přes
svoji velkou vzdálenost od Smíchova měl v řadách svého obyvatelstva velký počet akcionářů
smíchovského pivovaru, k těm největším v předválečném období patřili Karel Mert, JUDr.
Vladimír Slavík a JUDr. Emilián Slavík. Bohužel nelze přesně určit, jestli se jedná pouze o
náhodu nebo skupina z Jindřichova Hradce na valných hromadách postupovala jednotně.
Nový předseda navázal na práci svého předchůdce a správní rada odchodem Karla
Dimmera na prestiži nijak netratila. Model řízení podniku prostřednictvím správní rady bez
funkce ředitele zůstal zachován a za předsednictví Dr. Nováka byl tento stav upraven i ve
stanovách společnosti. Nový předseda ve své funkci rozhodně nezklamal, podnik za jeho
vedení udržel růstový směr započatý již za předsednictví Karla Dimmera a svůj podíl na trhu
116
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ještě výrazně zvýšil. Dr. Novák přečkal v pozici předsedy také období okupace a jeho funkci
ukončilo, až znárodnění podniku roku 1945.
Bližší informace k ostatním členům správní rady se mně podařilo dohledat jenom pro
místopředsedu správní rady JUDr. Jana Javůrka a člena správní rady Ing. Jana Tille.
JUDR. Jan Javůrek (1851 - ?) původně advokát v Hradci Králové, působil od roku
1889 v Praze. Působil v advokátní komoře v Praze v různých funkcích např. jako zkušební
komisař nebo člen disciplinární rady. Stal se též stenografem kanceláře sněmu Českého a
jednatelem Stenografického spolku v Praze. V oblasti veřejného a spolkového života působil
jako člen Ústřední Matice Školské, člen kuratoria Náprstkova muzea či v Pražském
dobrovolném sboru ochranném. Též byl předsedou Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta a
doživotním členem a místopředsedou Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a
vykonavatelem Hlávkovy poslední vůle.119
Ing. Jan Tille (27. 4. 1891 Praha – 18. 7. 1966 Praha) docent vysoké školy báňské
v Příbrami, zemský stavební rada, reprezentant Báňské a hutní společnosti. Byl známý
sportovními aktivitami, především však jako šermíř. Od roku 1909 působil na České šermířské
škole. Účastnil se řady turnajů u náš i v cizině. Později byl sokolským přeborníkem a v roce
1924 člen týmu na olympiádě v Paříži. O dva roky později se stal mistrem republiky. Též
působil jako tenista v klubu v Řevnicích.120
V protokolech z valných hromad se zachovaly jenom stručné zmínky o povolání
některých prvorepublikových členů správní rady: Bedřich Nolč majitel realit a velkostatkář,
Adolf Solnář náměstek ředitele Zemské banky, Otto Wiesenberger továrník, Karel Špringer
vrchní rada politické zprávy, F. M. Steyskal velkostatkář, Rudolf Pšenička továrník, F. V.
Jeřábek továrník, Josef Schrötter předseda Československé grafické unie, Zdeněk Zavřel
velkorestauratér na Wilsonově nádraží.121
Pro řadu členů správní rady znamenalo členství ve správní radě sociální vzestup.
Pocházeli ze střední třídy a investice do akcií smíchovského pivovaru je posunula o třídu výš.
Příkladem můžou být předseda MUDr. Antonín Novák, místopředseda JUDr. Jan Javůrek a
člen správní rady Ing. Jan Tille. Před vstupem do smíchovského pivovaru jim sociální status
určovalo jejich vzdělání a řadili se do horní vrstvy střední třídy. Jako členové správní rady se
stali představiteli managementu úspěšného podniku a příslušníky vyšší třídy. S růstem
podniku a příjmem tučných tantiém mohli dále stoupat na sociálním žebříčku, jako v případě
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předsedy Karla Dimmera, který s členstvím v řadě správních rad významných pražských
podniků mohl být považován za kapitalistu (viz. Tab. 25).
Tabulka 25: Schéma sociálního statusu členů správní rady v době první republiky
Vyšší
třída

Velkokapitalisté
Kapitalisté

Střední
třída

Management a
státní
byrokracie
Horní vrstva

Střední vrstva

Spodní vrstva
Nižší
třída

(chudina)

Majitelé firem s obratem více než tři milióny Kč resp. zaměstnávajících více než
100 zaměstnanců, velkostatkář (100 a více ha půdy)
Majitelé firem s obratem v rozmezí od jednoho do tří miliónů Kč resp.
zaměstnávajících 11-100 zaměstnanců, statkář (25-100 ha půdy)
Vrcholový management veřejnoprávních firem (obchodních akciových bank,
průmyslových a obchodních akciových společností, vrcholoví představitelé
zákonodárné, výkonné a soudní moci
Nezávislí – akademicky vzdělaní ve svobodných povoláních (lékaři, veterináři,
lékárníci, advokáti, veřejní notáři), sedlák (16-25 ha půdy), rentiéři.
Závislí – akademicky vzdělaní v zaměstnaneckém poměru s vyšším
institucionálně vymezeným postavením (vyšší byrokracie, inženýři,
národohospodáři, vysokoškolští učitelé apod.)
Nezávislí – živnostníci a malopodnikatelé (majitelé obchodů, hostinští, drobní
malovýrobci atd.), střední rolníci (s výměrou půdy mezi 9-15 ha).
Závislí – úředníci a zaměstnanci státní a veřejné správy (policisté, vojáci, četníci,
učitelé, poštovní úředníci, železničáři), dílovedoucí a dílenští mistři
Nesamostatní řemeslníci a kvalifikovaní dělníci, obchodní příručí, malorolníci (s
výměrou půdy 2-8 ha)
Nádeníci, sezónní dělníci, majitelé trpasličích venkovských hospodářství
(neúživná hospodářství do 2 ha), venkovská čeleď žijící v podruží, podomní
poskytovatelé služeb, nezaměstnaní, žebráci
Vdovy, ženy v domácnosti, učedníci, studenti

Nejasný, nevykrystalizovaný
sociální status
Pramen: Jančík D.,Kubů E..: Arizace a arizátoři, Praha Karolinum 2005, str.9.

Po zřízení protektorátu pronikla do správní rady řada osobností spojená s okupačním
režimem (viz Tab. 26). Stalo se to, co bylo po více jak 70 let ve smíchovském podniku
neobvyklé, ve správní radě zasedli Němci. Pro pivovar, který vybudoval svůj úspěch na
základech ekonomického nacionalismu a vždy se hrdě hlásil k českému národnímu hnutí, to
byla zásadní změna.
První z Němců ve správní radě byl sládek Viktor Ritter Meduna, který byl ale po roce
povolán do vojenské služby a ze správní rady vystoupil. Hned dva Němci byli do správní rady
zvoleni na valné hromadě roku 1942 za již zmiňovaného Viktora von Meduny a žalářovaného
Zdeňka Zavřela. Jednalo se o SS Standartenführera Wernera Pögela a Güntera Siegerta
nájemce hotelu „Aloron“ v Praze.
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Akcie podniku získali pravděpodobně ze zabaveného

židovského majetku. Správní rada v atmosféře všeobecného strachu v Protektorátu,
podpořeného ještě zatčením jednoho z členů správní rady nenašla odvahu jejich kandidaturu
zamítnout a podobně se zachovali také akcionáři na valné hromadě.
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1944

1943

1942

1941

1940

1939

1938

1937

1936

1935

1934

1933

1932

1931

1930

1929

1928

1927

1926

1925

1924

1923

1922

1921

1920

1919

Tabulka 26:

Předseda
František Hejtmánek
Karel Dimmer
MUDr. Antonín Novák
Náměstek
Karel Dimmer
JUDr. Jan Javůrek
Otto Wiesenberger
Správní rada
MUDr. Antonín Novák
Gustav Kraffer
JUDr. Jindřich
Kamenický
JUDr. Jan Javůrek
Karel Springer
F.M. Steyskal
zemřel

Karel Dimmer

zemřel

Rudolf Pšenička
Josef Schrötter
Josef Teplý
zemřel

Inž. Jan Tille
Otto Wiesenberger
Vilém Hauner

zemřel
zemřel

František Zavřel
Adolf Solnář
zemřel

Jan Vodňanský
Bedřich Nolč
Zdeněk Zavřel
Werner Pögel
František Hejtmánek

zemřel
zemřel

Edmund Kaizl
Frant. V. Jeřábek
Viktor Ritter Meduna
von Riedburg
Günter Siegert
Emil Hecke

Zdroj: SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i.č. 81-106, karton č. 2-5.

Další výraznou osobností z protektorátní elity byl ve správní radě JUDr. Jindřich
Kamenický, který se 25. 4. 1941 stal ministrem dopravy protektorátní vlády, kde zůstal také
po zatčení generála Eliáše až do konce druhé světové války. Známý je zejména jeho proslov
z 10. června 1942 v Plzni k zaměstnancům veřejné dopravy a technické služby, kde je nabádal
k pokojné práci pro Říši. Po druhé světové válce byl odsouzen k pěti letům vězení. Jeho
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působení ve správní radě smíchovského pivovaru začíná sice až v roce 1941, ale jako akcionář
podniku je zaznamenán již na valné hromadě 1931, kde byl zvolen skrutátorem volby do
správní rady, a v jeho případě pravděpodobně nedošlo k obohacení akciemi na úkor
židovského obyvatelstva.123
Neméně důležitá byla pro úspěch pivovaru funkce vrchního sládka, zde působil od
roku 1912 Josef Paspa. Jestli byl akcionáři jako spolutvůrce předválečného úspěchu pivovaru
považován tehdejší vrchní sládek Michael Trnka, tak meziválečné dobré výsledky pivovaru
byly přičítány z velké části Josefu Paspovi. Josef Paspa se narodil 17. 6. 1867 a do
smíchovského pivovaru nastoupil ve svých 26 letech. Po dlouhá léta byl učedníkem a
spolupracovníkem opravdového mistra Michaela Trnky, jehož kvality byly oceňovány
většinou osobností českého předválečného pivovarnictví. Po jeho smrti roku 1905 působil
Josef Paspa, jako zástupce jeho syna Františka Trnky a roku 1912 se stal vrchním sládkem.
Podařilo se mu udržet stejnou kvalitu piva, jako za Michaela Trnky. Za svého nástupce
ho dokonce určil sám Michael Trnka, který jeho kvality hodně oceňoval. Na valné hromadě
roku 1928 předseda správní rady Karel Dimmer líčil svůj poslední rozhovor s Michaelem
Trnkou, který si ho zavolal den před svojí smrtí, aby mu sdělil: „Pane rado, kladu Vám na
srdce, nepusťte nikdy z pivovaru Paspu, jest to jediný člověk, který ten pivovar může vésti.“124
Josef Paspa působil jako vrchní sládek do roku 1933, kdy požádal o své penzionování.
Novým vrchním sládkem se stal K. Štekr dlouholetý zástupce Josefa Paspy a
zástupcem nového vrchního sládka H. Trnka. Od roku 1933 až do znárodnění roku 1945 je
obsazení funkce sládka poněkud nepřehledné. Pravděpodobně ještě roku 1939 je ve funkci K.
Štekr, nasvědčuje tomu seznam upisovatelů nové emise akcií, kde je K. Štekr označen jako
sládek. Dále jsou pak jenom torzovité zprávy, v protokolech ze schůze správní rady 21. 6.
1939 je zmínka o penzionování sládka Jana Trnky, ale pravděpodobně se nejedná o vrchního
sládka. Zápis z jednání správní rady 27. ledna 1943 pak uvádí návrh na změnu služebního
poměru sládka Viktora von Meduny na pozici „technického ředitele“ za bezpředmětný,
vzhledem k jeho povolání k presenční službě. Bohužel z těchto zpráv nejde přesně určit
obsazení funkce vrchního sládka od roku 1939 do roku 1945.125
Akcionářský pivovar na Smíchově si uchoval diverzifikovanou strukturu svého
akciového kapitálu mezi velký počet akcionářů v podobné míře, jako v předválečném období.
Velcí majoritní akcionáři v podniku chyběli. Pravděpodobně žádný akcionář ve sledovaném
období, vyjma samotného smíchovského pivovaru, nepřesáhl držbu více jak 5% akciového
123

KSO APS sp. III. 68, karton č. 678.
SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i.č. 81-93, karton č. 2.
125
SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i. č. 6.-7, kniha č. 6.-7.
124

108

kapitálu. Největší vliv v pivovaru si udržovali akcionáři pohybující se někde mezi dvěma
protipóly, drobnými akcionáři investující své životní úspory a velkými investory zkupující
velké majoritní podíly akciových společností. Sociální status některých členů správní rady se
v průběhu doby posunul ze střední do vyšší třídy. Členové správní rady a rovněž řada
samotných akcionářů bohatla spolu s rostoucím majetkem a ziskem podniku a velká většina
z nich dokázala překonat své původní postavení v sociální hierarchii a postoupit do vyšší
třídy.
Specifické bylo rovněž řízení smíchovského podniku, kdy správní rada převzala
funkce profesionálního managementu a stala se hlavním tvůrcem podnikatelské strategie.
Přesné určení příspěvku jednotlivých členů správní rady na vedení podniku není možné.
Protokoly ze schůzí správní rady neobsahují návrhy nebo připomínky jednotlivých členů, ale
jenom jejich výsledná usnesení. Z fragmentárních zpráv přesto vysvítá, že hlavním nositelem
podnikatelské strategie smíchovského pivovaru byl Karel Dimmer, který ostatní členy správní
rady svými zkušenostmi dalece převyšoval a jako náměstek úspěšného předválečného
předsedy a ředitele Františka Hejtmánka ztělesňoval kontinuitu s úspěšnou prací tehdejšího
vedení, které dokázalo na zelené louce vybudovat druhý největší pivovar v Habsburské
monarchii. Vytčenou linii následoval i dlouholetý spolupracovník Karla Dimmera a jeho
nástupce MUDr. Antonín Novák. Stejně jako František Hejtmánek se mohl opřít o skvělou
práci svého vrchního sládka Michaela Trnky, tak Karel Dimmer měl pod sebou podobně
kvalitní osobnost Josefa Paspu. Jak Karel Dimmer tak Josef Paspa rozhodně nezklamali a stali
se zasloužilými nástupci svých předchůdců.

109

5. Smíchovský pivovar v letech 1945-48
Po skončení druhé světové války a osvobození Československa spojeneckými vojsky
byla dekretem prezidenta republiky z 19. května 1945 ustanovena národní správa do všech
podniků opuštěných nebo v držení státně nespolehlivých osob.126 Smíchovský podnik měl ve
své správní radě nejméně čtyři „problematické“ osoby. Tři členové správní rady měli říšské
občanství Werner Pögel, Günter Siegert a Emil Hecke a protektorátní ministr dopravy JUDr.
Jindřich Kamenický byl vyšetřován z kolaborace. Na žádost osazenstva podniku z důvodu
asociálního jednání a kolaborantství členů správní rady byla dekretem 30. května 1945
ustanovena národní správa smíchovského pivovaru. Národními správci se měly dle zákona
stát osoby s dostatečnými odbornými znalostmi, státně spolehlivé a nejlépe z řad zaměstnanců
podniku. Národními správci se tak stali Bohuslav Kurz vrchní sládek, Ing. Otakar Tesař
podnikový inženýr, Josef Tymojov sladovník, Karel Špaček úředník a Josef Vobora
pokladník smíchovského pivovaru. Podle hlášení národních správců byla v době převzetí
kapacita pivovaru 1.200.000 hl piva ročně a 300 vagonů sladu. Pivovar zaměstnával 814 osob
z toho 2 osoby národně nespolehlivé.
Spolu s národní správou byly zřízeny závodní rady. Právně byly potvrzeny 24. 10.
1945 Dekretem prezidenta republiky o závodních a podnikových radách 104/1945 Sb.
V závodních radách zasedli volení zástupci zaměstnanců podniku a jejich úkolem byla
kontrola provozu a správy podniku, hájení a zastupování zájmů hospodářských, sociálních a
kulturních zájmů zaměstnanců, dozor nad dodržováním předpisů o ochraně práce a
spolupůsobení při přijímání, propouštění, povyšování a přemisťování zaměstnanců. K splnění
těchto úkolů měli členové závodních rad právo nahlížet do obchodních knih a jiných
písemnosti, týkajících se podniku. Nesouhlasila-li závodní rada s některým opatřením správy
podniku, nebo pokud měla odůvodněnou nedůvěru k hospodaření podniku, oznámila to
Ústřední radě odborů, která pak měla učinit další opatření. Závodní radě přísluší rovněž 10%
z čistého zisku podniku, který rozdělí mezi zaměstnance. Část prostředků mohla použít na
různé účely kulturní, sportovní, vzdělávací nebo rekreační.127
Dekretem

presidenta

republiky o znárodnění

některých

podniků

průmyslu

potravinářského 101/1945 sb. ze dne 24. října 1945 byly znárodněny všechny pivovary, které
vystavily v roce 1937 více než 150.000 hl piva. Mimo to byly konfiskovány také pivovary

126

Dekret presidenta republiky 5/1945 sb. ze dne 19. května 1945 o neplatnosti některých majetkově-právních
jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a
některých organizací a ústavů, Kvas, roč. LXXIII., číslo 2, str. 24.
127
Směrnice pro činnost závodních rad, Kvas, roč. LXXIII., č. 2., str. 26.
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s menším výstavem, které byly v držení Němců nebo státně nespolehlivých osob.128
Znárodnění podléhal také smíchovský pivovar. „Smíchovský pivovar národní podnik“ byl
zřízen vyhláškou ministerstva výživy ze dne 13. září 1946. Podnik zastupoval nový ředitel
Bohuslav Kurz a jeho dva náměstci Josef Vobora a Josef Sedláček, všichni bývalí národní
správci. Do národního podniku byla začleněna také dceřiná firma bývalého Akcionářského
pivovaru na Smíchově sladovna ve Starých Benátkách a rovněž majetková podstata
společnosti Akciový pivovar a sladovna se sídlem na Praze XII., výroba piva vinohradského
pivovaru byla v době války přerušena a v novém státě již kvůli neefektivnosti neobnovena.
Smíchovský pivovar uvítal zejména jeho velkou sladovnu o kapacitě 500 vagonů sladu ročně.
Dosavadní kapacity sladoven podniku byly 300 vagonů ročně na Smíchově a 300 vagonů
ročně ve Starých Benátkách. Celková kapacita sladoven 1.100 vagonů sladu se tak blížila
mírové spotřebě dosahující před válkou 1.300 vagonů ročně.129 Později 16. května 1947 byl
Smíchovskému pivovaru ještě přidělen konfiskovaný zámek v Lážanech u Blatné, který byl
předán do správy Závodní rady a měl sloužit k rekreaci zaměstnanců podniku.130
Pro centrální správu znárodněných pivovarů, dne 18. ledna 1946 podle § 16 dekretu
presidenta republiky, zřídila vláda republiky Československé celostátní ústřední orgán. Název
nového ústředního orgánu zněl „Československé pivovary, národní podnik“. Na nový podnik
byly z majetkových podstat znárodněných pivovarů ke dni 1. ledna 1946 převedeny tyto
majetkové kusy, majetkové soubory a práva:
1. z majetkové podstaty znárodněného podniku „Akcionářský pivovar na Smíchově“, akciová
společnost se sídlem na Smíchově
- částka Kčs 1.500.000 Kčs na starém vkladu
-dům čp. 336 v Praze II., Trojanova ulice, se stavební parcelou č. 480/2 se vším
příslušenstvím, zapsaný ve vložce č.2274 poz. knihy pro kat. území Praha - Nové Město
2. z majetkové podstaty znárodněného podniku „Měšťanský pivovar v Plzni“, Pravovarečné
měšťanstvo se sídlem v Plzni
-částka Kčs 1.000.000 Kčs na starém vkladu
-pozemkové parcely č.kat. 1735/2 a č. kat. 1854 v Plzni IV. Karlovarská třída, zapsané ve
vložce č.85/IV poz. knihy pro kat. území Plzeň se vším příslušenstvím včetně částí, určených
pro odstoupení do veřejného statku
3. z majetkové podstaty znárodněného podniku „Plzeňské akciové pivovary“, akciová
společnost se sídlem v Plzni, částku Kčs 500.000 Kčs na starém vkladu
128

SOA Praha fond APS, Československé pivovary n. p., karton č. 1.
SOA Praha fond APS, Československé pivovary n. p., karton č. 2.
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SOA Praha fond APS, Smíchovský pivovar n. p., karton č. 53.
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Ústředním ředitelem byl jmenován František Hlaváček, jeho náměstci JUDr. Miloš Hynie, Jan
Staller a JUDr. František Urban.131
Ústřední orgán byl rozhodujícím činitelem ve správě národních podniků. Ředitelé
všech znárodněných podniků mu byli podřízeni a veškerá opatření v pivovaře muselo vedení
jednotlivých podniků napřed předložit představenstvu Československých pivovarů ke
schválení. Ústřední orgán rozhodoval o všech činnostech pivovarů, rozděloval suroviny,
investiční prostředky, povoloval export piva, dosazoval vedení národních podniků a
stanovoval oblast odbytu znárodněných pivovarů. Jeho pravomoci se však týkaly jenom
znárodněných podniků, vedle nich působily soukromé pivovary. Vzájemné působení
soukromého a státního sektoru v pivovarském průmyslu trvalo až do roku 1948. Vedle
soukromých pivovarů a národních podniků existovala třetí skupina konfiskovaných pivovarů.
Československé pivovary národní podnik vyvíjely po celou dobu třetí republiky činnost
vedoucí k získání konfiskátu do své pravomoci. Narážely ovšem na zájmy samosprávných
orgánů, které se snažily získat pivovary do svého majetku a vylepšovat si z jejich příjmů svoje
rozpočty. Překážkou byly dále snahy přeměnit podnikatelskou činnost pivovarů do družstevní
podoby. Největším problémem bylo získat pivovary kontrolované národním podnikem Státní
lesy a statky, který pivovary získal v průběhu pozemkové reformy podle dekretu 12/1945.132
Třenice mezi jednotlivými státními institucemi o začlenění konfiskovaných pivovarů
vyřešil zákon ze dne 28. dubna 1948 o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních
podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a
národních podniků tohoto oboru, který dnem 1. ledna 1948 znárodnil veškeré pivovary.
Smíchovský pivovar národní podnik byl přeměněn na „Pražské pivovary, národní
podnik“ a do jeho majetkové podstaty byl mimo dosavadního přičleněn ještě majetek zbylých
pražských pivovarů Nusle, Holešovice, „U Fleků“ , „U sv. Tomáše“ a pivovar Unhošť, jehož
činnost měla být zastavena (viz Tab. 27). Pivovar v Bráníku si ponechaly Československé
pivovary, které v něm zřídily výzkumný ústav. Pražské pivovary měly roční kapacitu
1.400.000 hl vyrobeného piva a 9.200t sladu. Z vedení podniku byl odvolán 12. 2. 1948
náměstek Josef Sedláček a 10. září 1948 náměstek Josef Vobora. Ředitel Bohuslav Kurz
přečkal ve funkci i další kolo znárodnění a smíchovský pivovar opustil roku 30. ledna 1951,
kdy ukončil svůj život ranou ze své lovecké zbraně. V dopisu na rozloučenou adresovaném
osazenstvu smíchovského podniku vysvětluje svoji sebevraždu únavou po pěti letech
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SOA Praha fond APS, Československé pivovary n.p., karton č. 1.
SOA Praha fond APS, Československé pivovary n.p., karton č. 1-2.
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nepřetržité práce bez dovolené a nedostatkem sil pro splnění všech úkolu na něho
kladených.133
Tabulka 27:
Majetek jednotlivých pivovarů podle tabulárního
přehledu účetních uzávěrek ke dni 31. 12. 1947 (Kčs)
Smíchov
527 614 933
Holešovice
52 849 287
Nusle
27 231 624
Unhošť
3 960 206
U Fleků
2 776 511
U sv. Tomáše
1 186 247
Úhrnem
615 621 428
Pramen: SOA Praha fond APS, Smíchovský pivovar, národní podnik, i.č. 191, karton č. 35.

Poslední rok války 1945 byl pro smíchovský pivovar jedním z nejhorších. Válečná
fronta se přehnala přes Prahu a znemožnila pivovaru nepřerušený provoz. Zejména však
chyběly potřebné suroviny pro výrobu piva, což způsobilo silný propad výstavu v roce 1945
na 482.940 hl piva (viz Graf 43). Na konci roku pivovar vykázal zisk 2.229.076 Kčs (viz Tab.
28). V následujících kampaních se měly opakovat podobné problémy, které prožíval pivovar
v prvních poválečných letech po první světové válce. Nedostatek surovin přetrvával po celé
období až do převzetí moci komunistickou stranou roku 1948 a projevil se i v nízké
stupňovitosti vyráběného piva. Na konci války dosahovala povolená stupňovitost 3,5° a
stoupala jenom velmi pozvolna, ještě v roce 1949 bylo povoleno smíchovskému pivovaru
vystavovat jenom 7° pivo, které mohly pivovary vystavovat od 12. listopadu 1946.134
Výjimkou byl plzeňský pivovar a slovenské pivovary, které mohly vystavovat pivo o 1° vyšší.
Povolení trvalo do 1.12.1947, kdy byla stupňovitost snížena o 2°, tedy 5° pivo pro pivovary
v Čechách a na Moravě a 6° pro Slovensko a plzeňský pivovar. 135 Jak dlouho opatření trvalo,
nejde z dostupných pramenů přesně určit, v roce 1949 již po celý rok vařily pivovary znovu
7° pivo. Je možné, že ústřední orgány přikročily k snížení stupňovitosti piva jenom, aby mohl
být splněn dvouletý plán.

133

SOA Praha fond APS, Závodní výbor smíchovského pivovaru, karton č. 1.
Kvas, r.č. 74, č. 9, str. 127; SOA Praha fond APS, Smíchovský pivovar n.p., karton č. 53.
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Graf 43:
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Pramen: SOA Praha fond APS, Smíchovský pivovar, národní podnik, karton č. 53; SOA Praha fond APS,
Československé pivovary, národní podnik, karton č. 1-2.

Tabulka 28:
Zisk (Kčs) Zisk zohledněn o inflaci (Kčs)*
1938 13 780 161
7 654 917
1945 2 229 076
664 885
1946 11 147 128
2 057 630
1947 11 921 792
2 092 957
Pramen: SOA Praha fond APS, Smíchovský pivovar, národní podnik, karton č. 4, 35; Statistická ročenka, Praha,
1938 a 1948.
* Zisk je odečten o inflaci a rovná se hodnotě koruny roku 1922. Zisk byl přepočítán pro roky 1922-37 v poměru
k indexu velkoobchodních cen vzhledem k hodnotě koruny ke zlatu z tabulky VIII. 1., Statistická ročenka 1938,
str. 149. Pro roky 1937-48 byl použit index velkoobchodních cen z tabulky XI. 1., Statistická ročenka 1948.

V kampani 1946 se podařilo smíchovskému pivovaru zvýšit výstav na 673.838 hl a
dosáhnout zisku 11.147.128 Kčs. Zisk sice dosahoval podobných hodnot, jako
v předválečném období, byl ale znehodnocen inflací. Reálně odpovídal méně než třetině zisku
roku 1938 (viz Tab. 28). Nižší zisk byl způsoben menší efektivitou výroby, kdy kapacity
pivovaru nebyly využity naplno a vyššími provozními náklady. Zejména podíl plateb daní na
celkových tržbách se výrazně během války zvýšil, z 42% roku 1938 na 51% v roce 1946.
Obdobně narostl podíl mezd a sociálních nákladů z 8,2% na 19,3% (viz Graf 44).
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Graf 44:
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Pramen: SOA Praha fond APS, Smíchovský pivovar, národní podnik, karton č. 4, 35; SOA Praha fond APS,
Akcionářský pivovar na Smíchově, i.č. 277, kniha č. 88.

Následující rok byl pivovarský průmysl povinen se řídit dvouletým plánem, na kterém
se usneslo Ústavodárné shromáždění republiky Československé dne 25. října 1946. Na
základě zákona ze dne 29. října t.r., byl pro léta 1947 a 1948 stanoven plán, který měl
dosáhnout v roce 1948 úrovně výroby odpovídající úrovni výroby roku 1937 zvýšené o 10%.
Pivovarskému a sladařskému průmyslu byl uvedeným zákonem stanoven úkol, dosáhnout na
konci dvouletého plánu celkové výroby 8.600.000 hl piva a 268.000 tun sladu. Stupňovitost
piva nebyla v plánu přesně určena.136
Smíchovský podnik v plnění plánu patřil k nejhorším mezi národními podniky.
Zatímco velká část národních podniků vykázala nadplán a celý pivovarský průmysl vzrostl
oproti roku 1946 o 19,61%, Smíchovský pivovar splnil v roce 1947 plán ve výrobě piva
jenom z 89% s meziročním zvýšením výroby o 6,44% (viz Tab. 29 a 30). Ještě horší výsledky
dosahoval pivovar ve výrobě sladu, kde splnil plán jenom na 31,89%. Výrobu sladu nemohlo
vedení ani osazenstvo podniku ovlivnit, byla závislá na dodávkách ječmene, jehož se stále
nedostávalo. Mnohem lepšího plnění dosáhl pivovar v roce 1948, ale jenom díky nastavení
měkčího plánu. Smíchov sice splnil plán na 96,74%, ale jeho výstav se propadl téměř o
100.000 hl oproti roku 1947.
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Tabulka 29:
Pivo (hl)
Plán
Výstav
807 495 717 245
646 920 622 630

Slad (t)
Elektřina (kwh)
Plán Výroba Plnění
Plán
Výroba
Plnění
1947
48 600 15 499
31,89% 1 200 000 1 402 489 116,87%
1948
31 200 32 211 119,26% 1 500 000 1 634 785 108,98%
%
Pramen: SOA Praha fond APS, Smíchovský pivovar n.p., karton č. 53. %
Plnění
88,82%
96,74%

Tabulka 30:
Výroba a plnění plánu vybraných národních podniků v roce 1947
Oproti
Výstav
Tma Lahvo Č. a Slovensko Vývoz Splněný r. 1946 Výstav
1947 (hl) vé % vé % M. %
%
%
plán %
%
1946 (hl)
Smíchov
717 245 48,6
6,24 99,86
0,14
89,13
6,44 673 838
Prazdroj
468 192
7,71 4,95
98,61 10,33 423 967
5- 14,55 87,34
Gambrinus
295 923 42,9 16,68
103,57 29,63 228 268
V. Popovice
317 846 58,8
115,54 14,81 276 834
5 12,52
Brno
285 381 48,3
7,62
119,46 20,74 236 342
9 16,52 92,38
Č. Budějovice
194 938 43,4
29,54 3,07 141,06 28,85 151 289
1 19,92 67,39
Celkem n.p 3 184 962 43,3
3,82 0,92 104,59 18,93
4 16,02 95,26
Pramen: SOA Praha fond APS, Československé
pivovary, národní podnik, karton č. 2.
8

Smíchovský pivovar během dvouletého plánu svoje pozice na českém pivním trhu
ztrácel. Československý pivovarský průmysl rostl rychleji než smíchovský pivovar a podobně
na tom byly i ostatní národní podniky. Potíže pivovaru pramenily z rajonizace odbytišť.
Každému pivovaru bylo pevně stanoveno odbytiště a přetahovat odběratele konkurenčním
pivovarům nebylo možné. Rajonizace vycházela z opatření zavedených v době války, které
měly ušetřit náklady na dopravu piva. Smíchovskému pivovaru bylo odebráno velké množství
venkovských odběratelů výměnou za odběratele ve Velké Praze.137 V roce 1937 disponoval
smíchovský pivovar 560 odběrateli na venkově a 993 ve Velké Praze, roku 1944 jich měl 388
na venkově a 1334 ve Velké Praze.138
Částečná volnost k získávání odběratelů existovala u nově založených hostinců, ty
však vznikaly v uvedeném období jenom výjimečně a národní podniky zde mohly soupeřit
jenom s pivovary ze soukromého sektoru. Bylo nemyslitelné, aby pivovar získal nově vzniklý
hostinec v teritoriu jiného národního podniku. Přestože byla podpora odbytu, tak jak jej
smíchovský pivovar aplikoval během První republiky zrušena, jisté formy podpory získávání
nových odbytišť se ještě do konce roku 1948 udržely. Například 4. prosince 1947 ústřední
ředitelství Československých pivovarů schválilo poskytnutí půjčky až do výše 500.000 Kčs na
137

Osazenstvo smíchovského pivovaru si stěžovalo na dovoz plzeňského a velkopopovického piva do Prahy roku
1951: Rayonisace pražských odbytišt je výtvorem bývalého barona Ringhoffera v době okupace, který jako
Němec zneužil svého postavení a zabezpečení dobrých odbytišť svému pivovaru ve Velkých Popovicích
v dorozumění s plzeňským pivovarem na úkor oběma nepříjemně konkurujícího smíchovského závodu. Přes naše
opětovné stížnosti zachovala se tato nemožná rayonisace v hlavních rysech až do dnešních dnů. SOA Praha fond
APS, Závodní výbor Smíchovského pivovaru, karton č. 1.
138
SOA Praha fond APS, Československé pivovary n. p., karton č. 2.
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výstavbu tribuny sportovního klubu Slávie, která byla podmínkou pro získání odbytiště na
stadionu.139
Po válce byla rajonizace ještě více omezena na nejbližší okolí pivovarů a smíchovský
podnik byl odkázán pouze na Prahu a nejbližší okolí. Vedení smíchovského pivovaru si
několikrát stěžovalo na nevýhodnost nastavených odbytišť pro jejich podnik, které mu bránily
využít naplno jeho kapacit. Spotřeba piva v Praze navíc začala klesat, protože stále více
Pražanů trávilo víkendy mimo Prahu a také bylo organizováno velké množství brigád na
venkově. Představitelé smíchovského podniku se, alespoň soustředili na získání veškerých
odběratelů bývalého pivovaru na Vinohradech. Po ukončení provozu tohoto pivovaru
v Královských Vinohradech během války, byli jeho odběratele rozděleni mezi pivovary
Smíchov a Velké Popovice. Pivovaru ve Velkých Popovicích tito odběratelé zůstali i po
začlenění majetkové podstaty bývalého vinohradského pivovaru do národního podniku na
Smíchově, jednalo se o odběr cca. 13.000 hl ročně. Situace byla vyřešena navrácením asi 10
hostinců smíchovskému pivovaru. Smíchovský pivovar si měl ponechat hospodu v domě
patřícímu do majetkové podstaty bývalého pivovaru a sladovny na Královských Vinohradech
a hospody, které měl tento pivovar v nájmu.
Další požadavky vznesl smíchovský pivovar 6. června 1947 na schůzi Ústředního
orgánu průmyslu pivovarského. Požadoval zejména navrácení během války zabavených
odbytišť v pohraničí a odbytišť na venkově, které by pak následně vyměnil za odbytiště ve
svém okolí, které připadly jiným pivovarům. Například kontingent bývalého pivovaru v Krči,
který z velké části převzal Plzeňský pivovar. Dále požadoval ponechání si reprezentačních
odběratelů ve větších městech Československa a možnost dodávat zasilatelské pivo.140
Požadavek na zasilatelské pivo byl zamítnut, protože zasílat pivo za vyšší ceny mělo smysl
jenom u ležáku a speciálního piva, u 7° smíchovského piva by důvod pro objednání chyběl.
Zbylé požadavky by ve svém důsledku prolomily rajonizaci a celý nastavený systém a
narazily by zejména na nesouhlas Svazu pro chmel, slad a pivo. 141
Představenstvo Československých pivovarů přesto uznalo naléhavost situace a
uvědomovalo si, že není možné tak velký pivovar nechat padnout. Bylo tedy schváleno
podporovat smíchovský pivovar v jeho požadavcích a docílit, aby okruh smíchovského
139

SOA Praha fond APS, Československé pivovary n. p., karton č. 2.
Tento termín vznikl v době okupace, kdy byla po roce 1940 stanovena jednotná cena piva pro celé území
Protektorátu, jenom Měšťanskému pivovaru v Plzni byla ponechána možnost za vyšší cenu dodávat pivo na
základě objednání zákazníka po celém protektorátním území. Plzeňskému pivovaru byla tato výjimka
ponechána i po válce. SOA Praha fond APS, Československý pivovar n. p., karton č. 2.
141
SOA Praha fond APS, Československý pivovar n. p., karton č. 2; SOA Praha fond APS, Smíchovský pivovar n.p.,
karton č. 1.
140
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pivovaru byl rozšířen o 30 km na úkor středočeských pivovarů, které by byly vytlačený dál od
Prahy a uspokojeny odběrateli zastavených podniků v pohraničí. Ústřední orgán sám mohl
ovlivnit pouze rozdělení odběratelů mezi národními podniky. Rozhodl tedy, že se sejdou
zástupci smíchovského a plzeňského pivovaru a projednají otázku navrácení kontingentu
bývalého pivovaru v Krči. Nakonec bylo rozhodnuto, aby plzeňský pivovar přenechal
smíchovskému pivovaru kontingent 20.490 hl s adekvátním počtem odběratelů k 15. 9. 1947 a
ještě předtím 12. 9. 1947 byl Smíchovskému pivovaru přidělen kontingent 5.000 hl na
Slovensku.142
Přes všechna opatření se pád výstavu pivovaru v následujícím roce nepodařilo zastavit.
A pivovar si nemohl pomoct ani exportem. Povolením k exportu disponovaly pouze pivovar
v Budějovicích a v Plzni. Ostatním pivovarům, kvůli nedostatku pivovarských surovin, byl
export zakázán. Smíchovský pivovar tak musel na poptávky z ciziny odpovídat negativně.143
Zisk pivovaru v účetním roce 1947 vzrostl mírně o 6,9% na 11.921.792 Kčs a zvýšení
téměř kopírovalo zvýšení výstavu o 6,44%. Rozdělení zisku se zachovalo v archivním fondu
pouze pro kampaň 1947, ale lze předpokládat, že poměr rozdělení zisku byl podobný i
v ostatních letech (viz Tab. 31).
Tabulka 31:
Rozdělení zisku za rok 1947
10% Jednotnému fondu pracujících
20% Reservnímu fondu národ. Podniku
70% Fondu znárodněného hospodářství
Celkem čistý zisk

Kčs
1 192 179
2 384 358
8 345 254
11 921 792

Pramen: SOA Praha fond APS, Smíchovský pivovar n. p., i. č. 191, karton č. 35.

Odvod 70% zisku do fondu znárodněného hospodářství nepřekračoval svým poměrem
hodnotu každoročně vyplacených dividend a tantiém v období První republiky a nemusel mít
na hospodaření pivovaru nijak negativní vliv. Nicméně v předválečné době byl zisk vyplácen
až po financování potřebných investic, zatímco v plánovaném hospodářství měly být investice
nejprve schváleny Ústředním orgánem pivovarského průmyslu a poté financovány buď
z vyčleněných peněz z centrálních fondů, nebo z vlastních zdrojů podniku. Ve Smíchovském
pivovaru však nebyly během dvouletého plánu provedeny všechny potřebné investice.
Roku 1937 započala velká rekonstrukce závodu, která však byla v roce 1940
nařízením úřadů přerušena. Nedošlo tak k postavení plánovaných varen, jejichž strojní
142

SOA Praha fond APS, Československý pivovar n. p., karton č. 2; SOA Praha fond APS, Smíchovský pivovar n.p.,
karton č. 1.
143
Během roku 1947 a 1948 přišly do Smíchovského pivovaru dotazy o možnostech vývozu smíchovského piva
ze Švýcarska, Portugalska, Británie, Palestiny, Libanonu a Berlína. SOA Praha fond APS, Smíchovský pivovar n.
p., karton č. 2.
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zařízení bylo z 80% již dodáno. Zaměstnancům se podařilo, s podstoupením velkého rizika
pro vedoucí pracovníky, strojní zařízení většinou měděné nádoby a součástky uchránit před
rekvisicí po celé období okupace. Jejich snahy však vyšly na prázdno. Do roku 1951 se
nepodařilo přimět ústřední ředitelství Československých pivovarů, aby povolilo investici 14
milionů korun pro postavení budovy varen. Přitom pivovar nové varny životně potřeboval.
Nejvýkonnější varna byla v provozu od roku 1900, druhá od roku 1912 a nejnovější varna
byla z roku 1929. Udržovací náklady rok od roku rostly stejně jako počet provozních poruch.
Zejména stav varny č. 4 byl kritický.144 Přesto bylo ústředním ředitelstvím nařízeno v roce
1951 použít strojní zařízení pro varny na Smíchově v pivovaru v Moravské Ostravě. Nařízení
vyvolala nesouhlas osazenstva Smíchovského pivovaru, které podalo stížnost na ministerstvo
státní kontroly. Díky rozsáhlé modernizaci ve třicátých letech a zavedením tanků byla
technologická úroveň v jiných částech pivovaru relativně dobrá a smíchovský pivovar z ní
mohl ještě několik let těžit. Nicméně přechod na nový systém plánování znamenal znatelnou
ztrátu tempa modernizace, která do budoucna pivovar negativně ovlivnila.145
Čistý přírůstek investic v roce 1946 po odečtení úbytku činil 1.700.050 Kčs. Přesný
rozpis investic není k dispozici, jednalo se pravděpodobně o náhradu zchátralého strojního
zařízení a odstranění nedostatku transportních nádob (položka Nářadí v Tab. 32). Úbytek
investic tvořil z velké části prodej koní 121.571 Kčs a volů 178.606 Kčs, dále pak to byl
prodej chomoutů 1.200 Kčs, traktorů 157.000 Kčs a strojů 50.000 Kčs. Sladovna ve Starých
Benátkách zůstala v přírůstku i úbytku investic beze změny.146
Tabulka 32:
Přírůstek a úbytek investic v roce 1946 (Kčs)
Celkem n. p.
Staropramen
Přírůstek Úbytek Přírůstek Úbytek
Pozemky
Zemní stavby
Budovy
Stroje a str. zařízení
Nářadí
Zvláštní investice
Invest. Ve stavbě
Nehmotné invest.

81 514
1 606 622
807 522
51 000

187 000
659 608

81 514
1 449 887
797 822

137 000
659 608

Vinohrady
Přírůstek Úbytek

106 735 50 000
9 700

51 000

Pramen: SOA Praha fond APS, Smíchovský pivovar n. p., karton č. 42.
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Podle prohlášení montéra ze Škodových závodů, který prováděl opravu rmutových kotlů asi před dvěma roky
jest stav nádob již tak špatný, že utržení nosných patek od korodovaného lubu je otázkou velmi krátké doby.
SOA Praha fond APS, Stížnost osazenstva smíchovského pivovaru Ministerstvu státní kontroly, Závodní výbor
smíchovského pivovaru, karton č. 1.
145
Tamtéž.
146
SOA Praha fond APS, Smíchovský pivovar n. p., karton č. 42.
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Původně se pro celý pivovarský a sladařský průmysl při sestavování dvouletého plánu
počítalo se stavebními investicemi v hodnotě 200 miliony korun a 50 miliony pro investice do
strojního vybavení. Během dalších jednání došlo, ale ke značnému zredukování investic na
100 milionů korun. Výzvou ministerstva výživy z 12. února 1947 byly investice dále sníženy
o 4.000.000 Kčs, které byly strženy z udržovacích nákladů a poklesly tak z původních 8 na 4
miliony korun. Z této částky mělo připadnout 47 milionů korun na národní podniky.
Smíchovskému pivovaru bylo vyčleněno 6.030.000 Kčs (viz Tab. 33).
Tabulka 33:
Dvouletý plán investice (Kčs)
Stavební investice Nestavební investice Udržovací náklady
Smíchov
2 050 000
3 980 000
Plzeň
16 490 000
5 860 000
Velké Popovice
500 000
2 500 000
České Budějovice (Budvar)
925 000
1 730 000
Starobrněnský pivovar
1 550 000
1 680 000
Moravská Ostrava
3 735 000
Opava
500 000
Chebu
1 250 000
Československé pivovary
250 000
(nákup osobních vozů)
Národní podniky celkem
27 000 000
16 000 000
4 000 000
Pramen: SOA Praha fond APS, Československé pivovary n. p., karton č. 2.

Konkrétně pro rok 1947 byly ve smíchovském podniku plánovány investice: Přestavba
strojovny na šatny, umývárny a závodní jídelnu v nákladu 1.600.000 Kčs, výstavba budovy
pro amoniakové kondenzátory 300.000 Kčs a přístavba skladiště na sudy 150.000 Kčs.147
Investice byly pro nedostatek materiálu zahájeny se zpožděním a pravděpodobně do konce
roku nebyla celá plánovaná částka proinvestována.148 Po odečtení úbytku investic vzrostl účet
investičního majetku o 754.500 Kčs (viz Tab. 34 a 36). Československé pivovary řešily spíše
problémy Plzeňského pivovaru, kde byla velká část areálu zničena bombardováním a celý
československý pivovarský průmysl se snažil zejména rovnoměrně rozprostřít výrobu piva po
celém území Československa, aby ve všech krajích pokrývaly spotřebu místní pivovary a
odpadla nákladná přeprava piva na delší vzdálenosti.
Nejakutnější se tak jevila situace na Slovensku, kde rychle stoupající spotřebu
nedokázaly slovenské pivovary pokrývat. Smíchovský pivovar a jeho problémy se tak ocitaly
spíše na okraji pozornosti představitelů centrálních institucí. Naopak pozornosti ústředního
ředitelství neunikly volné finanční prostředky Smíchovského pivovaru. V záři 1948 bylo
147

SOA Praha fond APS, Československé pivovary n. p., karton č. 2.
Komentář pro výrobní odvětví, Průmysl pivovarský a sladařský dne 18. listopadu 1947. SOA Praha fond APS,
Československé pivovary n. p., karton č. 4.
148
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převedeno 10.000.000 Kčs z hotovosti pivovaru Staropramen na účet Plzeňských pivovarů,
národního podniku v Plzni. Vzhledem k přechodnosti opatření mělo být o způsobu úhrady,
úrocích apod. rozhodnuto dodatečně.149
Tabulka 34:
Přírůstek a úbytek investic v roce 1947 (Kčs)
Celkem Smíchovský pivovar národní podnik
Přírůstek
Úbytek
Pozemky
5 500
Zemní stavby
4 792
Budovy
597 194
Stroje a strojní zařízení
1 759 858
2 340 011
Nářadí
1 106 671
594 963
Zvláštní investice
Investice ve stavbě
215 460
Nehmotné investice
Pramen: SOA Praha fond APS, Smíchovský pivovar n. p., i. č. 191, karton č. 35.

Největší investiční aktivitu ve sledovaném období vyvinul Smíchovský pivovar roku
1948, pravděpodobně zčásti zásluhou přesunutí plánovaných investic roku 1947 do roku
následujícího. Smíchovský pivovar, národní podnik dokonce získal souhlas s investicí mimo
své vlastní závody a dne 12. února 1948 podepsal s firmou Závody na hračky a dřevěné zboží,
národní podnik, Albrechtice v Jizerských horách smlouvu o vytvoření společného podniku za
účelem koupě továrny na sudy firmy Filip Stein v Hluboké nad Vltavou a následného
společného provozování tovární výroby sudů, obchodu s dřevem, výroby dřevěných zátek a
zužitkování odpadu cestou chemickou i mechanickou. Uvedené národní podniky vložily do
společného závodu po 1.500.000 Kčs.150 Přírůstek investičního majetku o téměř 6 milionů
korun roku 1948 (viz. Tabulka 35, 36 a Graf 45) se ale jen těžko mohl rovnat s investicemi
v předválečném období a to i přes obrovskou inflaci, kterou Československo prodělalo během
první poloviny 40. let.151 Investiční výdaje smíchovského pivovaru 1937 činily 7.876.382kč.
Velkolepá investiční a modernizační činnost propagovaná politickými elitami se
ve Smíchovském pivovaru proto jenom stěží mohla konat.
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SOA Praha fond APS, Československé pivovary n. p., karton č. 2.
SOA Praha fond APS, Smíchovský pivovar n. p., karton č. 7.
151
Pojem Investiční majetek se začal objevovat v bilancích po roce 1945. Zahrnoval fondy Pozemky; Zemní
stavby; Budovy; Stroje a strojní zařízení; Nářadí; přístroje, zařízení a živý inventář; Nehmotné investice a
Investice ve stavbě. SOA Praha fond APS, Smíchovský pivovar n.p., karton č. 35-36.
150
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Tabulka 35:
Přírůstek a úbytek investic v roce 1948 (Kčs)
Celkem národní
podnik bez podniků
začleněných během
roku 1948
Staropramen
Vinohrady
Benátky
Přírůstek
Úbytek Přírůstek Úbytek Přírůstek Úbytek Přírůst. Úbytek
510 878
30 000 510 878
30 000

Pozemky
Zemní stavby
Budovy
2 586 326
14 720 1 266 266
1 320 059
14 720
Stroje a str. zař. 3 460 501 2 226 284 3 219 530 400 784 240 972 1825 500
Nářadí
2 115 835 414 767 1 976 279 395 267 136 606
19 500
Zvláštní invest.
Inv. ve stavbě
Nehmotné inv.

2 950

Pramen: SOA Praha fond APS, Smíchovský pivovar n.p., i.č. 192, karton č. 36.

Tabulka 36:
Přírůstek
1938
1946
1947
1948

2 934 974
3 689 473
8 673 539

Investiční majetek (Kčs)
Čistý přírůstek
Přírůstek zohledněn o inflaci*
10 245 399
5 691 347
754 500
1 700 050
455 651
2 934 974
745 500
190 035
2 685 771
5 987 768
Úbytek

Pramen: SOA Praha fond APS, Československé pivovary n. p., karton č. 2; SOA Praha fond APS, Smíchovský
pivovar n.p., i.č. 191-192, karton č. 35-36.
* Přírůstek je odečten o inflaci a rovná se hodnotě koruny roku 1922. Přírůstek byl přepočítán pro roky 1922-37
v poměru k indexu velkoobchodních cen vzhledem k hodnotě koruny ke zlatu z tabulky VIII. 1., Statistická
ročenka 1938, str. 149. Pro roky 1937-47 byl použit index velkoobchodních cen z tabulky XI. 1., Statistická
ročenka 1948. Index velkoobchodních cen pro rok 1948 není k dispozici.

Miliony Kčs

Graf 45:

8

Čisté přírůstky investičního
majetku

6
4
2
0
1946

1947

1948

Pramen: SOA Praha fond APS, Československé pivovary n. p., karton č. 2; SOA Praha fond APS, Smíchovský
pivovar n.p., i.č. 191-192, karton č. 35-36.

Na smíchovském pivovaru je možné pozorovat zásadní paradox. Nejúspěšnější
pivovar meziválečného období, v plnění dvouletého plánu patří k nejhorším a to i přes téměř
totožné vedeni podniku. Členové národní správy a později ředitelství národního podniku na
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Smíchově technicky vedli podnik již před uvalením národní správy a měli mnohaletou praxi.
Po odborné stránce byli naprosto kompetentní.
Nekompetentní jsou však byrokratické zásahy do pivovarnictví. Nový systém
plánování nerespektuje individualitu podniku, kvalitu piva a dlouhodobě budovanou značku.
Jeho cílem je co nejvíce snížit náklady na rozvoz piva a pokrýt Československo sítí středních
pivovarů, které budou dodávat pivo jenom pro své nejbližší okolí. Československé
pivovarnictví je plánovacími komisemi vnímáno, jako jeden velký pivovar, kde je nezbytné
unifikovat cenu výrobku, jeho balení, stupňovitost a také druh piva.152
Svaz pro chmel, slad a pivo ponechal rajonizaci ve stejné podobě, jak byla zřízena
v době okupace, a díky tomuto rozdělení odběratelských teritorií se dostával smíchovský
pivovar do problémů a nedokázal zvyšovat výrobu stejně rychle jako ostatní pivovary. Trpěl
zejména poklesem spotřeby ve svém stěžejním odbytišti způsobeným větší fluktuací
pražského obyvatelstva mimo hlavní město v době dovolených, víkendů a brigád. Nové
vedení podniku nemělo proto jednoduchou pozici a de facto ani nemohlo zásadně nepříznivou
situaci zlepšit. Smíchovský podnik neměl možnost pokles odběru svých zákazníků
kompenzovat ziskem nových odběratelů podobně jako při propadu pivního konzumu v době
hospodářské krize. Smíchovskému pivovaru proto nezbývalo nic jiného než vyvíjet nátlak na
ústřední ředitelství Československých pivovarů, aby prosazovalo větší příděl domácích
odběratelů pro smíchovský podnik. Pivovar byl v tomto směru jen zčásti úspěšný a jeho
problémy s nenaplněnou kapacitou se nevyřešily.
Problémy smíchovskému podniku způsobovalo také jeho technologické vybavení,
které se dostávalo na hranici své životnosti a každým rokem zastarávalo. Pro ředitelství
Československých pivovarů bylo přednější obnovit leteckými nálety poničený plzeňský
pivovar, který se měl stát významným sloupem československého pivního exportu.
Modernizace Smíchovského pivovaru se tak ocitala na vedlejší koleji. Byly prováděny jen
dílčí investice a navíc velká část z nich zlepšovala spíše pracovní podmínky osazenstva, jako
nové šatny, umývárny a jídelna, než technologickou úroveň podniku. Dokončení plánované a
válkou přerušené modernizace se Smíchovský pivovar do konce roku 1948 nedočkal.
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Zápis ze schůze představenstva Československých pivovarů ze dne 4. října 1946:....člen představenstva Bejvl
prohlásil, že v národohospodářské komisi ÚRO, které se zúčastnil, bylo poukázáno na nevhodnost výroby dvojího
piva (černého a světlého)....Náměstek ústředního ředitele Urban objasňuje, že slabší černé pivo mělo být
vyráběno na návrh odborníků proto, aby poklesl zájem o černé pivo a aby se veřejnost znovu vrátila k pivu
světlému. SOA Praha fond APS, Československé pivovar, národní podnik, karton č. 2.
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6. Závěr
Vznik nového státu v roce 1918 nepřinesl žádné změny v managementu, vlastnické
struktuře nebo fungování podniku. Vedení podniku čerpalo z neobyčejného potenciálu
podniku, jehož základy byly položeny již před rokem 1918. Základním faktorem byla
orientace na nižší střední vrstvy obyvatelstva, díky výrobě desetistupňového levnějšího piva.
Tato orientace sice přinášela nižší výrobní marži, ale na druhou stranu obrovský potenciál
odbytu.
Analýza podnikatelské strategie smíchovského pivovaru přinesla překvapivé zjištění,
že Akcionářský pivovar na Smíchově byl v meziválečném období natolik úspěšný, že téměř
nekopíruje křivku hospodářského vývoje. Naopak, v době hospodářské krize pokládá základy
nebývalé expanze, která jde proti vývoji českého pivovarnictví. Přispívá tomu právě orientace
na levnější druh piva, které v krizových letech přebírá konzumenty kvalitnějším a dražším
druhům piv, ale zároveň také ve velké míře podpora odbytu nastolená managementem
smíchovského pivovaru.
Správní rada dokázala být úspěšná nejen v oboru výroby piva, ale také ve finančních
obchodech. Smíchovský pivovar v meziválečném období ve velké míře úvěruje hostinské a
zajišťuje si je, jako odběratele po celou dobu splacení úvěru. Hostinští se tak dostávají téměř
do vazalského područí smíchovského pivovaru a tento trend je posílen v době hospodářské
krize, kdy řada z nich bojuje o přežití a finančních prostředků pro úvěry je na trhu velký
nedostatek.

Paradoxně v době, kdy v bankách a záložnách obchod s úvěry kolabuje,

smíchovský pivovar počet poskytnutých úvěrů navyšuje a supluje činnost bank v sektoru
pohostinství. Nutno ovšem dodat, že podobně úvěruje svoje odběratele také Měšťanský
pivovar v Plzni a v mnohem menší míře i další pivovary.
Překvapující je zejména úspěšnost smíchovského pivovaru ve finančních obchodech.
Přestože hlavní důvodem poskytnutí úvěru je zajištění si odběratelské základny, tak příjem
z inkasovaných úroků ve třicátých letech výrazně navyšuje zisk smíchovského pivovaru a
pomáhá jej držet na stejné výši i při růstu zdanění výroby piva a dalších vstupů. Smíchovský
pivovar tak dosahuje vysokých zisků i při nižší výrobní marži. Navíc podíl dubiózních
pohledávek je zanedbatelný. Ukazuje to na stabilitu hostinské živnosti a její dobré solventnost
i v hospodářské krizi. Nicméně smíchovský pivovar měl oproti bankám větší výhodu
v přístupu k informacím. Měl informace o množství vytočeného piva, které hodně napovídalo
o rentabilitě hospody, a znal platební morálku hostinského. Mohl mnohem lépe rozpoznat
problémové žadatele o úvěr a zároveň si nenechat ujít lukrativního klienta, který mu přinese
slušný zisk z úroků a navíc stabilní odběr smíchovského piva.
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Smíchovský pivovar si mohl dovolit poskytovat úvěry, díky obrovským finančním
prostředkům ležících na účtech podniku. Finanční zdroje byly naakumulovány ze zisku, jehož
nezanedbatelná část každoročně zůstávala na dividendách nerozdělena. Akcionáři podniku se
spokojovali s nižší dividendou a umožňovali tak podniku financovat svůj rozvoj a provoz bez
použití bankovních úvěrů nebo úpisů nových akcí. Je zde vidět znatelná odlišnost oproti
Měšťanskému pivovaru v Plzni, jehož akcionáři si téměř celou část zisku rozdělili na
dividendách a investice podniku byly financovány pomocí úvěrů. Příčinou menších nároků
akcionářů smíchovského pivovaru na dividendu byl původní středostavovský ráz podniku.
Akcionáři zakládající pivovar pocházeli ze střední třídy a snažili se všemožně zabránit silným
investorům, kteří by je mohli připravit o vliv, proniknout do podniku. K novým emisím akcií
proto docházelo zřídka a akcionáři dávali přednost akumulaci kapitálu z nerozděleného zisku.
Na tradici nižších dividend navázala také prvorepubliková správní rada. Velkou
zásluhu na tom měl hlavní tvůrce podnikatelské strategie ve dvacátých letech předseda
správní rady Karel Dimmer, který i přes nespokojenost části akcionářů dokázal vždy na valné
hromadě prosadit návrhy správní rady. Karel Dimmer byl spojnicí předválečné a poválečné
podnikatelské strategie podniku. Je pravděpodobné, že již před válkou, jako člen správní rady
a zástupce Františka Hejtmánka, byl jedním z jejich hlavních tvůrců. Dokázal nejen udržet
linii započatou již v době monarchie, ale navíc obohatil podnikatelskou strategii podniku o
nové prvky. Finanční obchody a spekulace s pivovarskými surovinami byly jednou z inovací
podnikatelské strategie, kde Karel Dimmer zúročoval své letité zkušenosti přesahující obzor
smíchovského pivovaru. Z přístupu k investicím a zavádění nejnovějších technologií
měnících podobu pivovarnictví je znát výrazně vyšší sebevědomí managementu než v době
monarchie a smíchovský pivovar se během první republiky stává technologickým lídrem
československého pivovarnictví. S úspěchy pivovaru roste podnikatelský rozhled vedení
podniku, které dozrává během dvacátých a třicátých let do tehdejší manažerské špičky.
Přeryvem v úspěšném vývoji smíchovského pivovaru je druhá světová válka. Systém
nastavený okupačním režimem respektuje vlastnickou strukturu a tržní hospodářství.
Soustřeďuje se, ale na větší koncentraci výroby a snížení přepravních nákladů, čehož se snaží
dosáhnout zavedením rajonizace, která je proti zájmům smíchovského pivovaru.
Po skončení druhé světové války byl smíchovský pivovar příliš velkým subjektem na
to, aby nebyl nacionalizován. Nový systém již nerespektuje vlastníky a vlastnická práva
přechází na stát. Hospodářství zůstává stále na tržním systému, ale je modifikováno o
centrální plánování, které má stanovit zásadní směry vývoje ekonomiky. Systém přejímá
stejné cíle, jaké byly vytýčeny již v době protektorátu. Zásadní důležitost je připisována, co
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největšímu snížení nákladů na dopravu piva. Je tedy ponechána v platnosti rajonizace téměř
ve stejné podobě jako za okupace.
Smíchovský pivovar je příkladem negativního vlivu plánování na úspěšnost podniku.
Podnik, který patřil ve třicátých letech k nejúspěšnějším pivovarům v Československu, se
v plnění dvouletého plánu stává tím nejhorším. Paradoxně i při nezměněném vedení je podnik
v novém systému neúspěšný. Systém plánování nedovede pracovat s individualitou podniku.
Úředníci v plánovací komisi mají před sebou jenom mapu Československa, které je nutné
pokrýt pivem bez ohledu na jeho kvalitu nebo dlouhodobě budovanou značku. Kvalita piva se
stává faktorem nikoliv primárním, ale sekundárním. I špatné pivo má ve svém teritoriu
garantovaný odbyt. V pivovarském průmyslu nastává proces unifikace, který se naplno rozvíjí
po roce 1948. Z českého pivovarnictví se má stát téměř „jeden velký pivovar“, kde je
sjednocena cena výrobku, vzhled balení a druh vyráběného piva. Individualita je ponechána
jenom Plzeňskému Prazdroji, který se měl stát pilířem československého pivního exportu.
Nastává tak devastace know how smíchovského pivovaru a jeho značky. Jeho největší výhody
- velké finanční zdroje a vysoká technologická úroveň podniku jsou znehodnoceny během
druhé světové války a ve smíšené tržně-plánovací ekonomice naprosto bezcenné. Růst
produkce smíchovského pivovaru je možný jenom s růstem spotřeby v jeho odběratelském
teritoriu a řešení poklesu spotřeby konzumentů rozšiřováním odběratelské sítě, díky
poskytovaným úvěrům a benefitům, není již možné. Podnikatelská strategie je postavena na
úplně jiný základ. Konkurenční boj je do značné míry eliminován a soutěžení pivovarů se
přenáší od konzumenta k byrokratickému aparátu a o úspěchu a produkci pivovaru rozhoduje
schopnost managementu vyjednat pro svůj podnik lepší podmínky v investicích a odbytu na
úkor ostatních pivovaru.
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Přílohy:
Příloha 1: Karel Dimmer předseda správní rady Akcionářského pivovaru na Smíchově
(1921-1932)

Pramen: Kvas, roč. 60, č. 47.
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Příloha 2: Josef Paspa vrchní sládek smíchovského pivovaru (1912-1933)

Pramen: SOA Praha fond APS, Akcionářský pivovar na Smíchově, i.č. 98, karton 3.
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Příloha 3: Diplom zakládajícího člena Jednoty pro dostavění chrámu svatého Víta

Pramen: SOA – APS i.č. 661 desky č.2.
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