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1. Vymezení výzkumu a cíle disertační práce 
Disertační práce se zaměřila na proměny předlitavského a československého trhu s cihlami, vápnem a 

cementem v letech 1873-1938. Spíše než o jeden trh se stavebními hmotami šlo o množství lokálních 

a regionálních odbytišť, která se někdy více, jindy méně prolínala. Jednalo se o téma natolik komplexní, 

že jej bylo třeba podstatně zúžit. Trhy s cementem se natolik překrývaly, že bylo nutné odvětví zkoumat 

v celostátním kontextu, to samé ale neplatilo o vápenictví a cihlářství. Regionální trhy s vápnem se 

protínaly mnohem méně, disertační práce se proto soustředila zejména na české země. Zdejší 

vápenický průmysl se v důsledku bohatých surovinových nalezišť a dobrých spotřebních podmínek 

rozvinul podstatně více, než tomu bylo v jiných částech monarchie. Ve srovnání s cementářstvím a 

vápenictvím nedodávaly cihelny své zboží na regionální, nýbrž lokální trhy, obvykle soustředěné kolem 

významných odbytišť. Ačkoliv většina cihlářské produkce spadala na vesnice a velkostatky, výroba zde 

zůstala hluboko do 20. století primitivní a jen těžko se jednalo o průmysl. Předlitavsko a 

Československo disponovalo desítkami, dokonce stovkami center cihlářské výroby, disertační práce se 

proto soustředila na dvě nejvýznamnější z nich, a to Prahu a Vídeň. Jen pro tato odbytiště se dochovaly 

kvantitativní údaje v dostatečně dlouhé časové řadě, aby šlo posoudit výkon trhu. 

Předmětem výzkumu bylo několik ekonomicky signifikantních procesů, které stály u zrodu moderního 

trhu se stavebními hmotami a určovaly jeho dlouhodobý vývoj. Jednalo se o přechod výroby na 

průmyslový základ, související s transferem technologií ze západních částí Evropy a zaváděním nových 

institucionálních forem podnikání (hlavně kapitálové společnosti), to vše v kontextu měnících se 

spotřebitelských zvyklostí a státních intervencí. Jádro výzkumu tvořil proces monopolizace trhu skrze 

soukromou iniciativu. Kartelizace patří mezi nejdůležitější, ovšem jen málo zkoumané fenomény 

moderního hospodářství. Dnešní „ekonomie hlavních proudů“ (neoklasika, neoklasická syntéza) 

disponuje řadou teoretických východisek, chybí ovšem empirické studie zaměřené na reálné fungování 

průmyslových dohod. Tento dvojznačný přístup se odráží i v dnešním evropském kartelovém 

zákonodárství, které vylučuje centralizované průmyslové dohody (syndikáty a trusty), ve výjimečných 

případech ale toleruje existenci kartelů, které prokáží svou pozitivní úlohu na hospodářství. Cílem 

výzkumu bylo určit výkon trhu se stavebními hmotami, tedy jeho působení na ekonomiku jako celek, a 

to z „dynamického“, nikoliv „statického“ hlediska. 

2. Metodologie 
Disertační práce čerpala z metod „ekonomie průmyslové organizace“, konkrétně tradičního 

paradigmatu „structure-conduct-performace“ (struktura-chování-výkon), které obohatila o 

modernější přístupy, zdůrazňující definování základních podmínek trhu (basic conditions). Přednost 

této specifické formy strukturní analýzy spočívá jednak v možnosti kvalitativní, nikoliv kvantitativní 

analýzy trhu (kvantitativní data nejsou pro historický výzkum dostupná v dostatečně dlouhých 
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časových řadách), jednak v kompatibilitě s ekonomií hlavního proudu i alternativními školami. Výzkum 

byl obohacen klasickými metodami hospodářských dějin (zejména business history) a postuláty 

ekonomické teorie (teorie her, Schumpeterova teorie monopolních praktik a tvořivé destrukce, 

Olsonova logika kolektivního jednání a Weberova teorie lokalizace průmyslu). Oproti průkopnickým 

studiím „ekonomie průmyslové organizace“ Edwarda Masona a Joe S. Baina se těžištěm disertační 

práce nestala struktura trhu, nýbrž chování tržních subjektů, které mělo podstatně větší dopady na 

výkon trhu. Dlouhý časový úsek zkoumané problematiky navíc usnadnil zhodnocení dynamických 

proměn trhu. 

3. Závěry disertační práce 
Základní podmínky trhu se stavebními hmotami vycházely z proměn stavitelské činnosti a architektury, 

stimulujících výrobu stavebních hmot. Odlišné stavebniny na sebe přitom působily jako nepřímé 

substituty, což v 19. století otevřelo dveře nových materiálům, úzce spojeným s probíhající 

průmyslovou revolucí. Prosadil se zejména cement, a to na úkor vápna a cihel, zažívajících relativní 

pokles spotřeby (v absolutních číslech však konzum stoupal). Stejně dynamické posuny zaznamenala 

také nabídka, a to zejména díky výstavbě železniční sítě, která umožnily dodávat zboží na mnohem 

vzdálenější trhy než kdy dříve. Zdaleka nejdál šlo dopravovat cement (100-150 km), podstatně menší 

okruh dodávek měly vápenky (do 50 km) a téměř vůbec nešlo přepravovat cihly (20-30 km). Kolem 

poloviny 19. století byl zahájen přechod na průmyslovou výrobu, která se neprojevovala ani tak 

využitím strojního zařízení jako spíše pálením zboží v kontinuálních pecích. Cementárny od poslední 

třetiny 19. století výrobu automatizovaly, a stejně postupovaly také cihelny. Jen vápenky preferovaly 

lidskou sílu oproti strojové, což mělo své logické opodstatnění jednak v nízké ceně práce, jednak 

spotřebitelských preferencích kusového vápna oproti mletému, jehož produkce teprve vyžadovala 

rozsáhlejší strojové zpracování. 

Základní podmínky trhu, a to zejména měnící se spotřební zvyklosti v součinnosti s výrobními a 

distribučními technologiemi, hrály zásadní roli při utváření pravidel, podle kterých probíhala interakce 

mezi tržními subjekty. Právě tato pravidla dala vzniknout struktuře trhu, kterou lze vnímat jako 

„kolbiště“, na němž přicházeli spotřebitelé a producenti do kontaktu. Struktura trhu se však neutvářela 

jen v důsledku základních podmínek trhu, ale také historické šance. Složitost tematiky nutí badatele 

strukturovat výzkumné otázky do několika skupin, v praxi však vstupuje do hry mnohem více faktorů. 

Ostatně ani fragmentární pramenná základna neumožňuje pojmout problematiku v celé její šíři. Odtud 

pak odlišnost jednotlivých trhů se stavebními hmotami, zdánlivě fungujících podle stejných pravidel. 

Zásadní roli zřejmě sehrála důvěra mezi producenty, která účinně eliminovala konkurenci. Tržní 

subjekty se sice v základní rovině chovají v souladu s teoretickými koncepcemi, konkrétní případové 

studie ale ukazují značné odchylky, hraničící s vyvrácením teoretických postulátů. Co skutečně 
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motivovalo tržní subjekty ke koluzi? Jak na tento vývoj reagovali spotřebitelé? Byly průmyslové dohody 

stabilní, anebo křehká uskupení? Dokázaly efektivně vytvářet vstupní bariéry a účinně bojovat 

s outsidery? Jakých nástrojů využívaly během lobbingu, a jak s tímto procesem souvisel stát a finanční 

sektor, který kapitálově přímo vstupoval do odvětví a kontroloval tak dominantní tržní hráče? 

Jestliže chtěl management průmyslové dohody uspět, musel zajistit několik základních cílů. Monopolní 

organizace nevznikaly za účelem racionalizace výroby a distribuce, ale s vidinou větší rentability 

podnikání. Jestliže byla průmyslová dohoda uzavřena ve vzestupné fázi hospodářského cyklu, usilovala 

o maximalizaci zisku, a pokud v sestupné fázi, snažila se minimalizovat ztráty. Vždy přitom platilo, že 

cenová a rajonizační ujednání jsou hlavním nástrojem, jak monopolizovat trh se stavebními hmotami. 

Jádro průmyslové dohody tvořila právě tato ujednání, k nimž ale bylo třeba zahrnout řadu dalších 

logistických a administrativních bodů za účelem represe, kontroly a odměňování. Monopolní 

organizace v praxi vytvořila takovou situaci na trhu, z níž profitovaly všechny tržní subjekty (vysoké 

subjekty), a navíc poskytovala lákadla pro outsidery, aby vstoupili do skupiny. Management vskutku 

aplikoval politiku „cukru a biče“ – jestliže outsider odmítl kompromis, následovala represe; pokud 

členská firma z organizace vystoupila nebo podváděla, došlo k potrestání. Konflikty ovšem 

nedosahovaly přílišné intenzity, jelikož cíl ani tak nespočíval ve vytlačení outsidera z trhu jako spíše 

jeho začlenění do organizace. Cenový dumping ani nebyl preferovanou strategií členských firem, jelikož 

se tato politika neslučovala s vnitřním legitimizačním nástrojem průmyslové dohody, a to zvýšením 

rentability podnikání.  

Management průmyslových dohod se pohyboval ve složité, často neřešitelné situaci. Byly na něj 

kladeny jednak obrovské administrativní nároky, aby dokázal vyvážit nabídku a poptávku na trhu a volit 

promyšlenou cenovou politiku, ale musel také eliminovat konkurenci a vytvářet vstupní bariéry, což 

žádalo dodatečné náklady. Producenti často docházeli závěru, že nejsou ochotni tyto výdaje nést a 

organizaci raději upustili. Kartely a syndikáty byly tudíž velice nestabilními organizacemi, které se po 

několika letech rozpadaly. Jejich tvůrci však s touto skutečností počítali – omezovali délku smluvních 

ujednání na 5-10 let s cílem opakovaně redefinovat základní podmínky průmyslové dohody a 

přizpůsobit ji změněným podmínkám na trhu. Monopolní organizace v zásadě kopírovaly průběh 

hospodářského cyklu, nabízí se proto otázka, zda je vhodné mluvit o „konjunkturálních“ a 

„krizových“ kartelech, anebo se jednalo o komplexní uskupení, jejichž cílem bylo přizpůsobit průběh 

hospodářského cyklu konsenzuálním zájmům většiny producentů. 

Z logiky smluvních podmínek průmyslových dohod vyplývá, že nemohly fungovat nepřetržitě. 

Producenti se ostatně nesnažili eliminovat konkurenci, nýbrž ji načasovat tak, aby z ní měli co největší 

prospěch. Průmyslová dohoda se výjimečně rozpadla během konjunktury, mnohem častěji ale 
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v průběhu sestupné fáze hospodářského cyklu. Právě tehdy sliboval cenový dumping mnohem větší 

zisk, ideálně i vytlačení nepohodlné konkurence z trhu (dřívějšího partnera na půdě průmyslové 

dohody). Producenti si dobře uvědomovali, že kartely a syndikáty nejsou nástrojem pro navázání 

dlouhodobé spolupráce, nýbrž krátkodobým „příměřím“, čemuž přizpůsobovali své podnikatelské 

strategie. Neznamená to ovšem, že by uvnitř organizace neexistovaly hlubší vazby mezi podniky, jejichž 

geografická poloha přirozeně limitovala konkurenci. Zejména v cementářském průmyslu vznikala 

konsorcia, která měla potenciál přečkat rozpad průmyslové dohody a působit na trhu dlouhodobě. 

Stinnou stránkou těchto strategií byla ještě větší destabilizace uskupení – pokud některé členské firmy 

skrytě spolupracovaly proti jiným, postupně se snižovala koherence skupiny, což mohlo vést až k jejímu 

rozložení. Existovaly sice výjimečné případy, kdy průmyslové dohody působily na trhu i několik 

desetiletí (především ve vápenictví a cihlářství), jednalo se však o anomálie, jejichž vznik lze 

interpretovat dvojím způsobem. Buď důvěra mezi producenty dosahovala takového stupně, že se 

nemuseli obávat porušení kartelové disciplíny, anebo byl trh značně atomizovaný. Nastala paradoxní 

situace. Jestliže byla koncentrace výroby příliš malá, vznik průmyslové dohody se nejevil 

pravděpodobným, protože velký počet členů znemožňoval funkční konsenzus. Pokud se ale 

koncentrace pohybovala vysoko, ovládnutí výroby a dosažení monopolu bylo na dosah ruky. Lákadlo 

bylo příliš veliké, přičemž potenciální škody způsobené vystoupením jediné firmy měly ničivé důsledky 

pro další fungování průmyslové dohody. 

Snaha načasovat konkurenci takovým způsobem, aby byl prospěch z dumpingových bojů co největší, 

motivovala členské firmy k investicím do kvantitativního a kvalitativního zlepšování výroby. 

Argumentace je velice jednoduchá – zatímco atomizované formy tržní konkurence stimulují investice 

do výroby s cílem produkovat více zboží levněji, členové průmyslových dohod se snaží načasovat tyto 

investice do konkrétního časového úseku (většinou vrchol hospodářského cyklu). Důsledkem je, že 

odvětví nezačne technologicky zaostávat, v odvětví ovšem snadno nastane nadprodukce. Nastalou 

situaci lze snadno vyřešit ve vzestupné fázi hospodářského cyklu, během kontrakce je ale cenový 

dumping nevyhnutelný. Tento investiční cyklus sice nemusí být účinnější než v atomizované konkurencí, 

není ale nutně méně efektivní. Stejně jako Schumpeterovu hypotézu monopolistických praktik a 

tvořivé destrukce však nelze tezi upřesnit, jelikož chybí potřebné kvantitativní údaje pro matematickou 

analýzu tržního výkonu. 

Jakou roli hráli v tomto složitém systému spotřebitelé? Předně je nutné zdůraznit, že průmyslová 

dohoda často sledovala cenovou politiku, která poskytovala velkým klientům podstatné nevýhody. 

Slevy pro velké distributory a stavitele zajistily, že se těmto tržním subjektům jevil vznik průmyslové 

dohody podstatně výhodnějším než atomizovaná konkurence, a to zejména během dumpingových 

bojů, kdy ceny klesaly natolik rychle, že zapříčinily odklad spotřeby a komplikovaly stavební kalkulaci. 



6 
 

Cenové války ostatně v určitém momentě skončily, kritika koncového spotřebitele způsobená 

zvyšování cen se ovšem nesnesla na výrobce, nýbrž distributora, který musel taktéž zdražit zboží. 

Hladké fungování trhu nevyžadovalo ani tak zlevňování stavebnin jako cenovou stabilitu, kterou mohly 

poskytnout jednak průmyslové dohody, jednak státní intervence. Průmyslové dohody se snažily 

vzbuzovat pocit legitimity, čímž se bránily potenciálnímu riziku státních zásahů. Ačkoliv jejich hlavní 

účel spočíval v cenové politice, navenek zdůrazňovaly příznivé důsledky své politiky pro výkon trhu, a 

to například fixování cen během celého hospodářského cyklu, poskytování výhod spotřebitelům a boj 

s hospodářskými krizemi. Velcí konzumenti, kterým monopolní organizace skutečně přinášela 

prospěch, tuto argumentaci přirozeně podporovali a rozvíjeli. Přesto byl střet mezi producenty a 

spotřebiteli často nevyhnutelný. 

Disertační práce věnovala značný prostor chování tržních subjektů, započítala mezi ně ale jen 

producenty a spotřebitele. Do hry ovšem často vstupovaly i finanční instituce a stát, které výzkum 

vnímal jen jako faktory ovlivňující pravidla hry, což vždy neodpovídalo skutečnosti. Státní úřady i banky 

sledovaly vlastní strategické cíle, v důsledku čehož nevystupovaly jen jako strukturní veličina trhu se 

stavebními hmotami, nýbrž také důležití hráči. V praxi byl stát nejsilnějších subjektem na trhu se 

stavebními hmotami, prosazování tržního liberalismu jej ale nutilo vstupovat do hry jen ve výjimečných 

případech. Usiloval o sociální stabilitu společnosti, v důsledku čehož finanční subvencoval stavebnictví 

a prováděl cenové intervence, patřil ovšem také mezi největší spotřebitele. Tato dvojznačnost jeho 

úlohy se projevila zejména během výstavby československého pohraničního opevnění, kdy se snažil 

získat levné dodávky cementu. Producenti této skutečnosti využili k vytvoření bariér pro vstup Baťova 

koncernu na trh. Podobným způsobem stát prosazoval své zájmy během zakázek pro československou 

železnici a další veřejné projekty. 

Podobným limitům jako státní úřady ovšem nečelily finanční instituce, které se nezdráhaly usměrňovat 

fungování odvětví. Nedostatek kapitálu pro investice usnadňoval bankám přímé vstupy do odvětví. 

Finanční instituce proměňovaly osobní společnosti v kapitálové, a následně přijali úlohu významných, 

někdy dokonce majoritních akcionářů. Cílem těchto kapitálových vstupů bylo jednak určovat pravidla 

hry (struktura trhu), výjimečně ale prosazovat vlastní strategické cíle, definované zákulisními boji mezi 

největšími předlitavskými a československými bankami. Průmysl stavebních hmot si udržel na bankách 

značnou nezávislost při prosazování taktických rozhodnutí, dlouhodobou politiku ale formuloval 

management bank. Jestliže byla firma rentabilní, finanční instituce do jejího fungování pravděpodobně 

příliš nezasahovala. Ve výjimečných případech ovšem do hry vstoupila, aby sjednala kompromis mezi 

znepřátelenými tržními subjekty, stimulovala vznik průmyslové dohody, nebo potrestala koncernovou 

firmu konkurenční banky. Prameny bohužel neumožňují detailnější analýzu těchto strategií, je ovšem 



7 
 

patrné, že se banky nespokojovaly jen s rolí pasivního činitele, nýbrž vystupovaly jako svébytný nositel 

podnikatelských strategií. 

Cílem disertační práce bylo zhodnotit výkon předlitavského a československého trhu se stavebními 

hmotami. Ekonomie hlavního proudu (hlavně neoklasika a neoklasická syntéza) předpokládá, že 

existence monopolu vytváří náklady mrtvé váhy, které snižují efektivitu přerozdělování zdrojů a vedou 

k nižšímu výkonu trhu. Příklad průmyslu stavebních hmot ovšem ukázal, že průmyslové dohody vyvážily 

tyto negativní důsledky řadou pozitivních externalit. Je s podivem, že se nejednalo ani tak o zamýšlený 

cíl jako spíše vedlejší dopady jejich činnosti, zapříčiněné snahou o udržení koherence skupiny. Kartely 

a syndikáty nelze zjednodušit na škodlivé tržní subjekty, zvyšující ceny a snižující produkci. Jejich cílem 

bylo vytvořit alternativní uspořádání atomizovaného trhu. Spíše než o eliminování konkurence se 

jednalo o její modifikaci takovým způsobem, aby vůdčí hráči dosáhli co největšího prospěchu. Tržní 

procesy, běžně spojované s atomizovanou konkurenci (např. investice do modernizace nebo snižování 

cen zboží), fungovaly i v kartelizovaném průmyslu stavebních hmot. Ačkoliv se odlišovaly od modelu 

atomizované konkurence, nebyly nutně méně efektivní. Disertační práce sledovala činnost 

monopolních organizací v období více jak čtyř desetiletí a na základě tohoto příkladu nelze konstatovat, 

že by se kartely a syndikáty dokázaly stabilizovat a vyloučit tržní konkurenci. Nabízí se proto otázka, 

zda antimonopolní politika, jejímž cílem je zabránit vzniku průmyslových dohod, nakonec spíše 

nezapříčiní přirozený utvoření monopolu neustálými konkurenčními boji tržních subjektů. Ačkoliv měly 

kartely a syndikáty potenciál koncentraci stimulovat, v praxi ji zpomalovaly, čímž z dlouhodobého 

hlediska spíše snižovaly náklady mrtvé váhy, než aby je zvyšovaly. 
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