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Počátky družstevního hnutí

Družstevnictví se rozvíjelo od polovi-
ny 19. století. Pracující lidé se začali 
sdružovat, aby byli schopni bránit 
se stoupající chudobě, a to vedlo ke 
vzniku prvních spolků a družstev.
 V roce 1844 bylo v Anglii re-
gistrováno první družstvo poctivých 
rochdaleských průkopníků (Rochdale 
Society of Equitable Pioneers). Druž-
stvo 28 textilních dělníku si otevřelo 
svůj obchod v městečku Rochdale, 
kde nabízelo svým členům spotřební 
zboží za střední ceny v dobré kvali-
tě, správné váze a nepančovaného 
obsahu.

Rochdaleské principy

1. otevřené členství (vstup nových 
členů nebyl nikterak omezen)
2. demokratické řízení (co člen - to 
hlas)
3. rozdělování přebytků (zisku) 
družstva mezi členy podle jejich 
podílů na hospodářských výsledcích 
družstva (nákupů)
4. pevný a omezený úrok z vloženého 
kapitálu (členský vklad byl původně 
stanoven ve výši jedné britské libry)
5.  politická a náboženská snášenli-
vost
6. prodej zboží pouze za hotové bez 
možnosti a připouštění úvěru
7. vzdělávání, soustavná výchovná 
činnost mezi členstvem

Rochdaleské principy, kombinace 
ekonomických a sociálních výhod, 
platí s mírnými úpravami dodnes.

Rochdaleské principy, poprvé formulované 
roku 1844.

Třináct z 28 zakládajících členů Rochdale 
Society of Equitable Pioneers.
[www.rochdalepioneersmuseum.coop]

< na titulní straně použita ilustrace z knihy 
160 let družstevnictví v České republice   
1847-2007, vydala Družstevní asociace ČR 
roku 2006, str. 8 [3]



Počátky družstevnictví na území ČR

Vznik družstevnictví u nás souvi-
sel s rozvojem průmyslu a tržního 
hospodářství v 19. století. Na obranu 
proti zvyšujícímu se ekonomickému 
tlaku a ve snaze zlepšit svoji zou-
falou situaci se dělníci ve městech 
a rolníci na venkově pokoušeli sdru-
žovat do svépomocných organizací. 
Hlavním motivem vzniku družstev 
byla obrana proti lichvářství soukro-
mých obchodníků.
 „Naše první družstvo se 
nazývalo Pražský potravní a spoři-
telní spolek (1847). Bylo to družstvo 
se smíšenou úvěrovou a obchodní 
činností. Členové si v družstvu ukládali 
svoje drobné úspory a za takto vzniklý 
kapitál bylo ve velkém nakupováno 
zboží běžné denní potřeby a rozprodá-
váno členům. Členskou základnu tvořili 
převážně dělníci a drobní řemeslníci.“ 
[3]
 První družstevní zákon platil 
v Rakousku-Uhersku od roku 1873 
(Zákon č.70Ř.z). V Československu 
platil do roku 1954 a v Rakousku 
platí s úpravami dodnes.
 Od 50. let 19. století vznikala 
družstva peněžní, přesněji spořitelní 
a úvěrní - záložní kasy, záložny, kam-
peličky (venkovské). 
 Záložna je družstvo, které 
pro podporu hospodaření svých 
členů provozuje finanční činnost, pří-
jímá vklady a poskytuje úvěry, záruky 
atd.

František Cyril Kampelík  
(1805-1872) byl průkopník a propa-
gátor venkovských svépomocných 
úvěrních družstev a stal se zaklada-
telem drobného lidového peněžnic-

tví. Používal dodnes známé heslo „Co 
jednomu nemožno, všem dohromady 
snadno.“ Na jeho památku byla česká 
venkovní úvěrní a spořitelní družstva 
nazývána kampeličkami.

Kampelička Dražice, 1929 [archiv Šechtl 
a Voseček]

Ročenka kampeličky, spořitelního a záložního 
spolku v Kadlíně za rok 1937. Objevuje se na 
ní heslo Františka Cyrila Kampelíka. [1]



Friedrich Wilhelm Raiffeisen  
(1818-1888) byl propagátorem rolnic-
kých úvěrových družstev v Bavorsku. 
Zajímal o podnikání v zemědělství 
a o podmínky úvěrů pro malé země-
dělce.  
 Venkovské záložny byly 
označovány raiffeisenky, obdobně 
jako kampeličky u nás. Jeho jméno 
také nese, jakožto pokračovatelka 
idejí Friedricha Wilhelma Raiffeisena, 
organizace Raiffeisen.

Od roku 1892 vznikají výrobní 
družstva (například První výrobní 
družstvo cvokařské Věšín na Rožmi-
tálsku, dnes Kovo Věšín).
 Vyrobní družstvo je zpravi-
dla sdružením určitých řemeslníků, 
kteří se rozhodli provádět opravy 
a drobnou výrobu nikoliv indivduálně, 
ale spolu s dalšími stejně profesně 
zaměřenými občany.
 Výhodami sdružení ve výrob-
ním družstvu je větší konkurence-
schopnost i sdílení výrobních strojů.

Moderní domácí koupelna. Zařizuje Výrobní, 
prodejní a úsporné družstvo instalatérů, klem-
pířů a příbuzných odvětví v Praze. [1]



Družstva, která vznikla za účelem 
vybudování objektů sloužících veřej-
nému zájmu, kultuře a vzdělání

Družstvo Národního divadla v Pra-
ze vzniká roku 1880 pod názvem 
“vlastenecká společnost”. Družstvo 
spravovalo a provozovalo ND, později 
se začalo zabývat vybudováním 
druhého českého divadla v Praze 
a prvního českého divadla v Brně. 
Družstvo existovalo do roku 1952.

Družstvo pro výstavbu místní dráhy 
Čerčany-Modřany-Dobříš
Vznik “Posázavského Pacifiku” se 
pojí s rokem 1893, kdy bylo zažá-
dáno o výstavbu trati. Roku 1895 
dostalo družstvo povolení ke stavbě 
a provozu železnice na 90 let. První 
úsek o délce 16 km byl dokončen 
roku1897. 

historická budova Družstevního závodu 
Dražice, 1900

Československou specialitou byla elektrická 
družstva. Šlo o družstva, jejichž členy byli místní 
spotřebitelé elektrického proudu. Družstvo 
si postavilo vlastní transformátor a od něj 
vedlo dráty do vsi. Od dodavatelské organizace 
vyjednalo nákup proudu za velkoobchodní cenu 
a navíc s množstevní slevou. Svým členům 
družstvo prodávalo proud za velkoobchodní 

cenu a prostředky navíc, získané díky slevě, si 
členové buď rozdělili, nebo využili ke zlepšení 
života v obci. Elektrická družstva přispěla velkou 
měrou k tomu, že do roku 1938 bylo 10 000 obcí 
z celkového počtu 15 000 v tehdejším Českoslo-
vensku připojeno na elektřinu. [Johanisová, N. 
Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. 
Stehlík 2008. str. 30]



České filharmonické družstvo bylo 
založeno roku 1903 jako společen-
ství s ručením omezeným s cílem 
„zříditi a udržovati samostatný symfo-
nický orchestr a pořádati vlastní kon-
certní podniky nebo jiným podnikům 
jej propůjčovati“. Členem se mohl stát 
každý, kdo složil v hotovosti alespoň 
jeden podíl ve výši 250 kr.

Pražský orchestr FOK (Film - Opera - 
Koncert) byl založený jako družstvo 
nezaměstnaných hudebníků v době 
velké hospodářské krize, fungoval 
jako družstvo mezi roky 1934-1952.

Družstvo rozhledny na Petříně v Pra-
ze
Iniciátor budování rozhledny byl 
Klub českých turistů, kteří se v Paříži 
nadchli Eiffelovou věží. Architekt 
Vratislav Pasovský (1854-1924), 
který byl starosta Klubu českých 
turistů, se stal předsedou družstva 
pro výstavbu rozhledny. Roku 1890 
byl zhotoven projekt stavby a plán 
na postavení lanové dráhy na Petřín, 
aby si návštěvníci “cestu přikrátili 
a času i námahy ušetřili”. Rozhledu 
postavili za 5 měsíců a od roku 1891 
do 1945 ji spravovalo družstvo.

celkový pohled na areál zoologické zahrady [1]

Pro stavbu Petřínské rozhledny vzniklo 
družstvo rozhledny a lanové dráhy na Petříně 
v Praze, stavbu inicioval Klub českých turistů. 
Plány vyhotovil předseda družstva architekt 
Vratislav Pasovský (1854-1924). 



Vývoj družstevního hnutí v období 
první republiky

Od konce 80. let 19. století vznikala 
první bytová sdružení. Jejich zá-
kladním posláním bylo zajistit levné 
bydlení pro dělníky a zaměstnance.
 Zákony o daňových výho-
dách pro novostavby, přestavby 
a přístavby č.37 a č.39/1882 osvobo-
zovaly od domovní daně a státních 
přirážek novostavby na 12 let a obyt-
né domy s byty určenými dělníkům 
na 24 let, pokud tyto „laciné a zdra-
vé“ byty postavily obce, obecně pro-
spěšné spolky a stavební družstva 
založená dělníky, nebo zaměstnava-
tel pro své zaměstnance.

Minimální a maximální rozsah stan-
dardu sociálních bytů 
V domech osvobozených od daně 
nesměly být suterénní byty, obytná 
plocha nesměla být menší než 15 m2, 
místnost nesměla být větší než 30 
m2, obytná plocha bytu o více míst-
nostech měla být mezi 40 a 75 m2, 
nájem z 1 m2 obytné plochy nesměl 
překročit 1 zl. 15 kr. v místech s více 
než 10 000 obyvateli a 80 kr. v ostat-
ních místech.

Roku 1907 byl zákonem č.285 Ř.z. 
zřízen Jubilejní fond ve výši 4 mi-
liónů zlatých. Fond tvořil úvěrovou 
pomoc pro stavební družstva. Pod-
poroval družstva aktivních státních 
zaměstnanců, která opatřovala svým 
členům levné a zdravé byty.

V letech 1919-1939 byly vydány série 
zákonů o podpoře stavebního ruchu 
a pro podporu výstavby malých bytů 
a rodinných domků. 

Družstvo pro stavbu laciných a zdravých 
obydlí v Prostějově bylo založeno roku 1913. 
Koncem roku 1931 mělo 125 členů a postavilo 
8 činžovních domů s 84 byty. [2]

Blok činžovních domů Praha VII. Bytové druž-
stvo zřízenců a dělníků železničních v Praze 
bylo založeno roku 1909 a do roku 1931 po-
stavilo 29 činžovních domů s 1006 byty, mělo 
1150 členů. [2]



Družstvo kromě činžovních domů pečuje 
i o kulturní povznesení. Na obrázku tělocvična 
postavená v družstevním domě na Žižkově  
čp. 1703. [2]

Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo 
pro Prahu a okolí, založeno 1913. Postavilo 
41 činžovních domů. Nejvýznačnější je blok 
11 domů v Libni na Rokytce, obývaný 325 
rodinami. [2]



Sídlo Ženského klubu českého na 
pražském Novém Městě (stavba 
1931-32, dnes sídlí v přednáškovém 
sálu v suterénu Činoherní klub) 
vzniklo z popudu českých feministek 
za první republiky. 
 Architektka Milada Petří-
ková-Pavlíková (1895-1985) byla 
první žena, která vystudovala archi-
tekturu na Českém vysokém učení 
technickém. Studovala nejprve jako 
mimořádná posluchačka, poté jí byla 
studia zpětně uznána. Diplomovala 
roku 1921.

Zapojila se do spolku emancipač-
ních - Minerva a Ochrana ženských 
zájmů.
 Dům Ženského klubu čes-
kého měl spolkové a obytné části. 
Ke spolkovým místnostem patřila 
klubovna, knihovna a jídlena i s ve-
getariánskou  kuchyní. Obytnou část 
tvořily pokoje pro stálé i přechodné 
ubytování se sociálním zařízením na 
chodbách.



Dvouletka a poválečná obnova

V poválečném období obnovy státu 
se uplatnila předválečná bytová 
družstva a vznikala i nová obecně 
prospěšná stavební družstva (napří-
klad Společná píle, Zdravý domov, 
Svépomoc, Bytová kultura, Buduje-
me, Kooperace, Rodinný krb, Naše 
záchrana nebo Bytolov).

Stavební družstvo Solidarita vzniklo 
roku 1945. Původní název družstva 
byl Práci čest. Družstvo pro své čle-
ny chtělo zajistit dobré a zdravé byty 
za přiměřenou cenu. 
 Návrh sídliště Solidarita 
vypracovali architekti František Jech 
a František Storch. Urbanistický 
návrh vychází z předválečných plánů 
Státní regulační komise. V projektu 
sídliště byly zkombinovány nájemné 
a rodinné domy. Střední zelený pás je 
centrem sídliště.    
 Výstavba byla prováděna 
s velkou racionalizací práce. Stavělo 
se především z prefabrikátů a typi-
zovaných stavebních dílů. Raciona-
lizaci měla odpovídat také dispozice 
a architektonická podoba domů. 
Každý byt měl malou plně vybavenou 
kuchyni, toaletu oddělenou od kou-
pelny a dostatečné úložné prostory 
včetně komory a vestavěných skříní. 
[4]

Obecně prospěšné stavební družstvo Soli-
darita vydávalo od roku 1946 do roku 1949 
Zpravodaj dobrého bydlení Solidarita.Titulní 
strana Zpravodaje – číslo 1, ročník III, 1948.

Jednota zásobuje venkov, pojízdné prodejny, 
pro urychlení prodeje je zboží předem naváže-
no a zabaleno, od poloviny 50. let. [1]



Družstevnictví v období 1948 - 1989

Po únoru 1948 stát převzal úlohu 
zajišťovatele bydlení a směřoval 
k všelidovému vlastnictví „Stát se 
postará každému o přiměřený byt.“
 Začátkem 50.let proběhla 
reorganizace družstevnictví. Bytová 
družstva byla převedena do majetku 
státu a vznikla Okresní bytová druž-
stva. 
 V průběhu 50. let stát zjistil, 
že je nereálné, aby vyřešil bytovou 
krizi. Zájemci o byt měli být tedy za-
pojeni do výstavby a to jak finančně, 
tak pracovně. Změnil se pohled i na 
družstevní výstavbu a od roku 1959 
vznikala Stavební bytová družstva 
občanů nebo pracovníků.
 Družstevní výstavba se 
státní kontrolou se stala převažující 
formou výstavby. Družstevní byty 
byly dostupné pro střední vrstvy, 
které se mohly podílet na nákladech 
výstavby a platit vyšší nájemné než 
ve státních bytech. Výhodou bylo 
dřívější získání bytu a zvýhodnění 
v oblasti uživatelských práv k bytům.
 Státní orgány později po-
užili družstevní výstavbu i k řešení 
stabilizace pracovní síly, a to cestou 
nové kategorie stabilizační družstev-
ní byty. V pětiletce 1966-1970 byl 
největší 56% podíl družstevní bytové 
výstavby na výstavbě.
 V 80. letech se vzhledem ke 
stárnutí bytového fondu soustředila 
pozornost na opravy, údržbu a úspo-
ru energií.
 Porevoluční vývoj přinesl 
preferenci individuálního vlastnictví 
a privatizaci bytů. 

Původní vlajka Mezinárodní družstevní aliance 
(The International Co-operative Alliance, ICA) 
používaná od roku 1925 do roku 2001. „Seven 
colors symbolizing unity in diversity and the 
power of light, enlightenment, and progress.“

současné logo Mezinárodní družstevní aliance

 Bytová družstva jsou dnes 
ve většině případů formálním sdru-
žením lidí za účelem správy domů, 
nikoliv naplněním principů druž-
stevnictví založených na solidaritě 
a svépomoci.
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