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 I. Vývoj původce fondu

 Družstevnictví  první  poloviny 20.  století  navazovalo na teoretické základy i  praktické
pokusy 19. století  hledající  novou formu podnikání,  která měla konkurovat kapitalismu a v
představách  socialistických  teoretiků  jej  postupnou  evoluční  cestou  nahradit.  V  oblasti
spotřebního družstevnictví byl za jednoho z nejvýznamnějších „otců-zakladatelů“ považován
anglický národohospodář a socialistický teoretik Robert Owen (1771-1858). Pod jeho vlivem
vznikl  v  roce  1844  v  severoanglickém  městě  Rochdale  první  „konzum“,  tedy  spotřební
družstvo, jehož zásady se staly vzorem pro celou nově vzniklou oblast kolektivního podnikání.
Prvenství  v  našich zemích drží  Pražský spolek potravní  a  spořitelní  (1847).  Vlna vzestupu
družstev v našich zemích spjatá s osobností  Františka Ladislava Chleboráda a jeho družstva
„Oul“ (a obdobných spolků „Včela“, „Roj“, „Mravenec“, „Hvězda“ aj.) se datuje do let 1868-
-1875. Krach vídeňské burzy v květnu 1873 většina z nich nepřežila. Další rozvoj zaznamenalo
družstevnictví  až v 90. letech 19. století,  již  na podkladě  nového družstevního zákona z 9.
dubna 1873 č. 70 ř.z., jehož významným doplňkem byl zákon z 10. června 1903 č. 133 ř.z. o
povinné revizi výdělkových a hospodářských společenstev a jiných spolků. 
 Jedním z  družstev založených počátkem 20.  století  na českém západě  bylo i  Ústřední
konzumní a výrobní družstvo v Plzni, zapsané společenstvo s ručením omezeným, jehož první
valná hromada se konala 24. března 1912 v místnosti Dělnického spolkového domu v Plzni v
Pobřežní ulici („Peklo“). Již dříve byla založena družstva např. v Nýřanech (1892), Tlučné a
Kaznějově (1897) a Skvrňanech a Božkově (1908). V letech první světové války se stala pro své
členy jednou z mála hubených zásobovacích jistot. Katastrofální zásobovací poměry vedly k
užší vzájemné spolupráci s cílem vymoci si na úřadech podíl na dohledu nad rozdělováním
základních potravin a alespoň zčásti odstranit vliv překupníků a válečných lichvářů. Z iniciativy
vedoucího plzeňského funkcionáře Antonína Zmrhala se na valné hromadě dne 11. srpna 1918
zástupci Ústředního konzumního a výrobního družstva (do kterého se již v roce 1916 začlenil
„I. dělnický potravní a výrobní spolek pro Škvrňany a okolí“ založený 1908) dohodli se zástupci
konzumních družstev z Tlučné, Božkova, Nýřan a Kaznějova na sloučení svých podniků. Ke
dni 1. října 1918 tak vzniklo Západočeské konzumní družstvo v Plzni (dále ZKD) jako nové
společenstvo s ručením omezeným představující  výsledek sjednocovacích snah družstevního
hnutí na Plzeňsku. Stanovy, zapsané ve společenstevním rejstříku c. k. krajského soudu v Plzni
dne 27. září 1918, přímo navázaly na původní stanovy zakladatelského družstva. I když prošly
později řadou úprav, jejich principy zůstaly nezměněny po celou dobu existence společenstva.   
 Předmětem činnosti podniku bylo „obstarávání potravin, oděvu, domácích potřeb a zboží
všeho  druhu  koupí,  výrobou  nebo  zpracováním a  prodávání  téhož  členům proti  hotovému
neprodlenému zaplacení, jakož i podporování spořivosti členů přijímáním a zúrokováním úspor,
jakož i stavbou dělnických domů  a bytů  pro vlastní členy“. Již z preambule stanov vyplývá
základní princip spotřebního družstevnictví, tedy sdružování konzumentů  a jejich prostředků
(formou členských podílů) s cílem opatřování zboží pro ně přímo od výrobců a jeho prodej za
výhodné a stálé ceny s vyloučením obchodních mezičlánků. Výhody družstevního prodeje se
přitom vztahovaly pouze na členy. Členem mohl být každý občan, podmínkou bylo zaplacení
zápisného, jednorázové či postupné složení hodnoty jednoho závodního podílu (na více podílů
nebyl z důvodu zachování rovnoprávného postavení členů nárok) a pravidelné nakupování v
družstevní prodejně.
 Orgány společenstva byly:

1) Valná hromada.  Svolávalo ji představenstvo a tvořili ji delegáti členstva prodejen. Valná
hromada  rozhodovala  o  změnách  stanov,  rozpuštění  společenstva,  o  nižších  orgánech
společenstva, o velkých a důležitých majetkoprávních poměrech  a schvalovala výroční
účty a rozdělovala obchodní výtěžek. 



5

2) Představenstvo.  Devítičlenné představenstvo volila valná hromada na návrh dozorčí rady
na tříleté období spolu se třemi náhradníky volenými jen na jeden rok. Vždy tři členové
představenstva  se  každý  rok  obměňovali  v  doplňovacích  volbách.  Představenstvo
zastupovalo společenstvo před soudy i mimosoudně a vedlo obchodní podnikání družstva
v období mezi valnými hromadami. 

3) Dozorčí  rada.  Osmnáctičlenná  dozorčí  rada,  volená  valnou  hromadou  na  tři  roky,
dohlížela  na  správu  představenstva,  zkoumala  měsíční  závěrky,  předkládané  jí
představenstvem, prováděla revize a prozatímně  zbavovala členy představenstva jejich
funkcí. Každým rokem se třetina členů obměňovala v doplňovacích volbách.

4) Družstevní  rada  skládající  se  z  předsedů  místních  dozorčích  výborů  (dozorčích
rad)rozhodovala o všech zásadnějších věcech společenstva v mezidobí valných hromad,
pokud stanovami nebo zákonem nebyly vyhraženy valné hromadě přímo. Podle stanov se
scházela ve čtvrtletních lhůtách;  termíny nebyly v praxi  dodržovány zcela pravidelně.
Rada byla v mezidobí mezi valnými hromadami nejmasovějším orgánem družstva, který
reprezentoval  jeho  členstvo,  ve  svém  rozhodování  však  byla  silně  ovlivňována
představenstvem a dozorčí radou, které se účastnily jejích schůzí. Její poslední schůze se
uskutečnila  20.  11.  1938  a  v  důsledku  nacistických  opatření  byla  v  roce  1940  jako
nadbytečná zrušena (důsledek vládního nařízení č. 26/1940 Sb. z. a n.). 

 
 Základním článkem družstva byly jeho prodejny (též nazývané výdejny). Každý družstevník
byl  evidován  u  prodejny v místě  svého bydliště,  kde pravidelně  nakupoval.  Družstevníci  z
každé prodejny volili na výroční schůzi ze svého středu delegáty na valnou hromadu a dále na
dobu dvou let (od r. 1933 tří let) místní dozorčí radu (v letech 1912-1918 a opět od r. 1933
nazývána ve stanovách místním dozorčím výborem).  Podle stanov z  roku 1912 měl  místní
dozorčí výbor tři členy (předseda, místopředseda, zapisovatel), stanovy z r. 1918 rozšířily jejich
počet minimálně na pět (ke stávajícím minimálně dva přísedící). Předseda byl současně členem
družstevní rady, jeho povinností bylo informovat místní dozorčí radu a případně i širší okruh
členstva  o  jednání  zmíněného  vyššího  orgánu.  Místní  dozorčí  rada  (výbor)  neměla  právo
zastupovat  prodejnu  nebo  společenstvo  před  soudem  ani  mimosoudně,  jejím  úkolem  bylo
dohlížet na chod prodejny a udržovat stálý styk mezi členstvem a hlavními orgány družstva. 
 Počet členů  jednotlivých volených orgánů  se postupně  zvýšil  v závislosti  na rozmachu
podniku  a  nárůstu  počtu  jeho  prodejen  i  členů.  Významné  změny stanov,  které  zůstaly v
platnosti  po  celou  další  existenci  družstva,  proběhly v  roce  1920  a  1921.  Bylo  stanoveno
rozšíření  počtu  členů  představenstva z  9  na  12 členů  (vystupovali  ročně  4  místo  3),  jeden
delegát na valnou hromadu zastupoval 100 členů  prodejny místo původních 30, návrhy pro
projednání ve valné hromadě podporovalo podpisy 100 členů místo původních 50. Zápisné se z
původní 1,- K zvýšilo na 5,- Kč  a následně  na 10,- Kč,  stejně  tak výše členského podílu z
původních 50,- K na 100,- Kč a následně 200,- Kč. V souladu s družstevním zákonem z r. 1873
ručil každý člen za závazky družstva svým podílem a v případě likvidace a konkurzu částkou
rovnající se podílu. Změna stanov navržená v roce 1933 počítala mimo jiné se změnou názvu
firmy na „Západočeské konzumní a výrobní družstvo v Plzni“ vzhledem k rozšíření vlastních
výrobních aktivit podniku, ale po zamítavém stanovisku Obchodní a živnostenské komory v
Plzni zůstalo obchodní jméno v původní podobě. Tyto stanovy dále již neobsahovaly existenci
družstevní rady jako zvláštního orgánu, pouze umožňovaly účast předsedů místních dozorčích
výborů na zvláštních schůzích svolávaných podle potřeby představenstvem. V letech 1941-1945
přibylo do názvu firmy německé znění. Poválečné změněné stanovy z roku 1947 již reflektovaly
další  rozmach výrobních  aktivit  družstva,  umožnily prodávat  jeho  výrobky i  nečlenům, ale
obchodní jméno zůstalo až do likvidace stále stejné – Západočeské konzumní družstvo v Plzni.  
 Kromě volených orgánů uvedených ve stanovách stál v čele družstva ředitel. Prvním byl
Antonín  Zmrhal,  po  jeho  odchodu  do  pražského  družstva  „Včela“  v  roce  1923  se  novým
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ředitelem stal  Kajetán Šnajdr,  který tuto funkci zastával  až do své smrti  v roce 1937. Jeho
nástupcem se stal další ze zakládajících funkcionářů Josef Janouš, který vedl družstvo až do
roku 1948. Po únorovém převratu se jako ředitelé vystřídali Rudolf Kožušník a František Beneš,
který byl v roce 1949 vystřídán Františkem Baslem. Po jeho zatčení Státní bezpečností v roce
1951  valná  hromada  udělila  prokuru  dosazenému  novému  řediteli  Františku  Bouskovi  a
novému hospodáři  družstva Františku Plačkovi, který Bouska o rok později  vystřídal a vedl
družstvo až do konce jeho činnosti v červnu 1953. V zápisech schůzí volených orgánů  se v
poválečné  době  objevuje  označení  „ředitel“  v  některých  případech  u  dvou  osob  najednou,
vzhledem k nedostatku pramenů k organizačním záležitostem družstva však nelze říci, zda bylo
v určitých obdobích ředitelů více (např. pro jednotlivé úseky činnosti).  
 Dalším nevoleným orgánem zajišťujícím řízení podniku bylo ředitelstvo, zřízené usnesením
společné schůze představenstva a dozorčí rady dne 23. září 1919. Šlo o pomocný výkonný orgán
představenstva skládající se z přednostů  jednotlivých oddělení. Scházelo se jednou týdně  na
společné poradě pod vedením předsedy představenstva a zajišťovalo běžnou koordinaci prací v
každodenním provozu.
 Ještě  v  lednu  1918  se  práce  v  kanceláři  rozdělovala  mezi  pouhé  tři  administrativní
zaměstnance.  Od  září  1919  se  ústředí  družstva  organizačně  dělilo  na  sedm  oddělení:  I.
Prezidiální,  II.  Obchodní,  III.  Technické,  IV.  Distribuční  a  organizační,  V.  Kantýny,  VI.
Administrativní, VII. Kontrolní. Z dochovaných písemností bohužel nelze určit, do jaké míry
bylo toto organizační schéma realizováno a jak se postupně  měnilo; další údaj  z roku 1940
uvádí rozdělení ředitelství na šest oddělení: I. Správní, II Obchodní, III. Výrobní, IV. Peněžní, V.
Skladů, VI. Členský rejstřík a inventář. 
 Družstvo  bylo  členem  Ústředního  svazu  československých  (1908-1919
českoslovanských)konzumních, výrobních a hospodářských družstev v Praze, který ze zákona
prováděl minimálně jednou za dva roky kontroly jeho hospodaření. Společně s družstvy všech
typů (výrobní, stavební, úvěrní...) byly členy Svazu i tzv. ústředny čs. družstev, tedy družstevní
velkopodniky,  jejichž  podíly menší  družstva  včetně  ZKD vlastnila  a  které  do  značné  míry
zajišťovaly  dodávky  zboží  a  finanční  krytí  družstevního  podnikání.  Šlo  o  Velkonákupní
společnost konzumních družstev v Praze-Karlíně  (též pod názvem Velkoobchodní družstevní
podnik – VDP; pod touto známkou dodávala společnost spotřebním družstvům rozmanité druhy
potravinářského  i  spotřebního  zboží),  Všeobecnou  družstevní  banku  a  Lidovou  pojišťovnu
„Čechoslavia“ v Praze. 
 Po teritoriální stránce se obvod působnosti družstva rozšířil z původního těsného okolí Plzně
(Nýřansko,  Kaznějovsko,  Zbůšsko) během 20.  let  20.  století  do oblasti  vymezené přibližně
politickými okresy Plzeň, Blatná, Domažlice, Klatovy, Přeštice, Rokycany a Sušice s přesahy do
soudního  okresu  Manětín,  Dobřany a  Stod.  Již  z  tohoto  přehledu  je  vidět,  že  se  družstvo
orientovalo převážně na jazykově české či smíšené oblasti, průniky na Hartmanicko a Prášilsko
s  německou  majoritou  jsou  spíše  výjimkami  potvrzujícími  pravidlo.  Po  mnichovských
událostech  přišlo  družstvo  zabráním  pohraničí  o  40  prodejen.  Naopak  po  skončení  druhé
světové války expandovalo i na Stříbrsku a Tachovsku poté, co zde zaujalo místo zrušených
německých konzumních spolků  -  převzalo četné prodejny do národní správy a po přidělení
Osidlovacím úřadem a Fondem národní obnovy i do vlastnictví. 
 Po  ekonomické  stránce  je  Západočeské  konzumní družstvo  příkladem  mimořádného
hospodářského úspěchu.  K 5. květnu 1912 otevřelo Ústřední konsumní a výrobní družstvo svou
první filiálku v Plzni na Nepomucké třídě.  V lednu 1918 mělo toto družstvo pět prodejen v
Plzni (Nepomucká tř., Doubravka, Lobzy, Skvrňany, Roudná) a čtyři mimo Plzeň (Holoubkov,
Hromnice, Chotiná, Kyšice), dále družstvo provozovalo v Plzni družstevní ošacovnu. K 8. září
1918 mělo tvořící se jednotné ZKD 24 prodejen; za účelem lepší kontroly a koordinace práce v
horečně rostoucím podniku rozhodla schůze představenstva k tomuto dni o rozdělení prodejen
do tří obvodů se  sídly v Plzni (prodejny Nepomucká tř., Roudná, Doudlevecká tř., Skvrňany,
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Lobzy,  Kyšice,  Chrást,  Třemošná,  Štěpánovy sady),  v  Tlučné  (prodejny Tlučná,  Vejprnice,
Nýřany,  Zbůch,  Líně) a v  Kaznějově  (prodejny Kaznějov,  Plasy,  Dolní  Bělá,  Trnová, Horní
Bříza,  Hromnice,  Chotiná,  Obora).  Každý  obvod  měl  předsedu  jmenovaného  z  členů
představenstva, který měl k sobě jako přísedící předsedy místních dozorčích rad. Jejich hlavním
úkolem v době  kritického nedostatku potravin podzimu 1918 bylo řízení pekárny v každém
obvodu  a  dozor  na  ni.  Rozdělení  prodejen  na  obvody  přetrvalo  jako  organizační  model
prakticky po  celou  dobu  existence  družstva.  Jejich  počet  rostl  úměrně  k  počtu  prodejen  a
pronikání družstva do dalších okresů. Obvody se přitom neřídily přesně správním rozdělením,
ale spíše dopravní infrastrukturou. Postupně  byl pro každý obvod vybudován obvodní sklad
jako regionální středisko družstva, většina jich měla vlastní pekárnu i další zařízení. Již od roku
1919 byly jednotlivé prodejny číslovány. Fond bohužel neobsahuje přesný seznam prodejen,
který by uváděl jejich čísla s případnými změnami – seznamy uváděné ve výročních zprávách je
neobsahují. Zdá se, že čísla zrušených prodejen byla znovu obsazována, neboť seznam členů z
roku 1947 zachycující i čísla prodejen neodpovídá ve všech případech jejich číslování patrnému
z prvorepublikové fotodokumentace.  
 Hledání vhodného ústředního objektu pro rozšiřující se podnik vyústilo v září 1918 v jednání
o  koupi  objektu  Theinerovy továrny na  Doudlevecké  třídě  v  Plzni  č.  24  (čp.  715),  kterou
družstvo převzalo k 1. listopadu 1918. 
 V atmosféře konce 1. světové války a vzniku svobodné Československé republiky dokázalo
vedení  družstva  podchytit  veřejnost  a  rázným postupem se postaralo o zlepšení  zásobovací
situace pracujících. Rozhodujícím krokem bylo odkoupení budov Konzumního spolku dělníků
Škodových závodů včetně zařízení ke dni 6. října 1919, které spolu s převzetím správy všech
škodováckých kantýn a přechodem většiny členstva škodováckého „konzumu“ do vlastních řad
znamenalo  obrovský  nárůst  vlivu  a  hospodářského  potenciálu  ZKD.  Centrála  bývalého
škodováckého  spolku  na  nároží  ulic  Rožmberské  (dnes  Poděbradova)  a  Keplerovy  (dnes
Kotkova) nesoucí  čp. 1389 a adresu Rožmberská ul.  č. 31 se stala novým sídlem družstva a
zůstala jím až do konce jeho činnosti.  Úspěchy ZKD v této  době  vyvolaly obrovskou vlnu
nadšení a důvěry v dělnické spotřební družstevnictví a během následujících let rychle vznikaly
jak v Plzni, tak v jejím okolí desítky nových družstevních prodejen. ZKD se brzy zařadilo mezi
hospodářsky a organizačně nejsilnější spotřební družstva v republice.  
 V průběhu 20. a 30. let družstvo neustále rozšiřovalo počet svých prodejen a nakupovalo a
prodávalo pozemky i budovy. Posilovalo také vlastní výrobní provozy, které ovšem v souladu se
stanovami směly vyrábět zboží pouze pro potřeby družstva a prodávané pouze jeho členům.
Rozvoj  výrobních  aktivit  záhy narážel  na  omezení  daná  stanovami  konsumních  družstev  a
stával se předmětem kritiky soukromých výrobců i konkurenčních společenstev, proto ZKD své
nejvýznamnější výrobní provozy postupně  vyčlenilo a vznikla tak samostatně  protokolovaná
„sesterská“  výrobní  a  obchodní  družstva.  V roce  1924  tak  vzniklo  Západočeské  řeznicko-
uzenářské  družstvo  (ZŘUD),  oddělením  nábytkářské  výroby  v  roce  1925  Západočeské
truhlářské družstvo (ZTD) a oddělením pekáren v roce 1933 Západočeské družstevní pekárny
(ZDP). V roce 1927 založili čtyři funkcionáři družstva společnost s ručením omezeným „Nový a
spol.“ zaměřenou na obchodování uhlím. Obuvnické a zčásti i oděvní výroby, provozované v
první polovině 20. let, se družstvo postupně vzdalo. Stejně tak prodalo roku 1928 i cihelnu v
Božkově, zakoupenou roku 1920. Neúspěšným pokusem o rozšíření podnikání bylo založení
firmy „Západočeský obchodní dům v Plzni“ roku 1925, u které nakonec pro obtíže s příliš
široce  pojatým  předmětem  podnikání  nebylo  schváleno  zapsání  do  rejstříku  a  firma  tak
formálně vůbec nevznikla. V roce 1929 však byla založena Družstevní tržnice, spol. s r. o. (záhy
přejmenovaná na Obchodní tržnici, spol. s r.  o.), obchodní podnik, který mohl podle stanov
prodávat  i  nečlenům  a  převzal  od  ZKD  zpočátku  pouze  prodej  textilu,  později  i  dalších
spotřebních  výrobků  (gramofony,  šicí  stroje,  jízdní  kola,  lina  atd.).  Mezi  jednotlivými
jmenovanými  družstvy existovala  vzájemná personální  provázanost  ve  vedoucích  orgánech,
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ZKD tak na jejich chod přímo dozíralo a odebíralo většinu jejich výrobků. Informace o jejich
hospodářských výsledcích také tvořily pravidelnou součást výročních zpráv ZKD.
 Průnik  do  zemědělské  prvovýroby znamenalo  převzetí  velkostatku  Košenice  v  rámci
sloučení  s  Dělnickým pošumavským konzumním družstvem v Klatovech v roce 1927,  dále
zakoupení velkostatků Chlumčany a Žákava v roce 1930 a provozování statku „Farma“ v Plzni
-Borech a výkrmny vepřů v objektu bývalé továrny Grasso ve Skvrňanech. Zemědělské provozy
však byly většinou ztrátové a družstvo se jich zčásti opět zbavilo. Již v roce 1929 prodalo ZKD
velkostatek  Košenice,  v  roce  1934  velkostatek  Chlumčany.  Velkostatek  Žákava  byl  předán
ministerstvu zemědělství v roce 1948, „Farma“ v Plzni-Borech zůstala v družstevním majetku
až do likvidace.  
 V roce 1935 mělo  ZKD osm obvodních skladů  s  pekárnami:  Plzeň,  Rokycany,  Zbůch,
Kaznějov,  Merklín,  Klatovy,  Domažlice  a  Sušice.  Kromě  zprostředkované  výroby  v
„sesterských“  družstvech  a  již  zmíněných  statků  „Farma“,  Žákava  a  výkrmny  vepřů
provozovalo vlastní mlékárnu a stáčírnu piva,  kruhárnu zelí,  pražírnu kávy, výrobu prádla a
dalšího textilu, pro své potřeby mělo opravnu automobilů, zámečnickou a mechanickou dílnu.
Nárůst počtu členů, prodejen a zaměstnanců ukazuje následující tabulka (údaje podle výročních
zpráv):  

Rok Počet členů Počet prodejen Počet zaměstnanců

1919 (k 1. 10.) 14 832 39 532
1920 (k 30. 9.) 24 826 66 545
1925 (k 31. 12.) 26 559 156 670
1930 (k 31. 12.) 37 089 258 1 004
1935 (k 31. 12.) 49 591 315 neuvedeno
1946 (k 31. 12.) 58 119 450 + 6 textilních 2 001

 Nárůst  počtu  členů  byl  zčásti  způsoben  slučováním  menších  družstev  se  ZKD;  k
zakladatelským  pěti  družstvům  se  totiž  kromě  škodováckého  konzumu hned  v  roce  1919
připojil  Konzumní  spolek  zřízenců  Západočeské  uhelné  společnosti  Zbůch,  v  roce  1920
Konzumní  družstvo  v  Plzenci,  v  roce   1921  Chodské  konzumní  družstvo  v  Domažlicích,
konzumní spolek Brüderlichkeit v Blatnici a Konzumní spolek Nová Kdyně, 1922 Konzumní
spolek v Postřekově na Šumavě, 1923 Všeobecný konzumní spolek v Tymákově a konzumní
spolek  v  Rokycanech,  1924  Dělnické  konzumní  družstvo  v  Merklíně,  koncem  roku  1926
konzumní spolek „Budoucnost“ v Sušici, v roce 1927 Dělnické pošumavské konzumní družstvo
v Klatovech a konzumní spolek v Plánici,  1928 Konzumní a úsporný spolek ve Volenicích,
1934 Všeobecné konzumní družstvo v Nepomuku a v roce 1935 Dělnické výrobní, pekařské a
zemědělské družstvo v Klatovech. Na podnikání mnohých dalších družstev se ZKD podílelo
finančním  vkladem  v  rámci  svého  členství  v  nich,  šlo  zejména  o  družstva  pro  výstavbu
dělnických obytných i spolkových domů.    
 Hospodářská krize 30. let způsobila družstvu potíže zejména celkovým poklesem kupní síly
členů, druhá polovina 30. let však již opět byla ve znamení růstu. Mnichovské události podzimu
1938  znamenaly  ztrátu  čtyřiceti  prodejen  v  odstoupeném  pohraničí.  Přechod  na  vázané
hospodářství  v  době  druhé  světové  války  změnil  jak  zavedené  hospodářské  vztahy,  tak  i
zákonné podmínky existence družstev. Začleňovací nařízení č. 259/39 Sb. z. a n. z 21. září 1939
a jeho novely č. 74/1941 Sb. z. a n. z 21. listopadu 1940 a č. 8/1944 Sb. z. a n. z 10. ledna 1944
představovaly zákonný podklad pro dobrovolné nebo úředně nařízené slučování společenstev ve
větší celky. Se ZKD se tak v roce 1940 sloučilo Občanské konzumní a výrobní družstvo pro
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Skvrňany  a  okolí,  Občanské  konzumní  družstvo  v  Plzni,  Všeobecné  konzumní  družstvo
„Svornost“ ve Velharticích a „Hvězda“, konzumní, úsporné a stavební družstvo ve Stupně, v
roce 1944 Potravní společenstvo „Pokrok“ v Dobřívě a v roce 1945  Spotřební spolek „Union“
v Břasích.  Hospodářský záběr družstva ve válečných letech  rozšířilo i spravování obvodové
sběrny pro mléko a vejce. Zpřísněný dozor nad celým družstevnictvím za okupace vyústil v
nucenou kooptaci tzv. Betriebsführera Wilhelma Dixe do vedení družstva, od 1. května 1943 ho
v této funkci vystřídal Anton Diez. O jejich vlivu na chod družstva však mnoho říci nelze,
protože pramenů k období okupace se ve fondu zachovalo málo. 
 Vedení rostoucího podniku si uvědomovalo již od 20. let omezené prostorové možnosti
dosavadní  centrály v  Rožmberské  ulici,  byť  byla  postupně  rozšiřována  o  další  vystavěné  i
zakoupené objekty v bezprostředním okolí. Záměr na vybudování zcela nového komplexu na
okraji města v prostoru mezi Božkovem a Koterovem postoupil na přelomu let 1944/45 do fáze
podrobných stavebních plánů, všechny naděje však překazily nálety na Plzeň v závěru války ve
dnech 17. a 25. dubna 1945, kdy byla centrála v Rožmberské ulici spolu s truhlářskými provozy
ZTD vážně poškozena a řeznicko-uzenářská továrna ZŘUD zcela zničena. Poválečnou starostí
družstva byla proto v první řadě náprava válečných škod prováděná až do počátku 50. let. 
 Po  osvobození  v  roce  1945  zažilo  ZKD  opět  vlnu  mohutného  rozmachu,  která  byla
podmíněna nutností převzít péči nejprve o řadu konfiskovaných malooobchodních prodejen v
pohraničí a po roce 1948 o část znárodněných soukromých potravinářských výroben a obchodů.
I v samotném ZKD bylo podle dekretu prezidenta republiky č.  5/1945 Sb. z. a n.  zavedena
Zemským národním výborem v Praze k 19. červenci 1945 dočasná národní správa (s účastí
ředitele Josefa Janouše a za předsedniství družstevníka Pavla Schmidta). Ředitel družstva Josef
Janouš byl jako zástupce ZKD následně  Zemským národním výborem v Praze pověřen, aby
zajistil a převzal do národní správy majetkové podstaty bývalých německých družstev v Dlouhé
Vsi,  Nýrsku  a  Stříbře,  a  postupně  byl  jmenován  národním  správcem  16  firem  v  celém
západočeském pohraničí.  
 Slučovací nařízení z doby okupace zůstala v platnosti i po roce 1945 a na jejich základě
probíhalo začleňování menších družstev do ZKD až do počátku 50. let 20. století. V roce 1948
bylo takto do ZKD začleněno Železniční konzumní družstvo v Plzni, Západočeské řeznicko-
uzenářské  družstvo,  Západočeské  družstevní  pekárny,  prodejny  Rolnického  mlékařského
družstva v Plzni a z menších družstev Zemědělská, řemeslnická a dělnická nákupna zboží a
prodejna výrobků  pro Těchonice a okolí. Celkem v roce 1948 získalo družstvo přes 18 000
členů a 94 prodejen. Na omezenou dobu získalo do správy též statek ve Velkém Rapotíně. V
roce 1949 bylo přičleněno Západočeské truhlářské družstvo, Obchodní tržnice, od Osidlovacího
úřadu a Fondu národní obnovy převzalo ZKD ve dvou vlnách správu nejprve 120 a následně
142 drobných prodejen v pohraničí  a v následujícím roce se do rámce ZKD včlenila i  řada
dosud samostatných družstev pro výstavbu dělnických domů. ZKD se tak během krátké doby
stalo nezvladatelným kolosem, ve kterém se navíc stále střetala sociálnědemokratická tradice s
novými  poúnorovými  poměry.  Složitější  se  stala  i  jeho  vnitřní  administrativní  struktura,  z
jednacích čísel na dochovaných písemnostech je zřejmé, že oproti předválečnému stavu přibylo
minimálně  plánovací  a  kádrové  oddělení.  Objevují  se  nové  vedoucí  orgány  pod  názvem
„předsednictvo“, „sekretariát“ nebo „kolektivní vedení“,  z jejich činnosti se však dochovalo
minimum materiálů. 
 Od  roku  1950  začalo  zeštíhlování  družstva  cestou  zřizování  Jednot  jako  okresních
spotřebních družstev na venkově (v územním rozsahu podle územně správní reformy platné od
1. února 1949) a začlenění prodejen a výrobních provozoven ve městech do národních podniků
Pramen a Restaurace a jídelny. Na základě ZKD tak postupně vznikla nová „lidová spotřební“
družstva Jednota - k 1.  červenci 1950 byla ustavena družstva Jednota Klatovy,  Rokycany a
Domažlice  (pro  správní  okres  Domažlice  a  Horšovský  Týn),  v  lednu  1951  Jednota
Horažďovice, Sušice, Stříbro, Tachov  a následně Jednota Stod, Přeštice a Plasy. ZKD nadále
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působilo jen v obvodu Jednotného národního výboru v Plzni. 
 Tím však Západočeské konzumní družstvo ztratilo skoro celou svou základnu a od druhého
pololetí roku 1953 vstoupilo do likvidace. Ta probíhala do 15. února 1956, kdy byla podepsána
smlouva mezi ZKD v likvidaci a Okresním svazem spotřebních družstev v Plzni (obojí tehdy
sídlilo na adrese Poděbradova 31, Plzeň) o převodu likvidované majetkové podstaty. Ústřední
svaz  spotřebních  družstev  v  Praze  však  tento  akt  formálně  schválil  až  1.  června  1959.  K
soudnímu výmazu ZKD v likvidaci následně došlo až ke dni 3. června 1960; teprve toto datum
považujeme za definitivní formální ukončení existence původce.
 Spotřební družstva – a mezi nimi ZKD na čelném místě -  zejména v době první republiky
nelze  vnímat  jen  jako  formu  hospodářského  podnikání,  ale  také  jako  politický,  sociální  a
kulturní fenomén, který prostřednictvím svých prodejen denně zasahoval do životů desítek tisíc
registrovaných členů. Po politické stránce bylo ZKD spjato se západočeským vedením sociální
demokracie (např. poslanec Antonín Remeš býval pravidelně volen do dozorčí rady). Členství
bylo  formálně otevřeno všem občanům bez ohledu na politickou příslušnost,  fakticky  však
představovalo  ZKD jeden  z  pilířů  sociálnědemokratického hnutí  na  západě  Čech,  což  je  z
písemností dobře patrné. Rozpory vedoucích orgánů s radikálně levicovou částí funkcionářů a
členstva  se  výrazně  projevily  v  první  polovině  30.  let  v  podobě  „proletářské  družstevní
opozice“, po změně kurzu komunistické strany v polovině 30. let směrem k taktice jednotné
lidové fronty však spory alespoň navenek utichly. Poválečný vývoj pak znamenal stejně jako v
celé společnosti  komunistickou orientaci,  ovšem sociálnědemokratické kořeny si  družstvo v
osobách  četných zkušených úředníků  drželo až  do počátku padesátých let  navzdory přílivu
„revolučních kádrů“.  ZKD si  pečlivě  vychovávalo své pracovníky již  v  letech před druhou
světovou válkou, kdy pravidelně  pořádalo letní  internátní  kursy v rekreačním táboře spolku
„Zdravá  generace“  Holubí  Kout  (nazýván  „Pikův tábor“).  Po  válce  v  roce  1949 pak  ZKD
otevřelo internátní školu ve Stodě, kursy probíhaly i v ústředí družstva a v rekreačním zařízení u
rybníka Babylon. Prostředkem působení na široké vrstvy stávajících i případných budoucích
členů pak byly kromě prezentace družstva na veřejných akcích a oslavách zejména přednášky
pořádané jeho výchovným a propagačním odborem (po válce změněn v kulturně-propagační a
organizační oddělení) za použití filmových a obrazových materiálů. 

   II.  Vývoj a dějiny fondu

 Západočeské konzumní družstvo v Plzni mělo již od roku 1931 vlastní archiv (tj. centrální
spisovnu  nazývanou „závodní archiv“) a nominálně  též archiváře. Protože však jeho funkce
byla spíše čestná a kumulovaná navíc s funkcí jinou, nebyl spisový materiál  nijak archivně
zpracováván. Závadou bylo, že pro administrativu nebyl vytvořen jednotný spisový plán. Do
závodního archivu plynuly tudíž z kanceláří písemnosti rad, komisí a administrativních útvarů
jako soubory zcela autonomní, bez vzájemné vazby. Nárazové, hromadné přírůstky dosáhly do
roku 1951 počtu asi 140. Základ tvořily chronologicky řazené účetní soubory. Velká pozornost
byla věnována sbírkové činnosti, zejména fotodokumentaci, a ta byla řazena podle jednotlivých
akcí. Protože se nezachovaly původní evidenční pomůcky, nelze říci, jak byla upravena spisová
manipulace administrativních orgánů ústředí, vyjma oddělení právního. To si vytvořilo spolu se
správou  budov  věcné  fascikly  pro  jednotlivé  objekty,  kde  byla  soustředěna  všechna
dokumentace jich se týkající, od kupních smluv přes záležitosti daňové až k stavebním plánům.
Teprve později, při likvidaci družstva, byly tyto fascikly v neprospěch věci rozpuštěny. 
 Ke spisové manipulaci lze jen doplnit, že po celou dobu své existence používalo družstvo
jednu číselnou  řadu pro  evidenci  došlé  korespondence,  která se  na  písemnostech  projevuje
přítomností černého tištěného čísla v pravém horním rohu spolu s otiskem datumového razítka.
Z dochovaných dokumentů je vidět, že roční množství došlé pošty se pohybovalo cca kolem 10
– 12 tisíc čísel. Prezentační razítko se začalo používat až po druhé světové válce, ovšem jeho
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kolonky nebyly s výjimkou data vyplňovány. Odeslaná pošta pak má v záhlaví číslo jednací
tvořené  řadovým  číslem  lomeným  dvěma  zkratkami  jmen  (zřejmě  zpracovávajícího  a
zodpovědného pracovníka - např. 4609/Jš/V.); čísla jednací se zřejmě tvořila odděleně v každém
oddělení zvlášť a netvořila jednotnou řadu v celém podniku. V poválečném období je uvedená
podoba čísla jednacího doplněna zkratkou oddělení (např. Plán.odd./1926/Vs/Su).  
 Archiv byl již za doby 1. republiky široce využíván propagandisty družstva pro nejrůznější
účely a od roku 1938 i pro velké výstavy, jimž poskytl mnoho atraktivních exponátů. Úspěch
výroční výstavy v roce 1938 posílil  autoritu archivu ZKD a vyvolal velký příliv písemností se
vztahem k dějinám spotřebního družstevnictví.  
 Během likvidace družstva (1953 – 1956) byl jeho archiv dokonale rozvrácen. Převzal jej do
své  správy sice  Sdružený podnikový archiv  Krajského svazu  spotřebních  družstev  v  Plzni,
Skvrňanská ul. č. 19, Plzeň, ale extradicemi písemností následnickým organizacím byl porušen
původní pořádek natolik, že fond se stal i přes rozsáhlé skartace účetního materiálu typu „S“,
provedené ještě v SPA KSSD, nepřehledným.   
 V roce 1967 byl fond Západočeské konzumní družstvo převzat ze Sdruženého podnikového
archivu KSSD do Státního archivu v Plzni  (přír. č. 19/67 ze dne 30. 6. 1967) spolu s řadou
dalších fondů družstevních organizací. Z kulatého razítka „Závodní archiv ZKD v Plzni“, které
je na řadě písemností sloučených družstev přítomno, je jasné, že archiv ZKD průběžně přijímal
písemnosti těchto menších družstev již v době existence ZKD a z něj se tyto písemnosti dostaly
do  Sdruženého  podnikového  archivu  KSSD  po  jeho  vytvoření  v  roce  1962.  Při  prvotním
pořádání  v  SOA Plzeň  byly  písemnosti  těchto  drobných  družstev  vyčleněny  pro  budoucí
založení  samostatných  fondů,  které  však  ještě  v  době  zpracování  fondu ZKD v  roce  2004
nebyly ve většině případů formálně konstituovány.

III. Archivní charakteristika fondu 

 Po převzetí do Státního archivu v Plzni byl fond v roce 1968 hrubě  uspořádán Karlem
Fleissigem. I když uspořádání mělo nedostatky, byla obnovena přehlednost fondu a zajištěno
jeho využívání.  V roce 1980 jej  následně  zinventarizoval  dr.  Jan Haubert.  Vzniklý koncept
archivní  pomůcky však nebyl  nikdy schválen a  v  roce 2004 jej  zrevidoval  a  upravil  Mgr.
Miroslav Eisenhammer.   
 Výchozí pozicí při pořádání byl prozatímní inventární seznam vyhotovený roku 1968 K.
Fleissigem. Podle něho byl fond rozdělen do osmi věcných skupin:
 
I. Knihy

I. Spisy 1) Stanovy a zápisy ze schůzí orgánů společenstva
2) Růst a zánik družstva, členský rejstřík a ostatní správní záležitosti
3) Správa budov, pozemků a smlouvy týkající se těchto nemovitostí
 a) seznamy nemovitostí a právní dokumentace
 b) trhové smlouvy
 c) nájemní smlouvy
 d) předání nemovitostí při likvidaci ZKD
 e) odhady a ocenění
 f) správy domů, odhadní posudky, převody nemovitostí
 g) správy statků
 h) vodoprávní dokumentace
4) Družstevní opozice
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5) Plánování
6) Personální záležitosti
7) Daňové záležitosti
8) Spory a stížnosti
9) Strojní zařízení
10) Opravy a investice
11) Propagace a výchova
12) Účetní záležitosti

III. Plány
IV.  Noviny  a  různé
došlé tiskoviny 
V. Fotodokumentace
VI. Korespondence
VII. Odznaky
VIII. Filmy

 K. Fleissig byl tehdy zjevně v rozpacích nad neexistencí původního spisového plánu a nad
nutností vytvořit pořádek umělý (skupina II. a VI.). Základní obtíž při definitivním pořádání
představovalo  velké  pomíchání  archiválií  uvnitř  skupin  a  jejich  rozptyl  mimo  vyhrazené
skupiny.  Bylo  tedy  nutno  znovu  celou  masu  rozvrhnout  podle  diplomatických  kategorií  a
jednotlivá inventární čísla během pořádání jak scelovat, tak zbavovat cizích přimísenin.
 V I. skupině zůstaly jen úřední a evidenční knihy, kdežto účetní knihy byly přiřazeny k
účtům. Mylně jako protokoly ze schůzí představenstva deklarované deníky diet revizorů Ptáka a
Blahoudka byly J. Haubertem vyřazeny a skartovány (protokol o vnitřní skartaci tehdy zřejmě
nebyl vytvořen). 
 Za knihy vzniklé z činnosti ZKD byly zařazeny tři knihy družstev, která později do ZKD
vplynula (Těchonice, Občanské konzumní družstvo v Plzni, Tlučná), a kniha zápisů ze schůzí
představenstva a dozorčí rady zakladatelského Ústředního konzumního a výrobního družstva v
Plzni z let 1912-1917; tyto knihy byly pojaty jako vlastní priora. 
 Spisy uspořádal J. Haubert v souladu se stanovami v tom smyslu, že všechny písemnosti
týkající se zániku a likvidace družstva byly zařazeny až na konec celé skupiny. Ze spisů Haubert
vyčlenil tři kartony písemností Krajského svazu spotřebních družstev. Zcela rozmetané plány
byly spolehlivě určeny a seřazeny dle kladu listů a připojeny ke spisům, k nimž se vázaly. Mezi
spisy  týkajícími  se  vlastnických  práv  k  nemovitostem  se  nacházejí  dokumenty  původních
majitelů pocházející ojediněle až z roku 1874, proto  je tento rok také uveden jako dolní mez
časového rozsahu prior. Časový rozsah byl jinak stanoven podle formální existence ZKD od
jeho založení v roce 1918 do soudního výmazu v roce 1960 (Haubert uvedl 1956).
 Po uspořádání J. Haubertem měl fond tuto vnitřní strukturu:
 

I. Úřední a evidenční knihy 1897 – 1952 57 knih  57 inv. jednotek 
II. Spisy 1874 – 1956 37 kartonů   285 inv. j. 
III. Účty     1919 – 1956  4 knihy 4 kartony  30 inv. j.
IV. Filmy a fotografie   1910 – 1952 8 kartonů    139 inv. j.

Celkem: 1874 – 1956 61 knih 49 kartonů  511 inv. j.

 Definitivní uspořádání provedené v roce 2004 M. Eisenhammerem se přidrželo Haubertova
schématu  respektujícího  dělení  podle  diplomatických  kategorií.  Zpracovatel  pouze  znovu
prověřil obsah jednotlivých kartonů, opravil drobné nepřesnosti v určení časových rozsahů, v
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několika  případech  upravil  rozdělení  a  pořadí  inventárních  čísel.  Na  rozdíl  od  Haubertova
uspořádání zařadil písemnosti týkající se majetkoprávních přesunů při likvidaci družstva hned
za  písemnosti  stavebního  a  právního  charakteru  k  jednotlivým  nemovitostem,  protože  při
podrobnější  prohlídce  bylo  zjištěno,  že  písemnosti  spolu  mnohdy  souvisejí.  Písemnosti
propagačního  a  kulturního  oddělení,  tvořené  zčásti  vlastním  spisovým  materiálem,  zčásti
sbírkovými písemnostmi k dějinám družstevního hnutí a zčásti tiskovinami a výstřižky, byly
zřetelněji vyčleněny. Podstatně přepracován a doplněn byl původní úvod inventáře. Dvě knihy
sloučených  drobných  družstev  zařazené  do  fondu  dr.  Haubertem  byly  opět  vyřazeny  do
samostatných  fondů,  neboť  je  bylo  možné  přiřadit  k  dalšímu  písemnému  materiálu
dochovanému  mimo  fond  ZKD  (Občanské  konzumní  družstvo  v  Plzni,  Zemědělská,
řemeslnická  a  dělnická  nákupna  zboží  a  prodejna  výrobků  pro  Těchonice  a  okolí)  a
nevyskytovaly se v nich záznamy z doby po sloučení těchto družstev se ZKD. Naopak byly do
fondu vřazeny dříve neevidované písemnosti zakladatelského Ústředního konzumního družstva
v Plzni (dvě evidenční knihy seznamů zaměstnanců a členů dozorčích rad prodejen z let 1912-
1922 a 1921-1928, protokol o ustavující valné hromadě  z  roku 1912 a pozvánka na valnou
hromadu s  účetní  uzávěrkou z roku 1917),  přičemž záznamy v knihách pocházely zčásti  či
úplně z činnosti ZKD a ostatní písemnosti pocházející z doby před vznikem sloučeného ZKD
představovaly tak nepatrné torzo, že by nebylo účelné tvořit z nich samostatný fond. Vyřazena a
připojena k existujícímu samostatnému fondu byla složka písemností závodního výboru ROH
ZKD.  
 Dále byly do fondu zařazeny trojrozměrné materiály vážící se k družstvu, které byly též
převzaty z podnikové spisovny (dvě pamětní plakety a soubor odznaků), a soubor skleněných
diapozitivů  původně  evidovaný  ve  fondu  Krajský  svaz  spotřebních  družstev  Plzeň.  Tyto
většinou černobílé, z malé části kolorované diapozitivy formátu zpravidla 8,5x8,5 cm byly po
vyjmutí z původních dřevěných krabic a po očištění zabaleny jednotlivě do obálek z nekyselého
papíru,  přemístěny do  archivních  krabiček  a  detailně  rozepsány za  účelem  ulehčení  jejich
badatelského využití. Současně byly digitalizovány, čímž je jejich využití velmi usnadněno (pro
badatele je k dispozici náhledové CD). Pokud je bylo možné identifikovat, bylo zachováno i
jejich původní rozdělení do věcných skupin; pouze záběry jednotlivých prodejen byly seřazeny
abecedně. Na části diapozitivů se dochovala původní čísla odkazující na jejich použití v rámci
přednášek (viz texty přednášek), mnohé však byly používány opakovaně různým způsobem, a
proto nebylo možné řady přesně rekonstruovat, nehledě ke skutečnosti, že soubor zřejmě není
zcela kompletní. Také časový rozsah vzniku diapozitivů bylo možné určit pouze přibližně na
základě analogií s fotografiemi a  sporých informací o konání vzdělávacích přednášek. V textu
inventáře byly použity původní  dobové místní  názvy ulic  i  obcí,  pouze způsob abecedního
řazení místních názvů je současný.    
 Překrabicováním a zařazením souboru skleněných  diapozitivů se změnil původní rozsah
fondu, který má po zpracování rozsah 7,78 bm. Tvoří jej 61 úředních knih, 35 kartonů spisů,
2 filmy, 3680 kusů fotografií, 1586 kusů skleněných diapozitivů a 30 kusů dalších jednotlivin
(odznaky, plakety). Novinové výstřižky a tiskoviny byly v archivní struktuře fondu vyčleněny
do zvláštní skupiny, avšak v metráži a evidenčně jsou pojaty jako spisy. Jako jednotliviny jsou
vykazovány úřední knihy, filmy, fotografie, skleněné diapozitivy a „ostatní materiál“, tj. plakety
a odznaky.  Jednotliviny včetně knih byly z důvodu jejich ochrany a snazší manipulace uloženy
do  celkem  28  nečíslovaných  kartonů  (10  kartonů  knih,  7  kartonů  fotografií,  10  kartonů
skleněných diapozitivů, 1 karton filmy a ostatní materiál), což je zohledněno v metráži fondu.
Materiál pochází z let (1874)1918-1960, je zařazen do kategorie II a jeho fyzický stav je dobrý,
pouze  ojedinělé  skleněné  diapozitivy  jsou  prasklé  nebo  částečně  degradované  chemickým
rozkladem sloučenin  stříbra.  Převládajícím jazykem fondu je  čeština,  ojedinělé  archiválie  z
období před rokem 1918 a zejména z období okupace jsou psány německy.
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 IV. Stru čný rozbor obsahu fondu

 Fond má prvořadý význam pro dějiny družstevního hnutí a hospodářské dějiny v západních
Čechách. V zápisech z jednání valných hromad a orgánů družstva se odráží počáteční nadšení a
důvěra  v  sílu  družstevní  myšlenky,  která  společnou  prací  dělníků  a  dalších  drobných
spotřebitelů  dokáže odstranit  tlak soukromých výrobců  a prodejců,  hluboká deziluze během
hospodářské krize ve třicátých letech, léta okupace i poválečný vývoj až do roku 1953.
 Protože  podnik  byl  veden  na  opravdu  vysoké  úrovni,  jsou  v  archiváliích  obsaženy i
fundované  rozbory  stavu  a  možností  československého  hospodářství  a  jeho  vnitřního  a
zahraničního obchodu (např. ve zprávách z valných hromad a v referátech pro členské chůze,
které na ně navazují). Protože Západočeské konzumní družstvo mělo silné pozice v Ústředním
svazu československých konzumních, výrobních a hospodářských družstev, ovlivňovalo i jeho
celkovou orientaci. Vzor představovalo anglické a skandinávské družstevnictví, které plánovalo
na rozdíl od družstevnictví německého po celkové stabilizaci družstevní distribuce postupné
vytváření  výrobních  podniků  továrního  typu,  jež  by  sloužily  všem  družstvům.  ZKD
představovalo  nejsilnější  spotřební  družstevní  podnik  „českého  západu“ a  navzdory  všem
protivenstvím v podobě hospodářské krize i útoků ze strany soukromého obchodu si udrželo
prosperitu po celou dobu své existence.         
 Daleko nad praktické výsledky vlastního hospodářského poslání spotřebních družstev sahalo
stmelení  a  politické  vzdělávání  jejich  členstva.  V denním  styku  se  spotřebiteli  mohly být
projednávány  nejvlastnější  zájmy  každého  jednotlivce  a  konzumní  prodejny  se  tak  staly
prostředníkem permanentního  ovlivňování.  Pro  sociologa  jsou  ve  fondu významné  rozbory
stavu dělnických rodin v souvislosti s průměrnými tržbami a skladbou nákupů, které na základě
znalostí  místní  problematiky  a  jednotlivých  sociálních  skupin  vhodně  doplňují  oficiální
statistiky. Význam pro sociální dějiny má i dokumentace k činnosti tzv. proletářské družstevní
opozice v první polovině 30. let. 
 Vlastní hospodářské záležitosti družstva lze z dochovaných písemností též dobře zkoumat, a
to  jak  po  stránce  obchodní  (zápisy  z  jednání  orgánů  družstva,  účetní  uzávěrky)  a  právní
(stanovy,  jejich změny,  zápisy do obchodního rejstříku),  tak po stránce majetkové (soubory
majetkoprávních písemností a plánů k jednotlivým nemovitostem družstva). Zachyceno je jak
období první republiky, tak období poválečné včetně postupné dezintegrace družstva a vzniku
nových Jednot. Pouze k období okupace není ve fondu příliš materiálů. 
 Mimo těchto velkých, zásadních obrysů lze z úředních knih i spisů studovat také detailnější
otázky  životní  úrovně  dělníků,  zvyků  a  životních  názorů,  národnostních  rozporů,
prvorepublikových  stranických  třenic  atd.  Badatel  uvítá,  že  mimo  písemnosti  je  ve  fondu
hojnost obrazového materiálu velmi bezprostřední působivosti v podobě fotografií a skleněných
diapozitivů  používaných  propagačním  oddělením  družstva  při  agitačních  a  vzdělávacích
přednáškách. Zachycují různé významné události  z dějin družstva,  dobové reklamy, agitační
materiály  se  sociálně  demokratickým  a  družstevním  zaměřením  a  také  vzhled  většiny
nemovitostí  ZKD  včetně  mnoha  prodejen;  tato  dokumentace  má  cenu  jednak  pro  historii
jednotlivých obcí a jednak jako doklad dobové sociálnědemokratické propagandy a způsobů
politické agitace. Část obrazového materiálu se sice k činnosti družstva vztahuje pouze okrajově
(např. krajinné záběry Šumavy, architektonických památek z dalších míst, kde mělo družstvo
své prodejny, či  „zábavné a oddechové vložky“ do přednášek),  ale jsou organickou součástí
celého souboru, a proto v něm byly ponechány.  
 Souhrnně lze říci, že ve fondu je ke studiu předloženo vše, co mělo jakýkoliv vztah k
dělnickému spotřebnímu družstevnictví, a to v úrovni nejen úzce regionální. 
 Možnost badatelského využití omezuje pouze skutečnost, že nejsou dochovány vůbec žádné
původní evidenční pomůcky. 
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 V. Záznam o uspořádání fondu a vyhotovení pomůcky

 Fond roztřídil, podrobil vnitřní skartaci, uspořádal a inventarizoval v roce 1980 ve Státním
oblastním archivu v Plzni archivář PhDr. Jan Haubert, který je také autorem inventáře. Revizi
pomůcky  a  její  definitivní  úpravu  provedl  v  průběhu  let  2004-2005  Mgr.  Miroslav
Eisenhammer. 

V Plzni dne 30. 6. 2005
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Příloha č. 1

Seznam použitých pramenů a literatury

Prameny:

archiválie fondu ZKD Plzeň – knihy zápisů z jednání valných hromad, představenstva a dozorčí
rady, družstevní rady; výroční zprávy pro valnou hromadu; spisy různých inv.č.   

Literatura:

Statistický lexikon obcí v Republice československé. Úřední seznam míst podle zákona ze dne
14.  dubna  1920,  čís.  266  Sb.  zák.  a  nař.,  vydán  ministerstvem  vnitra  a  Státním  úřadem
statistickým na základě výsledků sčítání lidu z 1. prosince 1930. Díl I – Statistický lexikon obcí
v Zemi České.  Praha 1934.

Statistický lexikon obcí České republiky 1992. Podle správního rozdělení k 31. prosinci 1992 a
výsledků sčítání lidu, domů a bytů ke 3. březnu 1991. Praha 1994.

kol.: Masarykův slovník naučný. Lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. Díl II. (D-G).
Československý Kompas, Praha 1926.

El  Car  (red.):  65 let  Antonína  Zmrhala,  ministra  vnitřního  obchodu ČSR,  ve vzpomínkách
spolupracovníků družstva Bratrství. Bratrství, Praha 1947.

Geršlová,  Jana,  Sekanina,  Milan:  Lexikon  našich  hospodářských  dějin  19.  a  20.  století  v
politických a společenských souvislostech. Libri, Praha 2003. 

Hadáček,  Ferdinand:  Západočeské  podnikové  archivy.  Popisy  archivních  fondů  podniků,
hospodářských  organizací  a  při  nich  působících  dobrovolných  organizací  z  období  do
znárodnění II. díl. Státní archiv v Plzni, Plzeň 1966.

Janouškovcová,  Eva:  Západočeské  konsumní  družstvo  v  Plzni.  In:  Západočeský historický
sborník 1, Státní oblastní archiv v Plzni, Plzeň 1995, s. 137-150.

Václav,  Josef  (red.):  50.  výročí  sjednocení  družstevního  hnutí  v  Západočeském kraji.  Svaz
spotřebních družstev, sekretariát v Plzni, Plzeň 1968.
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Příloha č. 2 
 

Seznam použitých zkratek 
 
ČSR Československá republika 
DTJ Dělnická tělocvičná jednota 
FNO Fond národní obnovy 
KSČ Komunistická strana Československa 
KSSD Krajský svaz spotřebních družstev 
n.p. národní podnik 
OÚ Osidlovací úřad 
ROH Revoluční odborové hnutí 
SKD Severočeské konzumní družstvo 
SPA KSSD Sdružený podnikový archiv Krajského svazu spotřebních  

družstev 
UNRRA United Nations Relief and Rehabilitation Association 
ÚRD Ústřední rada družstev 
ÚSČD Ústřední svaz československých družstev 
VDP Velkoobchodní družstevní podnik 
ZDP Západočeské družstevní pekárny 
ZKD Západočeské konzumní družstvo 
ZŘUD Západočeské řeznicko-uzenářské družstvo 
ZTD Západočeské truhlářské družstvo 
 
Označení jednotlivých typů evidenčních jednotek v inventárním seznamu: 
 
K – kniha 
F – fotografie 
Fil – film (pozitivní filmový pás určený k promítání) 
D – skleněný diapozitiv 
J – jiné (plakety, odznaky) 
 
Bez zvláštního písmenného označení byly ponechány kartony obsahující spisový materiál, 
novinové výstřižky a tiskoviny.   



Příloha č. 3 
 

ARCHIVNÍ STRUKTURA FONDU  
 
 
 Časový 

 rozsah 
Inventární 
číslo  

 Čísla evidenčních jednotek 
 
 knih               kartonů            ostatních 

Počet evidenčních 
jednotek 

Fyzický rozsah 

I. KNIHY         
a) Pamětní knihy                1919-1950           1-3                K1-K3                             3 0,10 bm 
b) Správní knihy                         (1912)1918-1952        4-48              K4-K48                          45 0,83 bm 
c) Evidenční knihy              (1897)1918-1949      49-58            K49-K58                         10 0,17 bm 
II. SPISOVÝ MATERIÁL         
a) Spisy  (1874)1918-1956 59-354                             1-29                                            29 3,62 bm 
III. ÚČ ETNÍ MATERIÁL         
a) Účetní knihy                        1920-1951 355-357 K 59-K61   3 0,07 bm 
b) Ostatní účetní písemnosti 1930-1960 358-383  30-32                                          3 0,37 bm 
IV. NOVINY, NOVINOVÉ  
 VÝSTŘIŽKY A ČASOPISY 

(1911)1918-1952 384-387  33-35  2,25 0,28 bm 

V. TISKOVINY A BROŽURY  1918-1950 388  35  0,75 0,09 bm 
VI. FILMY  [1919-1920] 389-390   Fil 1-Fil 2 2 0,06 bm 
VII. FOTOGRAFIE A ALBA  (1911)1918-[1960] 391-557, 1206-1210  F 1-F 3712                     3712 1,02 bm 
VIII. SKLEN ĚNÉ DIAPOZITIVY  [(1900)1918-1947]                                                          558-1201   D 1-D 1586                  1586 1,25 bm 
IX. OSTATNÍ MATERIÁL  [1931]-1945 1202-1205   J 1-J 30                            30 0,06 bm 

 
Celkem:                                   (1874)1918-1960 1-1210 K1-K61 1-35  5426 (61 knih, 35 

kartonů, 2 filmy, 3710 
fotografií a 2 alba, 
1586 skleněných 
diapozitivů, 30 jiných) 

7,92 bm 

(Knihy uloženy v 10 nečíslovaných kartonech, filmy a ostatní materiál v 1 nečíslovaném kartonu, fotografie v 7 nečíslovaných kartonech, alba volně, skleněné diapozitivy 
v 10 nečíslovaných kartonech.)  
 



INVENTÁRNÍ
SEZNAM
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  I. Úřední knihy

 a) pamětní

1 Pamětní kniha (započatá kronika s jediným zápisem) 1929 K 1
2 Pamětní kniha výstav, exkurzí a návštěv (autografy) 1919-1950 K 2
3 Pamětní kniha výstavy „Ze života a práce ZKD“ 1948 K 3

 b) správní

4 Kniha zápisů o valných hromadách Ústředního
konzumního a výrobního družstva v Plzni (1912-
1918) a Západočeského konzumního družstva v Plzni
(1919-1947)

 
(1912)1919-

1947
 

K 4
5 Kniha zápisů o valných hromadách Západočeského

konzumního družstva v Plzni
 

 1948-1952 K 5
6 Kniha zápisů o schůzích představenstva 1918-1921 K 6
7  - „ - 1921-1923 K 7
8  - „ - 1923-1927 K 8
9  - „ - 1928-1933 K 9
10  - „ - 1933-1937 K 10
11  - „ - 1937-1945 K 11
12 Kniha zápisů o schůzích představenstva k projednání

zpráv členského oddělení (schválení seznamů
přijatých, vyloučených a zemřelých členů a udělených
podpor) (20. 6. 1946 - 2. 1. 1947)

 

1946-1947

 

K 12

13  - „ - (16. 1. 1947 – 18. 12. 1947) 1947 K 13
14  - „ - (8. 1. -1. 7. 1948) 1948 K 14
15  - „ - (20. 7. 1948 – 5. 1. 1949) 1948-1949 K 15
16  - „ - (19. 1. 1949) 1949 K 16
17  - „ - (2. 2. 1949) 1949 K 17
18  - „ - (16. 2. 1949) 1949 K 18
19  - „ - (2. 3. 1949) 1949 K 19
20  - „ - (16. 3. 1949) 1949 K 20
21  - „ - (30. 3. 1949) 1949 K 21
22  - „ - (13. 4. 1949) 1949 K 22
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23 Kniha zápisů o schůzích představenstva k projednání
zpráv členského oddělení (schválení seznamů
přijatých, vyloučených a zemřelých členů a udělených
podpor) (27. 4. 1949) 1949 K 23

24  - „ - (11. 5. 1949) 1949 K 24
25  - „ - (25. 5. 1949) 1949 K 25
26  - „ - (8. 6. 1949) 1949 K 26
27  - „ - (1. 7. 1949) 1949 K 27
28  - „ - (8. 7. 1949) 1949 K 28
29  - „ - (22. 7. 1949) 1949 K 29
30  - „ - (5. 8. 1949) 1949 K 30
31  - „ - (19. 8. 1949) 1949 K 31
32  - „ - (2. 9. 1949) 1949 K 32
33  - „ - (16. 9. 1949) 1949 K 33
34  - „ - (30. 9. 1949) 1949 K 34
35  - „ - (14. 10. 1949) 1949 K 35
36  - „ - (28. 10. 1949) 1949 K 36
37  - „ - (11. 11. 1949) 1949 K 37
38  - „ - (2. 12. 1949 – 1. část) 1949 K 38
39  - „ - (2. 12. 1949 – 2. část) 1949 K 39
40  - „ - (16. 12. 1949) 1949 K 40
41  - „ - (30. 12. 1949) 1949 K 41
42 Kniha zápisů o schůzích dozorčí rady (event.

společných s představenstvem) Ústředního
konzumního a výrobního družstva v Plzni (24. 3.
1912 – 14. 12. 1917) (1912-1917) K 42

43 Kniha zápisů o schůzích dozorčí rady (event.
společných s představenstvem) Ústředního
konzumního a výrobního družstva v Plzni (4. 1. 1918
– 12. 9. 1918) a  Západočeského konzumního
družstva v Plzni (24. 10. 1918 – 5. 8. 1926) 1918-1926 K 43

44 Kniha zápisů o schůzích dozorčí rady (event.
společných s představenstvem) Západočeského
konzumního družstva v Plzni (23. 9. 1926 – 19. 4.
1939) 1926-1939 K 44

45  - „ - (11. 5. 1939 – 14. 6. 1945) 1939-1945 K 45
46 Zápisy o schůzích družstevní rady ZKD 1919-1928 K 46
47  - „ - 1929-1938 K 47
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48 Zápisy o schůzích jednatelů společnosti s ručením
omezeným „Západočeský obchodní dům v Plzni“ 1925 K 48

 c) evidenční

49 Seznam zaměstnanců a členů místních dozorčích rad
jednotlivých prodejen (do r. 1918 Ústřední konzumní
a výrobní družstvo v Plzni, pak ZKD) (1912)1918-

1922
 

K 49
50 Seznam členů místních dozorčích rad jednotlivých

prodejen 1921-1928 K 50
51 Členský rejstřík – stav členů podle prodejen 1947 K 51
52 Členský rejstřík – nově přihlášení členové (11. 4. - 3.

10. 1946) 1946 K 52
53  - „ -        (17. 10. 1946 - 27. 2. 1947) 1946-1947 K 53
54  - „ -        (13. 3. - 5. 6. 1947) 1947 K 54
55 Členský rejstřík – vystoupivší členové 1943-1949 K 55
56 Členský rejstřík – zemřelí členové 1943-1948 K 56
57 Členská kniha družstva Volnost v Tlučné (od r. 1919

členů ZKD z Tlučné) (1897)1918-
1925

 
K 57

58 Rejstřík knih podnikové knihovny 1919-1936 K 58

II. Spisový materiál

a) Spisy
Vedení, správa a organizace družstva

59 Stanovy Ústředního konzumního a výrobního
družstva  v Plzni (1912) 1

60 Stanovy Západočeského konzumního družstva v Plzni 1918-1948 1
61 Stanovy Západočeského řeznicko-uzenářského

družstva v Plzni 1924-1942 1
62 Stanovy Ústředního svazu československých družstev 1929-1933 1
63 Zápisy do firemního rejstříku Krajského soudu v

Plzni (změny stanov, výmazy a zápisy členů
představenstva) 1920-1951 1
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64 Zápisy o firmách, začleněných do ZKD, do firemního
rejstříku Krajského soudu v Plzni 1945-1950 1

65 Živnostenská oprávnění ZKD 1921-1939 1

66 Dozorčí rada – jednací řád 1920 1
67 Pravidla pro místní dozorčí výbory a skladníky ZKD [1921]-1932 1
68 Instrukce správních orgánů ZKD 1950-1952 1
69 Učební řád ZKD [1940]  1
70 Oběžníky Svazu spotřebních družstev a Ústřední rady

odborů týkající se zakládání a činnosti závodních rad 1945 1
71 Důvěrné informace Ústřední rady družstev pro

spotřební družstva (cyklostylované informační
oběžníky s pokyny) 1950 1

72 Zprávy ÚRD – odboru spotřebních družstev, oddělení
řeznicko-uzenářského (cyklostylované informační
oběžníky s pokyny)

1952 1
73 Referát o stavu ZKD pro členské schůze (za období

1. 10. 1921 – 30. 9. 1922) 1922 2
74  - „ - (za období 1. 10. 1922 – 30. 9. 1923) 1923 2
75  - „ - (za období 1. 10. 1923 – 30. 6. 1924) 1924 2
76  - „ - (za rok 1926) 1927 2
77  - „ - (za rok 1927) 1928 2
78  - „ - (za rok 1928) 1929 2
79  - „ - (za rok 1929) 1930 2
80  - „ - (ze rok 1930) 1931 2
81  - „ - (za rok 1931) 1932 2
82  - „ - (za rok 1932) 1933 2
83  - „ - (za rok 1933) 1934 2
84  - „ - (za rok 1934) 1935 2
85  - „ - (za rok 1935) 1936 2
86  - „ - (za rok 1936) 1937 2
87  - „ - (za rok 1937) 1938 2
88  - „ - (za období 1. 1. - 1. 10.  1949) 1949 2
89 Protokoly z členských schůzí prodejen ve Velké Plzni 1948 2
90 Statistický přehled o stavu ZKD v letech 1918 - 1931 1932 2
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91 Členské knížky se stanovami ZKD (členská knížka se
stanovami z 18. 2. 1920, se stanovami opravenými k 25. 6. 1921,
členská knížka se stanovami z 16. 11. 1933, členská knížka se
stanovami z 24. 9. 1940 (2 ks), Vkladní knížka ZKD) (6 ks) 1920-1940 3

92 Stanovy a členské knížky družstev splynuvších se
ZKD nebo družstev, v nichž mělo ZKD  členský podíl
(14 ks):
Všeobecný konzumní spolek „Svornost“ ve
Velharticích a okolí (členská knížka se zápisy z let 1911 –
1932 a stanovami z r. 1909)

Grosseinkaufsgesellschaft für österreichische
Consumvereine (Konsum- und Sparverein
„Brüderlichkeit“ in Blattnitz und Umgebung) (členská
knížka tohoto družstva ve zmíněném svazu, bez stanov, zápisy
podílů z let 1909 – 1920)

Zásobní, úsporní a výrobní družstvo pro soudní okres
Novo-Kdýňský se sídlem v Nové Kdýni (torzo - jen
stanovy z r. 1909)

I. Dělnický potravní a výrobní spolek pro Škvrňany a
okolí (stanovy z r. 1908)

Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo v
Tlučné (členská knížka na jméno ZKD se zápisem podílu z r.
1921 a stanovami z r. 1920)

Všeobecné konzumní družstvo v Nepomuku (členská
knížka se zápisy podílu z let 1919-1921 a se stanovami z r.
1919)

Družstvo pro zbudování tělocvičny a dělnického
domu v Tymákově (členská knížka na jméno Všeobecného
konsumního družstva v Tymákově se zápisem podílu z r. 1923 a
se stanovami z r. 1922)

Družstvo západočeského stadionu v Plzni (členská
knížka na jméno ZKD se zápisem podílu z r. 1924 a se
stanovami z r. 1922 a změnou stanov z r. 1923)

Západočeské zasilatelské a povoznické družstvo v
Plzni (členská knížka na jméno ZKD se zápisem podílu z r.
1927 a stanovami z r. 1927)

Občanské konzumní družstvo pro Plzeň a okolí
(členská knížka se stanovami z roku 1932 a zápisy podílů z let
1936 a 1938)

Západočeské družstevní pekárny v Plzni (členská knížka
na jméno ZŘUD se zápisem podílu datovaného 1934 a
stanovami z r. 1937)

Spořitelní a záložní spolek ve Strašicích (členská knížka
bez stanov se zápisem podílu z roku 1916)

Občanská záložna v Rokycanech (členská knížka bez
stanov na jméno Ústředního konsumního spolku pro Rokycany a
okolí se zápisem podílu z r. 1918 a úroku z r. 1923) 3
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92(pokra
č.)

Družstvo pro rozvod elektrické energie v Plasech (na
jméno ZKD s nedatovanými stanovami a zápisem podílu ZKD z
roku 1920) (1908)1918-

1938
 

3
93 Vyplacené podílní listiny členů ZKD 1919 3
94 Upsané podíly ZKD u cizích družstev 1922-1942 3
95 Celostátní sjezdy Ústředního svazu československých

družstev (tištěné programy a zprávy pro delegáty –
VII. sjezd 21. - 23. 6. 1921 v Praze, VIII. sjezd 7. - 9.
9. 1923 v Brně, IX. sjezd 26. - 28. 9. 1926 v Plzni,
Hold Ústředního svazu čs. družstev k dvacetiletému
trvání Československé republiky (1938))

1921-1938 3

96 Celostátní konference Ústředního svazu
československých družstev (mj. návrhy proletářské
družstevní opozice a reakce na ně) 1931 3

97 Výroční zprávy sekretariátu Župního svazu
československých družstev v Plzni za léta 1924,
1925, 1927

1925-1928 3
98 Ustavující valná hromada Ústředního konzumního a

výrobního družstva v Plzni (zápis, seznam členů) (1912) 3
99 Valná hromada Ústředního konzumního a výrobního

družstva v Plzni – pozvánka s programem, účetní
uzávěrkou a přehledem stavu členstva (1. 10. 1915 -
30. 9. 1916) (1917) 3

100 Valná hromada – výroční zpráva za obchodní rok
1918/1919 (2 ks) 1920 3

101  - „ - - výroční zpráva za obchodní rok 1919-
1920 (2 ks) 1920 3

102  - „ - - výroční zpráva za období 1920-1921
(3 ks) 1921 3

103  - „ - - výroční zpráva za období 1921-1922 1922 3
104  - „ - - výroční zpráva za období 1922-1923 1923 3
105  - „ - - výroční zpráva za obchodní rok 1923-

1924 (2 ks čes., 1 ks něm.) 1924 3
106  - „ - - výroční zpráva za obchodní rok 1924-

1925 (3 ks) 1926 3
107  - „ - - výroční zpráva za rok 1926 (2 ks čes.,

1 ks něm.) 1927 3
108  - „ - - výroční zpráva za rok 1927 (2 ks) 1928 3
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109  - „ - - výroční zpráva za rok 1928 1929 3
110 Valná hromada - výroční zpráva za rok 1929 (3 ks

čes., 1 ks něm.) 1930 4
111  - „ - - výroční zpráva za rok 1930 1931 4
112  - „ - - výroční zpráva za rok 1931 (2 ks,

podklady) 1932 4
113  - „ - - výroční zpráva za rok 1932 (3 ks čes.,

1 ks něm.) 1933 4
114  - „ - - protokol z valné hromady s účetní

uzávěrkou za rok 1935 (2 ks čes., 1 ks něm.) 1936 4
115  - „ - - protokol z valné hromady s účetní

uzávěrkou za rok 1936 (2 ks) 1937 4
116  - „ - - protokol z valné hromady s účetní

uzávěrkou za rok 1937 (2 ks čes., 1 ks něm.) 1938 4
117  - „ - - protokol z valné hromady s účetní

uzávěrkou za rok 1938 (2 ks) 1939 4
118  - „ - - protokol z valné hromady s účetní

uzávěrkou za rok 1939 (2 ks) 1940 4
119  - „ - - protokol z valné hromady, kandidátní

listiny, texty projevů 1945 4
120  - „ - - protokol z valné hromady, texty

projevů, jednotlivé zprávy 1947 4
121  - „ - - protokol z valné hromady, texty

projevů, jednotlivé zprávy 1948 4
122  - „ - - protokol z valné hromady, texty

projevů, jednotlivé zprávy, posudky a doporučení
kandidátů do orgánů družstva 1949 4

123  - „ -  - protokol z valné hromady, texty
projevů, jednotlivé zprávy, kandidátní listiny 1950 5

124  - „ - - protokol z valné hromady, texty
projevů, jednotlivé zprávy, kandidátní listina 1951 5

125  - „ - - protokol z valné hromady, texty
projevů, jednotlivé zprávy, kandidátní listina 1952 5

126 Družstevní rada – zprávy pro schůzi 1931 5
127  - „ - 1932 5
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128 Družstevní rada – zprávy pro schůzi 1933 5
129  - „ - 1934 5
130  - „ - 1935 5
131  - „ - 1936 5
132  - „ - 1937 5
133  - „ - 1938 5
134  - „ - 1941 5
135 Dozorčí rada – zápis ze schůze 1946 6
136  - „ - 1947 6
137  - „ - 1948 6
138  - „ - 1949 6
139  - „ - 1950 6
140  - „ - 1951 6
141  - „ - 1952 6
142 Představenstvo – zápisy ze schůzí 1945 6
143  - „ - 1946 6
144  - „ - 1947 6
145  - „ - 1948 6
146  - „ - 1949 7
147  - „ - 1950 7
148  - „ - 1951 7
149  - „ - 1952 7
150  - „ - 1953 7
151 Národní správa a závodní rada – protokoly ze schůzí 1945 8
152 Představenstvo a dozorčí rada – zápisy ze společných

schůzí 1945 8
153  - „ - 1946 8
154  - „ - 1947 8
155  - „ - 1948 8
156  - „ - 1949 8
157  - „ - 1950 8
158  - „ - 1951 8
159  - „ - 1952 8
160  - „ - 1953 8
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161 Představenstvo – členské oddělení – protokoly o
schůzích 1951 9

162  - „ - 1952 9
163  - „ - 1953 9
164 Předsednictvo – zápisy ze schůzí 1949 9
165  - „ - 1950 9
166  - „ - 1951 9
167  - „ - 1952 9
168  - „ - 1953 9
169 Sekretariát (kolektivní vedení) – zápisy ze schůzí 1949 9
170  - „ - 1950 9
171  - „ - 1951 9
172  - „ - 1952 9
173 Sekretariát pekáren ZKD – zápisy ze schůzí 1950 10
174 Sekretariát řeznické továrny ZKD – zápisy ze schůzí 1950 10
175 Sbor instruktorů - zápisy z konferencí 1951 10
176 Zápisy ze schůzí likvidační komise 1953-1956 10
177 Organizační členění družstva 1919 10
178 Organizační členění družstva a hlavní úkoly

jednotlivých oddělení [1948-1953] 10
179 Nová organizace podniku 1949-1950 10
180 Reorganizace administrativy a účetnictví ZKD 1951-1952 10
181 Platové poměry zaměstnanců (zařazení do platových

tříd) 1941-1952 10
182 Kauce a vklady zaměstnanců (převody, výplaty) 1953 10
183 Soupis soukromníků a jinonárodních osob

zásobovaných družstvem [1949-1950] 10
184 Závodní protiletecká ochrana (seznam zaměstnanců

ZDP a plánek pekáren na nároží Rožmberské a
Kotkovy ul. pro Policejní ředitelství v Plzni)  

1938
 

10
185 Přehled družstev v Plzeňské župě 1937 10
186 Proletářská družstevní oposice (KSČ) (výzvy,

prohlášení, návrhy pro valnou hromadu a její reakce
na tyto požadavky, vylučování aktivistů z družstva)  

1928-1934
 

10
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187 Nacistická opatření proti ZKD v omezení přídělu
zboží aj. (mj. potíže se zásobováním tuky, policejní
povolení schůzí představenstva a dozorčí rady,
činnost Betriebsführera Dieze, výzva k loajalitě po
atentátu na Heydricha, lístkový systém a problémy z
něj vyplývající)

1939-1945 11

188 Nucená rušení členství a výplata členských podílů v
odtrženém území (seznamy osob a vyčíslení k
jednotlivým prodejnám i celková) 1940 11

189 Soudní spor – obvinění týkající se předražování podle
zákona o lichvě 1922 11

190 Soudní spor – použití padělaných bankovek v
prodejně ZKD 1925 11

191 Soudní tiskový spor s Českým směrem a večerním
Českým slovem 1928-1929 11

192 Soudní tiskový spor s Pravdou v Praze 1933 11
193 Arbitrážní spor se Západočeským autodružstvem v

Plzni 1950-1954 11
194 Arbitrážní spor s VDP - Velkodistribučním podnikem,

správou kraje v Plzni 1951-1952 11
195 Arbitrážní spor s n.p. Pramen, krajskou správou v

likvidaci Plzeň 1952-1953 11
196 Stíhání ZKD politickými úřady pro prodej zboží

nečlenům (různé případy udání a jejich řešení
politickými úřady a orgány družstva) 1928-1939 12

197 Spor mezi ZKD a Železničním konzumním
družstvem v Plzni ohledně otevření prodejny v
Chrástu 1936 12

198 Stížnost proti platebnímu rozkazu o zvláštní dani
výdělkové za rok 1920 1922-1925 12

199 Revizní nález ministerstva financí o zvláštní
výdělkové dani 1926 12

200 Revizní nálezy Ústředního svazu československých
družstev 1922-1942 12

201 Smlouva o podmínkách ukončení stávky truhlářů 1925 12
202 Desetiletý družstevní plán Ústředního svazu čs.

družstev na léta 1935 – 1944, úkoly ZKD v jeho
rámci 1935 12
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203 Plán investic na rok 1947 1947 12
204 Plán investic ZKD na rok 1948 1947 12
205 Plán investic ZKD na rok 1949 1948-1949 12
206 I. pětiletý plán na r. 1949 – 1953 (výhled investic) 1949-1950 12
207 Prováděcí plán výroby ZKD na rok 1950 (mj. počty

prodejen a výroben, jejich obsazení) 1949-1950 12
208 Program stavebních prací 1950 (vyčíslení nákladů na

opravu továrny ZŘUD 1949-1950, potřeba dalších
prostředků, plán stavebních prací na rok 1950 – mj.
plány uhelného skladiště v Koutu na Šumavě, úprava
prodejny pro ZKD v Čižicích)  1950 12

209 Plán investic ZKD na rok 1950 1949-1950 12
210 Plán investic ZKD na rok 1951 1950 12
211 Projekt poválečné výstavby továren a ústředí ZKD v

Plzni (akad. arch. Stanislav Tobek, Praha) (projekt,
jeho posouzení technickou kanceláří Svazu
spotřebních družstev pro Čechy a Moravu,
korespondence, plány) 1944-1946 13
 - „ - (pokračování plánů) 1944-1945 14

Majetek družstva

212 Převzetí konzumního spolku Škodových závodů ZKD
(vzpomínkový zápis, letáky k první společné valné
hromadě) 1919 15

213 Poznámky k úvahám o sloučení Západočeského
truhlářského družstva se ZKD 1935 15

214 Splynutí Občanského konzumního družstva v Plzni se
ZKD 1939-1940 15

215 Splynutí Všeobecného konzumního družstva
„Svornost“ ve Velharticích se ZKD 1939-1940 15

216 Splynutí Hvězdy, konzumního, úsporného a
stavebního družstva ve Stupně se ZKD 1940 15

217 Splynutí Občanského konzumního a výrobního
družstva pro Plzeň – Skvrňany se ZKD 1940 15

218 Splynutí Potravního společenstva „Pokrok“ v Dobřívě
se ZKD 1944 15
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219 Splynutí Spotřebního družstva „Union“ v Břasích se
ZKD 1940-1944 15

220 Splynutí menších družstev se ZKD (obecné
písemnosti) 1940-1944 15

221 Splynutí Železničního konzumního družstva v Plzni
se ZKD 1948 15

222 Splynutí Rolnického mlékařského družstva v Plzni se
ZKD 1948-1949 15

223 Splynutí Zemědělské řemeslnické a dělnické nákupny
zboží a prodejny výrobků pro Těchonice se ZKD 1948-1949 15

224 Splynutí drobných stavebních, bytových a úsporných
družstev se ZKD (začlenění družstev Stavební a
úsporné družstvo „Lidový dům“ v Černicích,
Stavební a bytové družstvo „Lidový dům“ ve
Šťáhlavech, Stavební, nákupní a výrobní družstvo
„Hvězda“ v Plzni)

1951-1952 15

225 Konfiskované domky s prodejnami (žádost o
přidělení se seznamem a výčtem hodnoty budov a
oprav; smlouvy na prodej montovaných baráků v
Přimdě pro ZŘUD a kolny v Honezovicích pro ZKD) [1947]-1949 16

226 Převzetí konfiskovaných živnostenských obchodních
podniků od OÚ a FNO ZKD (seznamy,
korespondence, rozhodnutí o přídělu) 1949-1950 16

227 Převzetí národní správy fy Brůha a Pecen,
velkoobchod ovocem v Plzni 1950-1952 16

228 Převzetí národní správy firmy Josef Francke v
Kařízku 1942-1949 16

229 Socializace soukromých provozoven – delimitační
dohody s n.p. Masna a n.p. Uhelné sklady o rozdělení
prodejen 1949 16

230 Seznam řezníků a uzenářů v kraji Plzeň 1950 16
231 Zapojení jídelen a restaurací do ZKD (dotazníky pro

MNV, seznam podniků, plány restaurací Horní Bříza I
č. 20, Horní Bříza II č. 28, Horní Bříza III č. 29,
Chrást u Plzně I č. 27, Chrást u Plzně II č. 164,
Touškov č. 231, jídelna Plzeň nám. Republiky č. 18,
restaurace Plzeň - Mrakodrap, Tlučná I č. 88, Tlučná
II č. 6, Třemošná I č. 144, Třemošná II č. 124,
Třemošná III č. 1 1950-1951 16
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232 Centrála družstva v Plzni – Říšském předměstí čp.
1389 (Rožmberská ul. č. 31) (plány přestaveb a
související korespondence) (1910)1918-

1938
 

17
Dtto (včetně truhlárny v domě na nároží Rožmberské
a Vidmanovy ul. čp. 975 a pekárny v Rejskově ul. čp.
176 původně náležející Železničnímu konzumnímu
družstvu) [1925]-1952 18

233 Statek „Farma“ v Plzni – Borech (přehledy množství
sklizených plodin a živého a mrtvého inventáře) 1926-1931 18

234 Zbytkový velkostatek Košenice (přehledy množství
sklizených plodin a živého a mrtvého inventáře,
meliorace) 1925-1932 18

235 Zbytkový velkostatek Chlumčany (písemnosti
majetkoprávního charakteru – smlouvy, přehled
hodnoty inventáře, hypotéky, půjčky, korespondence s
DTJ Chlumčany a Památkovým úřadem týkající se
stavu kaple a stavby hřiště DTJ v jejím sousedství) 1930-1939 18

236 Zbytkový velkostatek Žákava (smlouvy,
majetkoprávní písemnosti, plány) 1930-1949 18

237 Statek Velký Rapotín čp. 3 (přídělová listina a
odevzdání státu) 1948-1952 18

238 Dům čp. 198/211 v Plzni-městě (nároží Sedláčkovy a
Říšské ul. - smlouvy, plány, majetkoprávní
korespondence) (1910)1918-

1928
 

18
239 Dům čp. 213 v Plzni – Pražské předměstí (smlouvy) 1921-1923 18
240 Řeznicko – uzenářská továrna v Plzni – Pražské

předměstí (Doubravecká tř.) (plány pozemků, projekt
a plány ZŘUD, korespondence)

1930-1932 19
241 Provizorní prodejna Na Sklárně na parcele č. kat.

282/5 – Pražské předměstí (plány, korespondence) 1946 19
242 Kiosek mezi domy čp. 951 – 952 v Plzni – Pražské

předměstí (plány, rozpočet, povolení stavby,
kolaudace) 1938-1940 19

243 Pozemky č. kat. 378/2,3 v Plzni – Pražské předměstí
(kupní smlouvy) 1936 19

244 Dům čp. 899 v Plzni – Pražské předměstí (projekt,
plány, majetkoprávní a finanční záležitosti, nájemné) 1922-1931 19
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245 Dům čp. 1193 v Plzni – Pražské předměstí
(Jablonského ul. č. 23 – bývalá centrála sloučeného
Občanského konzumního družstva – projekt
adaptace) 1949 19

246 Pivovar Světovar v Plzni – Pražské předměstí
(jednání o pronájmu a využití objektu) 1937-1941 19

247 Objekt bývalé papírny Gellert a spol. v Plzni – Říšské
předměstí čp. 366 - Vidmanova ul. č. 2 (jednání o
podmínkách koupě) 1938 19

248 Domy čp. 495 a 715 v Plzni – Říšské předměstí
(Doudlevecká tř. - nemovitosti býv. firmy Theiner) 1919 19

249 Dům čp. 544 v Plzni – Říšské předměstí (Kollárova
ul. č. 39, zadní trakt – objekt „Fuchsova Kolosea“ v
Rožmberské ul. - plány, smlouvy, poválečná oprava) 1928-1946 19

250 Dům čp. 650 a 660 v Plzni – Říšské předměstí
(objekty sloužící ZTD – smlouvy, elektrická revize,
plán adaptace na truhlářství) 1928-1952 19

251 Dům čp. 671 v Plzni – Říšské předměstí (smlouvy) 1931-1932 19
252 Sklady v Plzni – Říšské předměstí - ohrada uhelny na

rohu Kollárovy a Vidmanovy ul. (smlouvy, nákres,
plány ohrazení a kůlen)   

1927-1929 19

253 Garáž a zámečnická dílna v Husově ul. na parcele
1190/14 v Plzni – Říšském předměstí (plány a
vyjádření) 1926-1927 19

254 Skladiště na parcele 1183/3,4 v Plzni – Říšském
předměstí (Husova tř. - plány, rozpočty) 1925-1926 20

255 Autodílna v Leninově ul. na parcele č. kat. 1175/6
(roh Leninovy a Dělové ul. - nákres, korespondence) 1948-1952 20

256 Pozemek č. kat. 244/3 v Plzni – Bolevci (smlouva) 1926 20
257 Dům čp. 125 a cihelna v Plzni – Božkově (smlouvy,

inventář a ocenění cihelny, finanční vyrovnání) 1920-1928 20
258 Dům čp. 194 v Plzni – Božkově (smlouvy) (1913)1918-

1925
20

259 Projekt vlečné koleje k pekárně v Plzni – Božkově
(plány, popis situace, plán zástavby v sousedství) 1920-1921 20

260 Dům čp. 448 v Plzni – Doubravce (Lidový
dům)(korespondence k přestavbě a opravám po
náletu) 1946-1953 20
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261 Dům čp. 862 v Plzni – Doubravce (prodejna v Jateční
kolonii - projekt, povolení stavby) 1932-1936 20

262 Dům čp. 223 v Plzni – Doudlevcích (smlouvy) 1929-1934 20
263 Pozemky v Plzni – Lobzích (smlouvy) 1939-1942 20
264 Skladiště v Plzni – Roudné na č. kat. 178/1 (smlouva,

plány, platební výměr daně) 1940 20
265 Dům čp. 156 v Plzni – Skvrňanech (smlouva,

původní plány, daňové výměry) (1893)1918-
1932

 
20

266 Dům čp. 179 v Plzni – Skvrňanech (Hornická ul. -
smlouvy, situační plánek, plán přestavby) 1921-1935 20

267 Dům čp. 184 v Plzni – Skvrňanech (býv. továrna
Grasso přestavěná na vepřinec) (smlouvy, daňové a
pohledávkové záležitosti, plán přestavby) 1929-1940 20

268 Dům čp. 190 v Plzni – Skvrňanech (Hornická ul. -
smlouvy, hypotéka, plán přestavby) 1932-1942 20

269 Dům čp. 519 v Plzni – Skvrňanech (Touškovská ul. -
smlouvy, projekt stavby domu s prodejnou) 1930-1942 21

270 Dům čp. 526 v Plzni – Skvrňanech (smlouvy, splátky
půjčky, kolaudace, plánek stavební úpravy) 1931-1952 21

271 Pozemky v Plzni – Borech v prostoru Dvořákova –
Čechova – Máchova ul. (bývalá nouzová kolonie -
smlouvy, prodej parcel, plány parcelace) 1930-1947 21

272 Splacení hypotekárních zápůjček váznoucích na
pozemkovém majetku v Plzni, Folmavě a Staré
Pasečnici (1915)1918-

1942
 

21
273 Škody na majetku družstva po náletech 16./17. 4.

1943 a 13./14. 5. 1943 (přehled škod na objektech
družstva, žádosti poškozených členů o podporu) 1943 21

274 Škody způsobené na budovách nálety v dubnu 1945
(přehled škod na budovách v Plzni včetně ZŘUD a
ZTD, přehled hodnoty nemovitého majetku ZKD a
změn jeho hodnoty v porovnání let 1939 a 1945) 1945 21

275 Různé právní záležitosti týkající se pozemkového
majetku v Plzni 1919-1946 21

276 Přechodné stavby (kiosky) v Plzni (žádosti a povolení
stavby kiosků u Velkého rybníka a v Klostermannově
ulici v Plzni) 1951-1952 21
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277 Dům čp. 7 v Hartmanicích (smlouvy, záležitosti
hypotečních splátek, plánek) (1874)1918-

1947
 

21
278 Pekárny  a sklad v Holýšově (bývalá sklárna -

korespondence ohledně koupě bývalé sklárny v
Holýšově a následné nucené odprodání firmě
Metallwerke Holleischen, poválečný spor se
Zbrojovkou Brno o neplatnost smlouvy uzavřené pod
tlakem okupace, plány přestavby)

1937-1948 22

279 Dům čp. 20 v Horní Bříze (smlouva, korespondence k
daním, plánek návrhu přestavby) 1923-1926 22

280 Pekárna, skladiště a obytná budova na č. kat. 316/3 v
Horní Bříze (projekt stavby (2 ks), smlouvy) 1925-1932 22

281 Dům čp. 189 v Křimicích (smlouvy na koupi
pozemku, plánek novostavby prodejny, odhad) 1935-1947 22

282 Dům čp. 111 ve Lhotě u Dobřan (smlouvy na koupi
pozemku, odhad prodejny, prodej objektu) 1932-1947 22

283 Dům čp. 161 v Líních (smlouvy, daňové záležitosti,
prodej) (1909)1918-

1926
 

22
284 Dům čp. 40 v Liticích (projekt přestavby na prodejnu) 1922 22
285 Pozemek č. kat. 2331/16 v Liticích (smlouvy, plán s

umístěním parcely, projekt  prodejny – Valcha,
knihovní úprava) 1938-1949 22

286 Dům čp. 154 v Nepomuku (smlouvy, plánek hostince,
plán adaptace) 1920-1933 22

287 Dům čp. 153 v Nýřanech (smlouvy, plány, projekt
přístavby) (1913)1918-

1946
 

22
288 Dům čp. 111 v Olešné (písemnosti k určení majetku,

situační plán parcely, plán stavby prodejny) 1928-1931 22
289 Dům čp. 148 v Radčicích (soudní rozhodnutí,

geometrický plán, převod na Jednotu Malesice) 1940-1954 22
290 Pekárna a skladiště v Rokycanech (povolení

kanalizace, plán, povolení k užívání) 1931-1942 22
291 Pekárna v Rožmitále pod Třemšínem (plán – návrh

stavby víceúčelového komplexu s pekárnou, lékárnou
a byty na neoznačené parcele) 1950 22
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292 Dům čp. 190 ve Stodůlkách – Höhalu (kupní smlouva
na parcelu, plán novostavby prodejny, ocenění,
prodej) 1932-1949 22

293 Dům čp. 74 v Úbislavi (kupní smlouva na parcelu,
plán novostavby prodejny, poválečné ocenění) 1935-[1946] 22

294 Dům čp. 95 ve Vejprnicích (likvidace hypotéky, plány
na přestavbu stodoly na byty, kolaudace, prodej) 1893-1932 22

295 Dům čp. 45 ve Vochově (výmaz pohledávek, plán
adaptace) 1927-1937 22

296 Dům čp. 111 ve Vstiši (změna knihovního pořádku,
prodejní smlouva) 1929-1930 22

297 Dům čp. 190 v Zaječově - Svaté Dobrotivé (kupní
smlouva, plán novostavby, změna knihovního
pořádku) 1930-1941 22

298 Domy ve Zbůchu čp. 137, 138 (bývalý závodní
konzum a dělnický dům - pravidelné prodlužování
nájemní smlouvy se Západočeským báňským
akciovým spolkem ve Zbůchu, ukončení nájmu po
záboru pohraničí, korespondence k vyúčtování
inventáře, poválečná jednání mezi ZKD a stavebním
družstvem Lidový dům ve Zbůchu ohledně
pohledávek týkajících se obou budov) 1924-1951 23

299 Dům čp. 23 ve Zruči (smlouvy, plánek přístavby,
potvrzení o dani) 1946-1949 23

300 Nucené zrušení majetkových práv ZKD ve prospěch
okupantů (vyplněné formuláře k objektům ZKD v
Sudetech pro německého správce majetku českých
konzumních družstev v Sudetech) 1939-1941 23

301 Předání politické školy ZKD ve Stodě Krajské
družstevní radě 1951 23

302 Předání nemovitostí n.p. Velkoobchod potřebami pro
domácnost Plzeň (ocenění, smlouva – uhelna Nový a
spol., dílny v Rožmberské a Kollárově ul.) 1953 23

303 Předání nemovitostí n.p. Velkoobchod
potravinářským zbožím (skladiště na hlavním
nádraží) 1953 23

304 Předání nemovitostí n.p. Restaurace a jídelny (dům v
Myslince čp. 24, Lidový dům v Plzni-Doubravce čp.
45) 1953 23
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305 Předání nemovitostí n.p. Uhelné sklady (skladiště na
uhlí a vážní domek na Hlavním nádraží v Plzni) 1953-1954 23

306 Předání nemovitostí okresnímu bytovému podniku
„Domov“ v Plzni (budovy Slovanská čp. 899,
Stalingradská čp. 875, Koterovská čp. 592, Plzenecká
čp. 505, Hornická čp. 526, Hornická čp. 190, Malická
čp. 519, Božkov čp. 194) 1953-1954 23

307 Předání nemovitostí Krajskému výkupnímu podniku
(sklady ovoce) 1953 23

308 Výpisy z pozemkových knih 1954 23
309 Prodej pozemku v Plzni-Lobzích č. kat. 170/39 1954-1955 23
310 Zbavení závazků na pozemkovém majetku při

likvidaci 1954-1955 23
311 Předání prodejen a provozoven okresním spotřebním

družstvům  Jednota  (celkové  sumáře  a  všeobecné
pokyny;  Jednota  Domažlice,  Jednota  Nepomuk,
Jednota Stod, Jednota Ledce, Jednota Šťáhlavy) 1950-1955 24

- „ -  (předání jednotlivým Jednotám – u nemovitostí
výpisy z pozemkových knih, knihovní návrhy, dekrety
o předání nemovitosti od FNO nebo KNV; seznamy
investic) 1950-1953 25

312 Předání prodejen a provozoven n.p. Pramen (převody
nemovitostí - smlouvy, ocenění; předání investičního
majetku) 1952-1954 26

313 Předání skladu v Jablonského ul. č. 23 v Plzni
Velkoobchodu drobným spotřebním zbožím 1952-1953 26

314 Předání restauračních provozoven n.p. Plzeňské
restaurace a hotely (seznam provozoven, jejich
inventáře) 1952 26

315 Předání pekáren n.p. Západočeské mlýny (seznam
provozoven, odhady strojů) 1952-1953 27

316 Předání výroben n.p. Západočeská Fruta v
Rokycanech (soupis výroben, soupis investic a jejich
odhad) 1952-1953 27

317 Předání investičního materiálu Krajskému svazu
spotřebních družstev v Plzni 1953-1954 27

318 Předání „Farmy“ Státnímu statku Čeminy 1954-1955 27
319 Směnky, státní půjčky a subvence ZKD a družstvům s

ním sloučeným 1919-1926 27
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320 Přihláška majetkových hodnot, cenných papírů,
vkladů a pojistek podle dekretu prezidenta republiky
č. 95/1945 Sb. a vyhlášky ministerstva financí z 12.
12. 1945 č. 153/1945 Sb. 1945-1946 27

321 Odhady pracovních strojů, zařízení a inventáře
potravinářských výroben (zejména cukráren a
pekáren) soukromých firem českých majitelů
převzatých do ZKD 1951-1952 27

322 Motorová vozidla (korespondence s firmou ASAP o
koupi traktoru a příslušenství pro statek Chlumčany,
protokoly o prodeji a odhadní listy na vozidla) 1931-1953 27

Materiály propagačně – výchovného odboru k historii
a propagaci družstva:

323 Českoslovanská sociální demokracie, Československá
sociálně demokratická strana dělnická (volební
letáky), 3 plakáty (1911)1918-

1938
 

28
324 Fašisté (fašistické letáčky z listopadu 1938 s

protidružstevním a protižidovským obsahem, výzvy
Vlajky) 1938 28

325 IV. dělnická výstava v Plzni v r. 1896 (dokumenty a
vzpomínky) (1896)1918-

1933
 

28
326 Libreta k průvodům na Mezinárodní družstevní den

(návrhy alegorických vozů, průvodů, hesel) 1924-1926 28
327 Výstava „Práce a život dělníka“ v Plzni 1929 28
328 Zpráva o mezinárodní konferenci družstevnic ve

Vídni 1930 28
329 Tělocvičné a sportovní slavnosti Dělnické

tělovýchovné jednoty Plzeň (strojopisy článků
Slavnosti III. kraje DTJ Plzeň, Plzeňsko na III.
Olympiadu) 1932-1934 28

330 Přednáška o VI. jubilejní dělnické, živnostenské a
hospodářské výstavě v Plzni (mj. popis jednotlivých
vystavovaných expozic) 1938 28

331 Družstevní slavnosti v Plzni (propagační kartony) 3 ks 1946 28



39 
 Inv.                              Obsah                                                         Čas.                 Čís.
 č.                                                                                                 rozsah             evid. j.

332 Výpis z dělnického kalendáře „Práce“ z r. 1871
týkající se počátků družstevnictví v západních
Čechách 1933 28

333 Články k dějinám družstevnictví (Janus, Antonín: Z
historie prodejny ZKD v Plánici; Akce obchodníků
proti prodejně ve Stříbrných Horách) 1941-1942 28

334 Básně, písně, scénáře her k 90. výročí založení první
družstevní prodejny v Rochdale 1934 28

335 Korespondence s Ústředním svazem
československých družstev (zápisy o schůzích
ústředního propagačně-výchovného výboru
družstevního) a Vyšší družstevní školou v Praze 1925-1939 28

336 Přednášky a kursy Habrmanovy družstevní školy v
Plzni 1923-1938 28

337 Přednášky o družstevnictví 1922-1936 28
338 Osvětové přednášky se světelnými obrazy (texty

přednášek, zčásti s odkazy na diapozitivy – Krajem
šesti řek, Napříč Šumavou, Šumava v zimě, Tiskařské
družstvo Grafika) 1927-1937 28

- „ -  (O významu ZKD, Náš dům – náš hrad, Pootaví) [1930]-1946 29
339 Agitační přednáška k otevírání nových prodejen ZKD [1930-1935] 29
340 Přednáškové kursy pro zaměstnance (texty přednášek

k národohospodářským otázkám) 1923-1947 29
341 Přednášky pro vyučence při odchodu (s odkazy na

diapozitivy) [1930-1947] 29
342 Propagace družstevnictví loutkovým divadlem

(scénáře her pro děti; korespondence propagačně-
výchovného odboru s jednotlivými místními
dozorčími výbory o uspořádání představení a
přednášek) 1929-1931 29

343 Propagační plakáty, návrhy plakátů (20 ks), kresby (21 ks) 1919-1948    29
344 Návrhy záhlaví rubrik v závodním časopise 1949 29
345 Soutěž o vzornou politickou organizaci na poli

družstevnictví 1949 29
346 Recitační pásmo pro členské schůze (o komunistické

straně), příležitostné politické projevy 1946-1952 29
347 Pozdravná adresa francouzské Národní federace

spotřebních družstev ZKD (rukopis s podpisy - díky
za přijetí delegátů vídeňského družstevního kongresu) 1931 29
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348 Pozdravná adresa k 60. narozeninám A. Remeše 1936 29
349 Úmrtní oznámení ředitele ZKD K. Šnajdra 1937 29
350 Projev generálního sekretáře Mezinárodního

družstevního svazu Henry J. Maye na slavnostním
projevu ÚSČD 1938 29

351 Pozdravná adresa k 60. narozeninám předsedy
představenstva ZKD J. Kovaříka 1941 29

352 Losy věcné loterie Ústředního výboru pro zřizování
odborných pokračovacích škol sklářských v
Republice československé (10 ks) 1922 29

353 Odběrné známky a propagační letáky plzeňských
soukromých obchodníků [1930-1939] 29

354 Šatenka a odběrní lístky na potraviny a jiné zboží 1946-1953 29

 III. Ú četní materiál

 
 IIIa  Účetní knihy

355 Popis jmění ZKD  1920-1951 K 59
356 Kniha účetních uzávěrek 1947-1951 K 60
357 Převody členských podílů 1935-1943, pohřební

podpory pozůstalým po členech ZKD 1933-1943 1933-1943 K 61

 IIIb Ostatní účetní písemnosti

358 Účetní uzávěrka za rok 1930 30
359  - „ - 1931 30
360  - „ - 1932 30
361  - „ - 1933 30
362  - „ - 1934 30
363  - „ - 1935 30
364  - „ - 1936 30
365  - „ - 1937 30
366  - „ - 1938 30
367  - „ - 1939 30
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368 Účetní uzávěrka za rok 1940 30
369  - „ - 1941 30
370  - „ - 1942 30
371  - „ - 1944 30
372  - „ - 1945 30
373  - „ - 1946 31
374  - „ - 1947 31
375  - „ - 1948 31
376  - „ - 1949 31
377  - „ - (neúplná) 1950 31
378  - „ - 1951 31
379 Účetní uzávěrka k 28. 6. 1952 1952 32
380  - „ -  k 30. 6. 1953 1953 32
381 Účetní uzávěrka za rok 1954 32
382 Účetní uzávěrka za rok 1955 32
383 Likvidační uzávěrka k 1. 1. 1956 1955-1960 32

IV. Noviny, novinové výstřižky a časopisy

384 Tisková dokumentace (jednotlivá čísla novin) k
dělnickému a družstevnímu hnutí (mj. volby, situace
za 1. světové války) - Nová doba, Právo lidu, Pražské
pondělí, Průkopník, Spravedlnost, Večerník Práva lidu (1911)1918-

1920
 

33
385 Tisková dokumentace (jednotlivá celá čísla novin a

časopisů nebo vystříhané články s uvedenou citací)
týkající se ZKD, družstevnictví a závažných
politických událostí (mj. proletářská družstevní
opozice, valné hromady ZKD, III. dělnická olympiáda,
útoky soukromých obchodníků proti spotřebnímu
družstevnictví, 60. narozeniny Antonína Remeše, úmrtí
ředitele ZKD Kajetána Šnajdra, mnichovské události,
protisocialistické a protižidovské štvaní v době 2.
republiky, významné události na domácí politické
scéně a rozhodující válečné operace v období 2.
světové války, družstevnictví v letech 1945 – 1947,
zásobovací situace v letech hospodářské krize,
okupace a po válce) -  A-Zet, Árijský boj, České slovo,
Československý obchod, Český deník, Český obchod,
Český směr, Český západ, Das Radbusathal,
Distribuce, Družstevník, Expres, Hlas Plzeňska, 33
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385
(pokrač.)

Informační oběžník zaměstnanců ZKD v Plzni, Jarost,
Klatovské listy, Lidová demokracie, Lidové noviny,
Národní práce, Národní střed, Náš nový domov, Náš
rozvoj, Nová doba, Nová Plzeň – publikace pro
průmysl, obchod a živnosti, Nový den, Nový večerník,
Pilsner Tagblatt, Posel od Čerchova, Pravda, Právo
lidu, Pražský večer, Proletářský družstevník, Rudé
právo, Svět práce, Svobodné slovo, Škodovák, Týden,
Úřední list města Plzně, V rodinném zátiší, Večerní
České slovo, Večerník Práva lidu, Venkov, Věstník
dělnického potravního spolku Vzájemnost – Včela,
Věstník Gremia maloobchodníků v Plzni, Vlajka,
Západočeský večerník, Zdravá generace, Žďár   1932-1952 33

 - „ - (pokračování tiskové dokumentace) 1931-1947 34
386 Consulta Service. Statisticko-poradní služba pro

obchod a průmysl v Praze  (cyklostylované informační
letáky politicko-hospodářského obsahu „Týdenní
dopis“, „Tržní přehled“, „Statistický přehled“) 1948 35

387 Náš rozvoj. Družstevní list rodinnný. Orgán
Ústředního svazu československých družstev v Praze a
Velkonákupní společnosti konsumních družstev v
Praze. Ročník XIII, 1922, č. 1-12. 1922 35

  V. Tiskoviny a brožury

388 Slavnostní list ke slavnosti sdružení konsumních
družstev z Plzeňska, Nýřanska a Kralovicka (tiskovina
ke slavnosti sloučení 1. 9. 1918 (2 ks)) - jiné 
1911 – 1921 Jubilejní slavnostní list vydaný ku oslavě
10letého trvání konsumního a výrobního spolku
„Budoucnost“ v Kladně. Kladno 1921. - jiné
Strnad, Emil: Výrobní a pracovní družstva. Praha 1921
Revoluční strana. Skutky a hesla III. Internacionály.
Praha 1925.
„Prvoděv“, první dělnické oděvní družstvo v
Prostějově. V prvním desítiletí. Několik vzpomínek a
dat k 1. deceniu družstva. Prostějov 1928.
May, Henry J.: Mezinárodní družstevní svaz – jeho
dějiny, účel a správa. Praha 1929.
Dokumenty o rozbiječské činnosti proletářské
družstevní oposice a pražské „Včely“. Praha 1932.
Proč byla rozbita jednota družstevního hnutí. Praha
[1933]. 35

vildova
Text napsaný psacím strojem

vildova
Text napsaný psacím strojem

vildova
Text napsaný psacím strojem
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388
(pokrač.)

Spotřebitelské hnutí v Československu. Praha 1938.
Oslo samvirkelag.  Oslo 1927 (nor.) - propagační
fotografická publikace k desetiletému výročí družstva
Stockholm 1927. Zeitung für die Teilnehmer des
zwölften Internationalen Genossenschaftskongresses –
Journal for the delegates and visitors to the Twelfth
International Co-operative Congress – Journal pour les
délégués et les visiteurs du douziéme Congrés
Coopératif International. Nr. 3 (15. August 1927), Nr. 5
( 17. August 1927) (něm.)
45. Geschäftsbericht 1928/1929 Konsumverein
Leipzig-Plagwitz und Umgegend, eingetr.
Genossenschaft m.b.H., Leipzig 1929 (něm.)
The Danish co-operative movement in short.
Copenhagen [1945] (angl.)
Die Konsumengenossenschaften der Schweiz. Basilej
1946 (něm.) - propagační publikace ke švýcarskému
spotřebnímu družstevnictví 
Schweiz.Konsum-Verein. Organ des Verbandes
schweiz. Konsumvereine (V.S.K.) , Basel. Nr. 40, 46.
Jahrganag, 5. Oktober 1946 (něm.) - propagační číslo
pro účastníky Kongresu Mezinárodní družstevní
aliance v Curychu 7. - 10. 10. 1946
International Co-operative Womenś Guild – Report of
the Committee 1937-1946. London 1946 (angl.)
16th Congress of the International Co-operative
Alliance – 16e Congrés de l´Alliance coopérative
internationale – 16. Kongress des Internationalen
Genossenschaftsbundes Zurich 7.-10. Octobre 1946.
Programme des représentations cinématographigues
(fr.)
16th Congress of the International Co-operative
Alliance – 16e Congrés de l´Alliance coopérative
internationale – 16. Kongress des Internationalen
Genossenschaftsbundes Zurich 7th to 10th October
1946. Program of film displays (angl.)
16th Congress of the International Co-operative
Alliance – 16e Congrés de l´Alliance coopérative
internationale – 16. Kongress des Internationalen
Genossenschaftsbundes Zurich. 7.-10. Octobre 1946.
Programme (fr.)
Pravda veliké doby. Reportáže z 30 ročníků Rudého
práva. Praha 1950. 1918-1950 35

vildova
Text napsaný psacím strojem

vildova
Text napsaný psacím strojem
2 ks

vildova
Text napsaný psacím strojem

vildova
Text napsaný psacím strojem

vildova
Text napsaný psacím strojem

vildova
Text napsaný psacím strojem

vildova
Text napsaný psacím strojem
-
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VI.   Filmy

389 Film „Převzetí konzumu Škodových závodů v
Plzni ZKD“ (délka 100 m) [1919] Fil 1

390 Film „ZKD – hlavní podniky Plzeň“ (délka 150 m) [1920] Fil 2

VII. Fotografie

391 Plzeň - pohled na město od severu, cca 1910  (3 ks) [1918-1938] F 1 – 3
392 Dělnický dům „Peklo“, cca 1910 (1 ks) [1918-1938] F 4
393 První prodejna Ústředního konzumního a

výrobního družstva v Plzni na Roudné (1 ks) (1911) F 5
394 Prodejna družstva Volnost v Tlučné (2 ks) (1911)1918-

1920
 

F 6 - 7
395 Funkcionáři Ústředního konzumního a výrobního

družstva v Plzni a I. dělnického potravního a
výrobního spolku pro Škvrňany a okolí (5 ks) (1912)1918-

1920
 

F 8 - 12
396 Družstevníci v Tlučné (2 ks) (1917) F 13 - 14
397 Budova bývalé firmy Theiner v Plzni na

Doudlevecké třídě – první ústřední objekt ZKD
(1 ks) [1919] F 15

398 I. sjezd župního svazu družstev v Plzni (1 ks) 1920 F 16
399 Dr. František Ladislav Chleborád – portrét (1 ks) [1918-1938] F 17
400 Neurčená skupinová fotografie, cca 1910-1920

(1 ks) [1918-1938] F 18
401 Schůze družstevníků na nádvoří ústřední budovy

ZKD v Plzni (1 ks) 1921 F 19
402 Zaměstnanci ZKD (2 ks) 1921 F 20 - 21
403 Dozorčí výbory prodejen Dělnického konzumního

družstva v Merklíně   (1 ks) 1921 F 22
404 Představenstvo a dozorčí rada družstva Union v

Břasích (1 ks) 1925 F 23
405 Představenstvo župního svazu družstev v Plzni

(1 ks) 1926 F 24
406 Družstevní slavnosti v Plzni (16 ks) 1926 F 25 - 40
407 Valná hromada ZKD (2 ks) 1926 F 41 - 42
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408 Ústřední budovy ZKD (5 ks) 1926 F 43 - 47
409 Dopravní prostředky ZKD (6 ks) 1926 F 48 - 53
410 Továrny Velkonákupní společnosti družstev (7 ks) 1926 F 54 - 60
411 Dělnické družstvo tiskařské „Grafika“ v Plzni

(jednotlivé části provozu) (10 ks) 1927 F 61 - 70
412 Družstevní mládež ZKD na Roudné (1 ks) 1929 F 71
413 Potíže při zásobování šumavských prodejen ZKD v

zimě - Hartmanice, Stachy (5 ks) 1929 F 72 - 76
414 Děti při propagační akci ZKD (8 ks) [1920-1930] F 77 - 84
415 Nezaměstnaní (5 ks) 1932 F 85 - 89
416 Funkcionáři Občanského konzumního družstva v

Plzni (1 ks) 1933 F 90
417 Oslavy 25. výročí založení družstva v Božkově –

zakládající členové (2 ks) 1933 F 91 - F 92
418 Oslavy 25. výročí založení družstva ve Skvrňanech

(16 ks) 1933 F 93 - 108
419 Zakladatelé ZKD v Tymákově - skladník František

Černý (1 ks) 1934 F 109
420 Vánoční prodej ryb v Rožmberské ul. (4 ks) 1935 F 110 - 113
421 Zakladatelé družstevnictví v západních Čechách

(8 ks) 1935 F 114 - 121
422 Družstevní slavnosti v Klatovech (30 ks) 1936 F 122 - 151
423 Protidrahotní demonstrace v Plzni (3 ks) 1936 F 152 - 154
424 Škola učednic ZKD (4 ks) 1936 F 155 - 158
425 Oslavy 40 let založení konzumu Volnost v Tlučné

(61 ks) 1937 F 159 - 219
426 Oslavy 40 let založení konzumu v Kaznějově –

zasloužilí členové (6 ks) 1937 F 220 - 225
427 Železniční konzumní družstvo v Plzni – ústředí a

prodejny (8 ks) 1937 F 226 - 233
428 Delegace ZKD u hrobu presidenta Masaryka (2 ks) 1937 F 234 - 235
429 Zaměstnanci ZKD (3 ks) 1937 F 236 - 238
430 Družstevně-domkářské slavnosti v Horažďovicích

(28 ks) 1937 F 237 - 266
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431 Družstvo v Božkově – zakladatelé, průvod, dětská
besídka (16 ks) 1937 F 267 - 282

432 Družstevní škola ZKD v Holubím Koutě (233 ks) 1936-1941 F 283 - 515
433 Dětský tábor „Zdravé generace“ v Holubím Koutě

(2 ks) [1936-1940] F 516 - 517
434 Budova kanceláří Občanského konzumního

družstva v Plzni v Jablonského ul. (1 ks) [1930-1940] F 518
435 Interiér neurčené prodejny (3 ks) [1930-1940] F 519 - 521
436 Pomník Antonína Uxy u Mirošova (2 ks) [1930-1940] F 522 - 523
437 Pohled na Škodovy závody (1 ks) [1936-1938] F 524
438 Knihovna ZKD (3 ks) [1936-1938] F 525 - 527
439 Zimní Plzeň (odklízení sněhu u Masných krámů,

vlak u stanice Plzeň-nemocnice) (7 ks) [1936-1938] F 528 - 534
440 Turisté na Šumavě (Hůrka, Bílý vodopád, lyžaři) (6

ks) [1936-1938] F 535 - 540
441 Pošumaví (mj. strojní zařízení na venkově) (32 ks) [1936-1938] F 541 - 572
442 Neurčené slavnosti aj. v Plzni a Klatovech (18 ks) [1936-1938] F 573 - 590
443 Pohřeb ředitele ZKD Kajetána Šnajdra (165 ks) 1937 F 591 - 755
444 Šumava v zimě (záběry ze Šumavy, hlavně

Prášilsko, Hartmanicko, mj. i propagační
„reklamní“ fotografie dětí na saních s cedulemi
propagujícími nákupy v ZKD) (125 ks) [1937] F 756 - 880

445 Funkcionáři ZKD (portrétní fotografie popsané
jmény) (61 ks) 1938 F 881 - 941

446 Družstevní slavnosti v Plzni (117 ks) 1938 F 942 - 1058
447 VI. dělnická-živnostenská a hospodářská výstava v

Plzni 25. 6. - 11. 9. 1938 (285 ks) 1938 F 1059 - 1343
448 Oslavy 30. výročí založení družstva v Božkově (42

ks) 1938 F 1344 - 1385
449 Vedoucí osobnosti ZKD (17 ks) 1938-1948 F 1386 - 1402
450 XIII. řádný sjezd Ústředního svazu družstev v

Praze (1 ks) 1939 F 1403
451 Valná hromada ZKD (2 ks) 1939 F 1404 - 1405
452 Sloučení družstva Hvězda ve Stupně se ZKD

(zakladatelé družstva, snímání staré firmy a
instalování nové) (3 ks) 1940 F 1406 - 1408



47 
 Inv.                              Obsah                                                         Čas.                 Čís.
 č.                                                                                                 rozsah             evid. j.

453 Návštěva protektorátního ministra Hrubého v ZKD
(65 ks) 1941 F 1409 - 1473

454 Zakladatelé družstva Volnost v Tlučné při oslavách
45. výročí založení (6 ks) 1942 F 1474 - 1479

455 Popravení a padlí zaměstnanci ZKD (11 ks) 1945 F 1480 - 1490
456 Volba Národního výboru v Plzni na plzeňském

náměstí (3 ks) 1945 F 1491 - 1493
457 Návštěva primátora Ullricha v ZKD (4 ks) 1945 F 1494 - 1497
458 Členové představenstva, dozorčí rady a závodní

rady v pobořeném podniku (11 ks) 1945 F 1498 - 1508
459 Budova Železničního konzumního družstva v

Mikulášské ul. v Plzni po náletu (2 ks) 1945 F 1509 - 1510
460 Brigáda na balení prvního zboží z UNRRA (9 ks) 1945 F 1511 - 1519
461 Lyžaři ZKD na Šumavě (32 ks) 1945 F 1520 - 1551
462 Uctění dlouhodobé a vynikající práce družstevníků

(14 ks) 1946 F 1552 - 1565
463 Kladení věnce ZKD u pomníku T.G. Masaryka v

Plzni (6 ks) 1946 F 1566 - 1571
464 Odhalení pamětní desky popraveným a padlým

družstevníkům (4 ks) 1946 F 1572 - 1575
465 Čestná stráž družstevníků při vzpomínce na oběti

náletu v ZTD (1 ks) 1946 F 1576
466 1. máj 1946 (28 ks) 1946 F 1577 - 1604
467 Mezinárodní družstevní sjezd 1. 9. 1946 v Praze

(13 ks) 1946 F 1605 - 1617
468 Družstevní dny v Plzni 14. - 15. 9. 1946 (159 ks) 1946 F 1618 - F1776
469 Školení vedoucích prodejen ZKD (16 ks) 1946 F 1777 - 1792
470 Návštěva ministra vnitřního obchodu Ant. Zmrhala

v ZKD (35 ks) 1946 F 1793 - 1827
471 Brigáda na odklízení trosek továrny ZŘUD (13 ks) 1946 F 1828 - 1840
472 Valná hromada Velkoobchodního družstevního

podniku Praha (1 ks) 1946 F 1841
473 Brigáda zaměstnanců ZKD při skládání brambor

(17 ks) 1946 F 1842 - 1858
474 Konference družstevnic v Praze (2 ks) 1947 F 1859 - 1860
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475 Ocenění v soutěži práce k dvouletému plánu (7 ks) 1947 F 1861 - 1867
476 Anglický družstevník z Rochdalu v ZKD (1 ks) 1947 F 1868
477 Týden dětské radosti (56 ks) 1947 F 1869 - 1924
478 Dětský kolektiv ZKD – besídka (51 ks) 1947 F 1925 - 1975
479 Vánoční bazar ZKD (5 ks) 1947 F 1976 - 1980
480 Oslavy 30 let ZKD (mj. průvod, výstava „30 let

života a práce ZKD“, sportovní utkání)(342 ks) 1948 F 1981 - 2322
481 Belgická delegace družstevníků v ZKD (30 ks) 1948 F 2323 - 2352
482 1. máj v Plzni (112 ks) 1948 F 2353 - 2464
483 1. máj v Sušici (1 ks) 1948 F 2465
484 Ústřední škola družstevnic (1 ks) 1948 F 2466
485 Krojovaná delegace ZKD na slavnostech SKD v

Liberci (1 ks) 1948 F 2467
486 Slavnost družstva Osvobození v Karlových Varech

(47 ks) 1948 F 2468 - 2514
487 Slavnostní zasedání k 30. výročí ZKD (6 ks) 1948 F 2515 - 2520
488 Návštěva ministra Ant. Zmrhala v ZKD (13 ks) 1948 F 2521 - 2533
489 Valná hromada Krajské družstevní rady v Plzni

(20 ks) 1948 F 2534 - 2553
490 Valná hromada ZKD v Plzni (3 ks) 1948 F 2554 - 2556
491 Soutěž prodejen ZKD „Cílem je lepší zítřek“

(42 ks) 1948 F 2557 - 2598
492  1. běh politické školy družstevníků ve Stodě -

skupinové foto (2 ks) 1949 F 2599 - 2600
493 Základní kámen k pomníku J.V. Stalina v Plzni

(1 ks) 1949 F 2601
494 1. máj v Plzni (16 ks) 1949 F 2602 - 2617
495 Podepsání družstevního zákona Klementem

Gottwaldem (6 ks) 1949 F 2618 - 2623
496 Mírová manifestace v Plzni (1 ks) 1949 F 2624
497 Krajská slavnost KSČ v Plzni (mj. gen. taj. KSČ

Rudolf Slánský) (23 ks) 1949 F 2625 - 2647
498 Výzdoba podniku ZKD a budov v Plzni k IX.

sjezdu KSČ (12 ks) 1949 F 2648 - 2659
499 Výzdoba budov v Plzni k oslavám VŘSR (11 ks) 1949 F 2660 - 2670
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500 Brigáda zaměstnanců ZKD na bramborové
kampani (4 ks) 1949 F 2671 - 2674

501 1000. prodejna ZKD ve Slavicích (5 ks) 1949 F 2675 - 2679
502 Oslavy  přijetí miliontého člena ZKD (2 ks) 1949 F 2680 - 2681
503 Budovatelská práce zaměstnanců ZKD (32 ks) 1949-1950 F 2682 - 2713
504 Ženy při výrobě uzenin (3 ks) [1949-1950] F 2714 - 2716
505 Hodnocení nejlepších učňů, učňovské práce (10 ks) [1949-1952] F 2717 - 2726
506 Plzeňské výstavní trhy (18 ks) 1950 F 2727 - 2744
507 Mírová manifestace pracujících v Plzni (mj.

spisovatel Jan Drda) (2 ks) 1950 F 2745 - 2746
508 Slavnost budovatelů v Plzni 2. - 3. 9. 1950 (6 ks) 1950 F 2747 - 2752
509 Slavnost přejmenování obchodní akademie v Plzni

na Vyšší hospodářskou školu Klementa Gottwalda
(10 ks) 1950 F 2753 - 2762

510 Prověrka zlepšovacích námětů ve ZŘUD (5 ks) 1950 F 2763 - 2767
511 Valná hromada ZKD v Plzni (4 ks) 1950 F 2768 - 2771
512 Vzorní pracovníci ZKD (14 ks) 1950 F 2774 - 2787
513 Družstevní lom v Nebílovském Borku (1 ks) 1950 F 2786
514 Brigády zaměstnanců ZKD v zemědělství  (2 ks) 1950 F 2787 - 2788
515 Expozice ZKD na kulturním jaru 1950 (4 ks) 1950 F 2789 - 2792
516 1. máj v Plzni – průvod, alegorické vozy (22 ks) 1950 F 2793 - 2814
517 Mezinárodní den žen – výzdoba budovy bývalého

Železničního konzumního družstva (2 ks) 1950 F 2815 - 2816
518 Celozávodní aktiv funkcionářů KSČ (5 ks) 1950 F 2817 - 2821
519 Výzdoba zasedací síně v ústředí ZKD k 70.

narozeninám J.V. Stalina (2 ks) 1950 F 2822 - 2823
520 První pojízdná prodejna ZKD na Tachovsku

(11 ks) 1950 F 2824 - 2834
521 Společný kravín JZD ve Všerubech (1 ks) 1950 F 2835
522 Vzorný ženský kolektiv z kruhárny zelí v

Křimicích (1 ks) 1950 F 2836
523 Brigáda zaměstnanců ZKD na dole „Dobré štěstí“

(1 ks) 1950 F 2837
524 Čekárna a ordinace závodního lékaře (7 ks) [1950] F 2838 - 2844
525 Valná hromada ZKD (23 ks) 1951 F 2845 - 2867
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526 Manifestační svoz obilí na nám. Republiky v Plzni
(5 ks) 1951 F 2868 - 2872

527 Žňová brigáda zaměstnanců ZKD na státních
statcích Kunějovice a Chrančovice (6 ks) 1951 F 2873 - 2878

528 Filmový festival pracujících v Plzni (3 ks) 1951 F 2879 - 2881
529 Včelmistr Šafhauser při práci ve včelíně státního

statku Kunějovice (7 ks) 1951 F 2882 - 2888
530 Požár státního statku Pichl na Plasku (8 ks) 1951 F 2889 - 2896
531 Podpisy učebních smluv (16 ks) 1951 F 2897 - 2912
532 Výkrmna vepřů státního statku Chrančovice (2 ks) 1951 F 2913 - 2914
533 Výmlatová brigáda v JZD Kozolupy (5 ks) 1951 F 2915 - 1919
534 Vánoční výstava knih (5 ks) 1951 F 2920 - 2924
535 Budovatelské úsilí zaměstnanců ZKD (32 ks) 1951 F 2925 - 2956
536 1. máj v Plzni (9 ks) 1951 F 2957 - 2965
537 Mírová manifestace pracujících v Plzni (4 ks) 1951 F 2966 - 2969
538 Hlasování pro mír na pracovištích – podepisování

Paktu míru (5 ks) 1951 F 2970 - 2974
539 Odhalení desky budovatelů KSČ na domu „U

Trnků“ v Koperníkově ulici v Plzni (4 ks) 1951 F 2975 - 2978
540 Vzorní pracovníci ZKD (39 ks) 1951 F 2979 - 3017
541 Slavnostní schůze k 30. výročí KSČ v ZKD (6 ks) 1951 F 3018 - 3023
542 Sběr borůvek pro ZKD (9 ks) 1951 F 3024 - 3032
543 1. máj v Plzni (12 ks) 1952 F 3033 - 3044
544 Oslava Mezinárodního dne žen (25 ks) 1952 F 3045 - 3069
545 Kanceláře ZKD (3 ks) [1926-1936] F 3070 - 3072
546 Mlékárna ZKD – záběry z provozu (42 ks) 1926-1937 F 3073 - 3114
547 Truhlárna – záběry z provozu (12 ks) 1926-1932 F 3115 - 3126
548 Pekárna – záběry z provozu (46 ks) 1926-1949 F 3127 - 3172
549 Stáčírna piva – záběry z provozu (2 ks) [1926-1936] F 3173 - 3174
550 Pražírna kávy (1 ks) [1926-1936] F 3175
551 Továrna ZŘUD v Plzni – záběry z provozu,

zpracování masa, uzenářská výroba (70 ks) 1926-1938 F 3176 - 3245
552 Továrna ZŘUD po vybombardování (15 ks) 1945 F 3246 - 3260
553 Znovuvýstavba továrny ZŘUD (28 ks) 1945-1946 F 3261 - 3288
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554 Ústřední skladiště ZKD – budova, nádvoří, interiér
(42 ks) 1926-1938 F 3289 - 3330

555 Farma ZKD – budovy, provoz (20 ks) 1926-1946 F 3331 - 3350
556 Obchodní tržnice v Plzni – výlohy, budova (9 ks) 1941 F 3351 - 3359
557 Budovy, sklady a prodejny ZKD, dělnické

spolkové domy (celkem 321 ks):

Blatná – prodejna (4 ks) F 3360 - 3363
Blatnice – prodejna (1 ks) F 3364
Blovice – prodejny, hostinec „Panský dům“  (3 ks) F 3365 - 3367
Břasy – prodejna (1 ks) F 3368
Buková – prodejna (1 ks) F 3369
Bukovník – prodejna (2 ks) F 3370 - 3371
Čachrov – prodejna (1 ks) F 3372
Čelákovy – prodejna (1 ks) F 3373
Čermná – prodejna (1 ks) F 3374
Česká Bříza – prodejna (1 ks) F 3375
Číčov – prodejna (1 ks) F 3376
Čimice – prodejna (1 ks) F 3377
Čižice – prodejna (1 ks) F 3378
Dnešice – prodejna (1 ks) F 3379
Dobřany – prodejna (1 ks) F 3380
Domažlice – prodejny (5 ks) F 3381 - 3385
Dražovice – prodejna (1 ks) F 3386
Dýšina – prodejna (3 ks) F 3387 - F3389
Ejpovice – prodejna (1 ks) F 3390
Folmava – prodejna (1 ks) F 3391
Hartmanice – prodejna (mj. interiér) (4 ks) F 3392 - 3395
Hlohovčice – prodejna (1 ks) F 3396
Holoubkov – prodejna (1 ks) F 3397
Holýšov – prodejna (výloha vyzdobená k 1. máji
1933) (2 ks) F 3398 - 3399
Horažďovice – prodejna (1 ks) F 3400
Horní Bříza – prodejna (1 ks) F 3401
Horní Kamenice – prodejna (1 ks) F 3402
Hory Matky Boží – prodejna (2 ks) F 3403 - 3404
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(pokrač.)

Hořehledy – prodejna (2 ks) F 3405 - 3406
Hůrky – prodejna (Hořicova chata) (1 ks) F 3407
Chlum – prodejna (mj. interiér) (2 ks) F 3408 - 3409
Chlumčany – prodejna (4 ks) F 3410 - 3413
Chocenice – prodejna (2 ks) F 3414 - 3415
Chrást – prodejna, „Lidový dům“ (2 ks) F 3416 - 3417
Chudenice – prodejna (5 ks) F 3418 - 3422
Janovice nad Úhlavou – prodejna (1 ks) F 3423
Jarov – prodejna (1 ks) F 3424
Kamenný Újezd – prodejna (1 ks) F 3425
Kasejovice – prodejna (1 ks) F 3426
Kaznějov – prodejny, obvodní sklad (20 ks) F 3427 - 3446
Kdyně – prodejna (4 ks) F 3447 - 3450
Klabava – prodejna (1 ks) F 3451
Klatovy – prodejny, pekárna (5 ks) F 3452 - 3456
Koloveč – prodejna (1 ks) F 3457
Kout na Šumavě – prodejna (1 ks) F 3458
Krchleby – prodejna (3 ks) F 3459 - 3461
Křimice – prodejna (1 ks) F 3462
Kvíčovice – veřejný poslech rozhlasového pořadu
ZKD před prodejnou (1 ks) F 3463
Kyšice – prodejna, spolkový dům (2 ks) F 3464 - 3465
Ledce – prodejna (1 ks) F 3466
Lhota (u Merklína) – prodejna (1 ks) F 3467
Líně – prodejna, dělnický spolkový dům (3 ks) F 3468 - 3470
Losiná – prodejna (1 ks) F 3471
Manětín – prodejna (3 ks) F 3472 - 3474
Merklín – prodejna, sklad (2 ks) F 3475 - 3476
Mrtník – prodejna (mj. interiér) (2 ks) F 3477 - 3478
Mýto – prodejna (1 ks) F 3479
Nalžovské Hory – prodejna (1 ks) F 3480
Nebílovy – prodejna v budově zámku, adaptace
zámku pro novou prodejnu (9 ks) F 3481 - 3489
Nekmíř – prodejna (2 ks) F 3490 - 3491
Nekvasovy – prodejna (1 ks) F 3492
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Nevřeň – prodejna (1 ks) F 3493
Nezdice – prodejna (1 ks) F 3494
Nezvěstice – prodejny (2 ks) F 3495 - 3496
Nové Zhůří - interiér prodejny (1 ks) F 3497
Nový Dvůr – prodejna (2 ks) F 3498 - 3499
Nýrsko – prodejna (4 ks) F 3500 - 3503
Nýřany – prodejny, „Lidový dům“ (8 ks) F 3504 - 3511
Oplot – prodejna (1 ks) F 3512
Osek – prodejna (1 ks) F 3513
Osvračín – prodejna (1 ks) F 3514
Pec – prodejna (1 ks) F 3515
Plasy – prodejny (2 ks) F 3516 - 3517
Plzeň – přízemí „Mrakodrapu“ na Jungmannově
třídě – Obchodní dům ZKD  (4 ks) F 3518 - 3521
Plzeň – přízemí „Mrakodrapu“ na Jungmannově
třídě – prodejna ZŘUD (1 ks) F 3522
Plzeň – prodejna Jungmannova tř. (interiér) (1 ks) F 3523
Plzeň – prodejny Klatovská tř. (3 ks) F 3524 - 3526
Plzeň – prodejna ZŘUD Klatovská tř. (1 ks) F 3527
Plzeň – prodejna Koterovská tř. (2 ks) F 3528 - 3529
Plzeň – prodejna Lindauerova ul. (2 ks) F 3530 - 3531
Plzeň – prodejna Plachého ul. (mj. interiér) (5 ks) F 3532 - 3536
Plzeň - prodejna Rožmberská ul. - interiér (1 ks) F 3537
Plzeň – prodejna Bílá Hora (1 ks) F 3538
Plzeň – prodejna Božkov (3 ks) F 3539 - 3541
Plzeň – prodejna Bukovec (2 ks) F 3542 - 3543
Plzeň – prodejny Doubravka (3 ks) F 3544 - 3546
Plzeň – prodejna Košutka II (interiér) (1 ks) F 3547
Plzeň – prodejna Koterov (1 ks) F 3548
Plzeň – prodejna Letná (2 ks) F 3549 - 3550
Plzeň – prodejna Nová Hospoda (3 ks) F 3551 - 3553
Plzeň – prodejny Skvrňany (3 ks) F 3554 - 3556
Plzeň – prodejna Újezd (1 ks) F 3557
Plzeň – prodejna Valcha (1 ks) F 3558
Plzeň – Lidový dům Černice (1 ks) F 3559
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Plzeň – spolkový dům „Svornost“ v Doubravce
(1 ks) F 3560
Plzeň – Lidový dům „Na Radbuze“ Doudlevce
(1 ks) F 3561
Plzeň – Spolkový dům Roudná (1 ks) F 3562
Plzeň – Lidový dům Karlov a hřiště DTJ    (1 ks) F 3563
Plzeň – Dělnický spolkový dům Letná (1 ks) F 3564
Plzeň – spolkový dům DTJ Litice (1 ks) F 3565
Plzeň – Lidový dům Lobezská tř. (1 ks) F 3566
Plzeň – spolkový dům DTJ Nová Hospoda (1 ks) F 3567
Poděvousy – prodejna (1 ks) F 3568
Prášily – prodejna (mj. interiér) (4 ks) F 3569 - 3572
Přeštice – Lidový dům (3 ks) F 3573 - 3575
Ptenín – prodejna (1 ks) F 3576
Radnice – prodejna (5 ks) F 3577 - 3581
Rokycany – prodejny, sklady, Lidový dům (19 ks) F 3582 - 3600
Roupov – prodejna (1 ks) F 3601
Seč – prodejna (1 ks) F 3602
Soběšice – prodejna (1 ks) F 3603
Spálené Poříčí – prodejna (1 ks) F 3604
Stachy – prodejna (2 ks) F 3605 - 3606
Staňkov – prodejny (2 ks) F 3607 - 3608
Starý Plzenec – prodejny, Dělnický dům (5 ks) F 3609 - 3613
Strašice – prodejna (1 ks) F 3614
Strašín (2 ks) F 3615 - 3616
Sušice – prodejny, sklad, Dělnický lidový dům
(16 ks) F 3617 - 3632
Svatá Dobrotivá – Lidový dům (1 ks) F 3633
Svojkovice – prodejna (1 ks) F 3634
Špičák – prodejna (1 ks) F 3635
Šťáhlavy – prodejna, Lidový dům (3 ks) F 3636 - 3638
Štěnovice – prodejna (2 ks) F 3639 - 3640
Štěnovický Borek – prodejna (2 ks) F 3641 - 3642
Těně – prodejna (1 ks) F 3643
Tlučná – prodejny, Lidový dům (11 ks) F 3644 - 3654
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Třemošná – prodejny (mj. interiér) (4 ks) F 3655 - 3658
Tymákov – prodejna (1 ks) F 3659
Úbislav – prodejna (1 ks) F 3660
Útušice – prodejna (1 ks) F 3661
Vejprnice – prodejny, spolková restaurace  (4 ks) F 3662 - 3665
Vochov – prodejna (1 ks) F 3666
Volduchy – prodejna (1 ks) F 3667
Volenice – prodejna (2 ks) F 3668 - 3669
Všeruby – prodejna (2 ks) F 3670 - 3671
Zbiroh – prodejna (1 ks) F 3672
Zbůch – sklady (2 ks) F 3673 - 3674
Zemětice – prodejna (1 ks) F 3675
Žákava – statek ZKD (1 ks) F 3676
Ždírec – prodejna (1 ks) F 3677
Neidentifikované prodejny (3 ks) 1927-1937 F 3678 - 3680

Dodatek z roku 2006:
1206 Album – zpracování mléka a vajec v ústředí ZKD

(mj. zařízení mlékárny ZKD, jednotlivé fáze
zpracování mléka) (66 ks)

[1939-1945] F 3681

1207 Album – sběrny mléka v jednotlivých obcích
západních Čech (129 ks) 

[1939-1945] F 3682

1208 Budování laboratoře v ústředí ZKD, trafostanice
(8 ks)

1941-1945 F 3683 - 3690

1209 Provoz mlékárny ZKD (14 ks) [1945-1960] F 3691 - 3704
1210 Provoz mlékárny ZKD (8 ks) [1950-1960] F 3705 - 3712
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 VIII. Skle něné diapozitivy 
 

  

  Reklamy   

558 Reklamy VDP (potraviny, drobné spotřební zboží – 
kosmetika, krémy na boty, čisticí prostředky...) (90 ks)  

 
[1926-1936] 

 
D 1 - 90 

559 Propagační a reklamní záběry podniků VDP:   
  Družstevní mlýny v Kyjově (1 ks) [1926-1936] D 91 
  Obilní silo Kyjovských mlýnů VDP (1 ks) [1926-1936] D 92 
  Automatické velkomlýny Kyjov (2 ks) [1926-1936] D 93 – 94 
 Mlýny VDP Kyjov – krupárny, luštírna prosa a 

loupárna hrachu (1 ks) 
 

[1926-1936] 
 

D 95 
   Továrna VDP Bohušovice nad Ohří – rybí konservy, 

hořčice a octárna (1 ks) 
 

[1926-1936] 
 

D 96 
  Továrna VDP Šumperk – navijárna nití, výroba 

košťat, skladiště (2 ks) 
 

[1926-1936] 
 

D 97 – 98 
  Továrny VDP na poživatiny a lučebniny Praha VIII 

– Libeň (1 ks) 
 

[1926-1936] 
 

D 99 
  Automatické parní mlýny v Kladně (1 ks) [1926-1936] D 100 
  Ústřední budova Velkonákupní společnosti družstev 

Praha II, Těšnov 3 (1 ks) 
 

[1926-1936] 
 

D 101 
  Továrna pokrmových tuků, mýdla a pracích 

prostředků a rafinerie jedlých olejů 
Nelahozeves (1 ks) 

 
 

[1926-1936] 

 
 

D 102 

560 Reklamy ZKD (firma, propagace výhod členství i 
konkrétní výrobky - prádlo) (85 ks) 

 
[1926-1936] 

 
D 103 – 187 

561 Reklamy Družstevní (Obchodní) tržnice Plzeň  (15 ks) [1926-1936] D 188 - 202 

562 ZTD - reklamy (4 ks) [1926-1936] D 203 – 206 

563 ZŘUD - reklamy (27 ks)  [1926-1936] D 207 – 233 

564 Uhelna Nový a spol.- reklama (5 ks) [1926-1936] D 234 – 238 

565 Lidová pojišťovna Čechoslavia v Plzni Jungmannova 
11 – reklama (2 ks) 

 
[1926-1936] 

 
D 239 – 240 

566 Knihkupectví Svěcený, filiálka Plzeň – reklama  (1 ks) [1926-1936] D 241 

567 Reklamní diapozitivy na VI. dělnickou-živnostenskou a 
hospodářskou výstavu v Plzni 25. 6. - 11. 9. 1938 (5 ks) 

 
[1938] 

 
D 242 – 246 

568 Mezititulky (Vítáme vás, Přestávka, Dobrou noc, 
Kouření jest policejně zakázáno, Nashledanou…) (9 ks) 

 
[1926-1936] 

 
D 247 – 255 

 
 

Družstevní výrobní provozy 
  

569 Západočeské truhlářské družstvo - záběry z dílen, různé 
části zařízení provozu (18 ks) 

 
[1926-1936] 

 
D 256 – 273 
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570 Západočeské řeznicko-uzenářské družstvo - záběry 
z provozu, zpracování masa, uzenářská výroba (24 ks) 

 
[1926-1936] 

 
D 274 – 297 

571 Mlékárna ZKD – záběry z provozu (21 ks) [1926-1936] D 298 – 317 

572 Stáčírna piva  - lahvovna (2 ks) [1926-1936] D 318 – 319 

573 Krejčovská dílna (1 ks) [1926-1936] D 320 

574 Obuvnická dílna (2 ks) [1926-1936] D 321 – 322 

575 Mechanická dílna (1 ks) [1926-1936] D 323 

576 Zámečnická dílna (2 ks) [1926-1936] D 324 – 325 

577 Prádelna (2 ks) [1926-1936] D 326 – 327 

578 Pražírna kávy (4 ks) [1926-1936] D 328 – 331 

579 Zelárna (1 ks) [1926-1936] D 332 

580 Chov drůbeže na farmě ZKD (1 ks) [1926-1936] D 333 

581 Pekárna ZKD v Plzni - různé stroje a pece (12 ks) [1926-1936] D 334 – 345 

582 Pekárna ZKD v Domažlicích – pec, interiér (2 ks) [1926-1936] D 346 – 347 

583 Pekárna ZKD v Rokycanech – interiér (4 ks) [1926-1936] D 348 – 351 

584 Pekárna ZKD v Sušici – pec (1 ks) [1926-1936] D 352 

585 Pekárna ZKD ve Zbůchu – dělníci při práci (1 ks) [1926-1936] D 353 

586 Sazárna Dělnického tiskařského družstva Grafika 
v Plzni - sazeči při práci v r. 1927 (1 ks) 

 
[1927-1936] 

 
D 354 

  
 Historie Plzně a ZKD 

  

587 První jízda tramvaje po Saském mostě v Plzni v r. 1899 
(2 ks) 

 
[1926-1936] 

 
D 355 – 356 

588 V. dělnicko-živnostensko-hospodářská výstava v r. 
1909 v Plzni – návštěvníci v zahradě spolkového domu 
Peklo (1 ks) 

 
 

[1926-1936] 

 

D 357 
589 Fronta podél severní strany náměstí Republiky v Plzni 

v době 1. sv. války (2 ks) 
[1926-1936] D 358 – 359 

590 Fronta uprostřed náměstí Republiky v Plzni v době 1. 
sv. války (1 ks) 

 
[1926-1936] 

 
D 360 

591 Srocení obyvatelstva po zastřelení dětí na rohu 
Rubešovy a Koterovské ul. 21. 6. 1918 (1 ks) 

 
[1926-1936] 

 
D 361 

592 Pohřeb dětí zastřelených v Koterovské ulici – průvod 
kolem nádraží, rok 1918 (2 ks) 

 
[1926-1936] 

 
D 362 – 363 

593 Žulové kruhy v dlažbě na místě zastřelení dětí (1 ks) [1926-1936] D 364 
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594 Pamětní deska zastřelených dětí v Koterovské ul. (1 ks) [1926-1936] D 365 

595 Pomník dětem zastřeleným v Koterovské ulici na 
Ústředním hřbitově v Plzni (2 ks) 

 
[1926-1936] 

 
D 366 – D 367 

596 První skladník družstva s. Veselý (za 1. sv. války)       
(1 ks) 

 
[1926-1936] 

 
D 368 

597 Vůz firmy Jirásek před prodejnou Ústředního 
konzumního a výrobního družstva na Roudné (1 ks) 

 
[1926-1936] 

 
D 369 

598 Vozový park v Theinerovce (koňské potahy) (1 ks) [1926-1936] D 370 

599 Vozový park ZKD v r. 1926 (2 ks) [1926-1936] D 371 – 372 

600 Poslední představenstvo Konzumního spolku dělníků 
Škodových závodů (1 ks) 

 
[1926-1936] 

 
D 373 

601 Představenstvo a dozorčí rada Ústředního konzumního 
a výrobního družstva v Plzni v r. 1916 (1 ks) 

 
[1926-1936] 

 
D 374 

602 Představenstvo ZKD po sloučení družstev (1 ks) [1926-1936] D 375 

603 Přijímání škodováckého konzumu (1 ks) [1926-1936] D 376 

604 I. župní sjezd svazu družstev v Plzni v r. 1920 (1 ks) [1926-1936] D 377 

605 Auto ZKD uvázlé ve sněhových závějích při 
zásobování šumavských prodejen (1 ks) 

 
[1926-1936] 

 
D 378 

606 Funkcionáři Občanského konzumního družstva v Plzni 
v r. 1933 (1 ks) 

 
[1933-1936] 

 
D 379 

607 Představenstvo a dozorčí rada ZKD 23. 12. 1937 (3 ks) [1937] D 380 – 382 

608 Školení zaměstnanců ZKD v táboře Holubí Kout  – 
účastníci před budovou (1 ks) 

 
[1938] 

 
D 383 

609 Valná hromada ZKD 28. 5. 1939 (1 ks) [1939] D 384 

610 Ocenění pracovníků v soutěži dvouletky (1 ks) [1947-1948] D 385 

611 Odklízení sněhu v Otakarových sadech (2 ks) [1926-1936] D 386 – 387 

612 Odklízení sněhu na náměstí Republiky v Plzni (1 ks) [1926-1936] D 388 

613 Protidrahotní demonstrace na plzeňském náměstí 
Republiky v říjnu 1936 (2 ks) 

 
[1936-1937] 

 
D 389 - 390 

614 Pohřební průvod ředitele ZKD Kajetána Šnajdra v r. 
1937 (1 ks) 

 
[1937-1938] 

 
D 391 

615 Pikova chata na Chlumu s pamětní deskou Václavu 
Janoušovi (1 ks) 

 
[1926-1936] 

 
D 392 

616 Pomník Gustava Habrmana na Ústředním hřbitově 
v Plzni (1 ks) 

 
[1932-1936] 

 
D 393 
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617 Hrob J. K. Tyla na Mikulášském hřbitově v Plzni (1 ks) [1926-1936] D 394 

618 Pomník J.K.Tyla v Husově ulici před evangelickým 
kostelem (2 ks) 

 
[1926-1936] 

 
D 395 – 396 

619 Knihovna ZKD (2 ks) [1926-1936] D 397 – 398 

620 Medaile a plakety ZKD (7 ks) [1926-1938] D 399 – 405 

621 Mapa oblasti působnosti ZKD (1 ks) [1926-1936] D 406 

622 Mapka plzeňských řek (1 ks) [1926-1936] D 407 
  

 Tovární objekty v Plzni 

  

623 Papírna Skvrňanská ul. Plzeň (1 ks) [1926-1936] D 408 

624 Pivovar Světovar (2 ks) [1926-1936] D 409 – 410 

625 Pivovar Beranovka („Prior“) (1 ks) [1926-1936] D 411 

626 Škodovy závody – letecký pohled (3 ks) [1926-1936] D 412 - 414 

627 Škodovy závody – pohled od Skvrňan (1 ks) [1926-1936] D 415 

  

 Veřejné budovy a památky v Plzni 

  

628 Pohled na Plzeň (1 ks) [1926-1936] D 416 

629 Radnice (1 ks) [1926-1936] D 417 

630 Socha Žumbery (1 ks) [1926-1936] D 418 

631 Chrám sv. Bartoloměje (1 ks) [1926-1936] D 419 

632 Náměstí Republiky  - stanoviště aut na jižní straně      
(1 ks) 

 
[1926-1936] 

 
D 420 

633 Kopeckého sady u Branky (1 ks) [1926-1936] D 421 

634 Muzeum (2 ks) [1926-1936] D 422 – 423 

635 Husitské zbraně v muzeu (městská zbrojnice v Plzni)  
(1 ks) 

 
[1926-1936] 

 
D 424 

636 Průčelí Velkého divadla (1 ks) [1926-1936] D 425 

637 Vodárenská věž (1 ks) [1926-1936] D 426 

638 Nároží Říšské a Sedláčkovy ul. v Plzni - reklamní 
figura na obchod s oděvy v Obchodní tržnici (1 ks) 

 
[1926-1936] 

 
D 427 

639 Otakarovy sady (2 ks) [1926-1936] D 428 – 429 

640 Dům sociální péče v Plzni (1 ks) [1926-1936] D 430 
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641 Budova Lidové záložny v Plzni (1 ks) [1926-1936] D 431 

642 Budova Okresní nemocenské pojišťovny na Denisově 
nábřeží (1 ks) 

 
[1926-1936] 

 
D 432 

643 Budova Mrakodrapu (4 ks) [1926-1936] D 433 – 436 

644 Prodejna ZŘUD v Mrakodrapu (1 ks) [1926-1936] D 437 

645 Klatovská třída u Petákova náměstí (1 ks) [1926-1936] D 438 

646 Doudlevce – záběr z ulice (2 ks) [1926-1936] D 439 – 440 

647 Hlavní nádraží (1 ks) [1926-1936] D 441 

648 Spolkový dům DTJ Plzeň II v Jablonského ul. (2 ks) [1926-1936] D 442 – 443 

649 Nová Hospoda - družstevní lidový dům (1 ks) [1926-1936] D 444 

650 Dělnický dům Peklo - hlavní budova a budova sálu    
(10 ks) 

 
[1926-1936] 

 
D 445 – 454 

  

 Objekty ZKD a dalších družstev v Plzni 

  

651 Budova býv. firmy Theiner v Plzni na Doudlevecké 
třídě v r. 1919 – první centrální objekt ZKD (1 ks) 

 
[1926-1936] 

 
D 455 

652 Objekt dílen ZKD v Rožmberské ulici v Plzni (tzv. 
Fuchsovo Koloseum) (2 ks) 

 
[1926-1936] 

 
D 456 – 457 

653 Ústředí ZKD v Rožmberské ul. (4 ks) [1926-1936] D 458 – 461 

654 Budova skladu ZKD v Husově ul. (1 ks) [1926-1936] D 462 

655 Nádvoří ZKD Rožmberská ul. (sklady, vagóny na 
železniční vlečce) (10 ks) 

 
[1926-1936] 

 
D 463 – 472 

656 Cihelna v Božkově (1 ks) [1926-1936] D 473 

657 Statek ZKD „Farma“ v Plzni na Borech (2 ks) [1926-1936] D 474 – 475 

658 Prodejna Bolevec I (2 ks) [1926-1936] D 476 – 477 

659 Prodejna Bolevec II (1 ks) [1926-1936] D 478 

660 Prodejna Božkov (1 ks) [1926-1936] D 479 

661 Prodejna Bukovec (před rekonstrukcí a po ní) (2 ks)  [1926-1936] D 480 – 481 

662 Prodejna Černice (1 ks) [1926-1936] D 482 

663 Prodejna Doudlevce II (1 ks) [1926-1936] D 483 

664 Prodejna Kaplířova ul. (1 ks) [1926-1936] D 484 

665 Prodejna Košutka II – interiér (1 ks) [1926-1936] D 485 
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666 Prodejna Koterovská ul. (1 ks) [1926-1936] D 486 

667 Prodejna Kramářovy sady (1 ks) [1926-1936] D 487 

668 Prodejna Malesická ul. (1 ks) [1926-1936] D 488 

669 Litice - Družstevní spolkový dům (1 ks) [1926-1936] D 489 

670 Litice - prodejna ZŘUD (1 ks) [1926-1936] D 490 

671 Prodejna Litice II (= Valcha) (1 ks) [1926-1936] D 491 

672 Prodejna Nová Hospoda (1 ks) [1934-1938] D 492 

673 Prodejna Rožmberská ul. – interiér (1 ks) [1926-1936] D 493 

674 Prodejna Jungmannova ul. – Mrakodrap – „Obchodní 
dům ZKD“ – výloha (1 ks) 

 
[1941] 

 
D 494 

675 Obchodní tržnice v Plzni - vánočně vyzdobená výloha 
(1 ks) 

 
[1941] 

 
D 495 

676 Budova ZTD – pohled z Kollárovy ulice (1 ks) [1926-1936] D 496 

677 Budova ZTD – pohled z Rožmberské ulice (2 ks) [1926-1936] D 497 – 498 

678 Budova ZTD po náletu 25. 4. 1945 (1 ks) [1945-1946] D 499 

679 ZŘUD - architektonický nákres objektů továrny (5 ks) [1932-1936] D 500 – 504 

680 Továrna ZŘUD po bombardování 17. 4. 1945 (3 ks) [1945-1946] D 505 – 507 

681 Uhelna Nový a spol.- průčelí areálu firmy (5 ks)  [1926-1936] D 508 – 512 

682 Občanské konzumní družstvo v Plzni – budova 
kanceláří v Jablonského ul. (2 ks) 

 
[1930-1940] 

 
D 513 – 514 

683 Dělnické tiskařské družstvo Grafika v Plzni - původní 
podoba budovy v Rožmberské ul. (1 ks) 

 
[1926-1936] 

 
D 515 

684 Budova Grafiky po přestavbě (1 ks) [1926-1936] D 516 

  

 Prodejny ZKD a další družstevní objekty mimo Plzeň 

  

685 Blatnice – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 517 

686 Blovice – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 518 

687 Bolkov – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 519 

688 Buková – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 520 

689 Čelákovy – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 521 

690 Čermná – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 522 

691 Česká Bříza – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 523 
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692 Čižice – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 524 

693 Dobřany – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 525 

694 Dobřív – prodejna (3 ks) [1934-1938] D 526 – 528 

695 Dolní Bělá – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 529 

696 Dolní Lukavice – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 530 

697 Domažlice – prodejna I (1 ks) [1934-1938] D 531 

698 Domažlice - sklad (5 ks) [1934-1938] D 532 – 536 

699 Dražovice – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 537 

700 Dýšina – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 538 

701 Ejpovice – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 539 

702 Hlohovčice – prodejna (2 ks) [1934-1938] D 540 – 541 

703 Holoubkov – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 542 

704 Holýšov - prodejna Dělnického konzumního spolku pro 
Merklín a okolí (2 ks) 

 
[1934-1938] 

 
D 543 – 544 

705 Horní Bříza – prodejna (2 ks) [1934-1938] D 545 – 546 

706 Horní Lukavice – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 547 

707 Horušany – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 548 

708 Hrádek u Rokycan – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 549 

709 Hromnice – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 550 

710 Cheznovice – prodejna, interiér (4 ks) [1934-1938] D 551 – 554 

711 Chlumčany - prodejna (2 ks) [1934-1938] D 555 – 556 

712 Chlumčany – statek ZKD (1 ks) [1930-1934] D 557 

713 Chodov – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 558 

714 Chotěšov – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 559 

715 Chotíkov – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 560 

716 Chotiná – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 561 

717 Chrást – stará prodejna (1 ks) [1934-1938] D 562 

718 Chválenice – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 563 

719 Janovice nad Úhlavou – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 564 

720 Ježovy – prodejna merklínského družstva (1 ks) [1934-1938] D 565 
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721 Kamenice – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 566 

722 Kamenný Újezd – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 567 

723 Kařez – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 568 

724 Kaznějov – sklad, prodejna, pekárna (5 ks) [1934-1938] D 569 – 573 

725 Kdyně – prodejna (2 ks) [1934-1938] D 574 – 575 

726 Klabava – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 576 

727 Klatovy – prodejna I (mj. interiér), pekárna (3 ks) [1934-1938] D 577 – 579 

728 Klenčí pod Čerchovem – prodejna (2 ks) [1934-1938] D 580 – 581 

729 Koloveč – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 582 

730 Kolvín – prodejna, interiér (3 ks) [1934-1938] D 583 – 585 

731 Košenice – statek ZKD (2 ks) [1927-1929] D 586 – 587 

732 Koterov – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 588 

733 Kout na Šumavě – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 589 

734 Krašovice – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 590 

735 Krchleby – prodejna (3 ks) [1934-1938] D 591 – 593 

736 Křimice – prodejna (2 ks) [1934-1938] D 594 – 595 

737 Kyšice – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 596 

738 Ledce – prodejna I, II, interiér prodejny (3 ks) [1934-1938] D 597 – 599 

739 Lhota (u Dobřan) – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 600 

740 Lhota (u Merklína) – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 601 

741 Líně – prodejna (2 ks) [1934-1938] D 602 – 603 

742 Losiná – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 604 

743 Malesice – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 605 

744 Mantov – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 606 

745 Merklín - parostrojní pekárna Dělnického konsumního 
spolku pro Merklín a okolí (2 ks) 

 
[1934-1938] 

 
D 607 – 608 

746 Merklín – prodejna I a II (2 ks) [1934-1938] D 609 – 610 

747 Mrtník  - interiér prodejny (2 ks) [1934-1938] D 611 – 612 

748 Mýto – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 613 

749 Nebřeziny – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 614 
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750 Nekmíř – prodejna (4 ks) [1934-1938] D 615 – 618 

751 Nevřeň – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 619 

752 Nezvěstice – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 620 

753 Nové Mitrovice – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 621 

754 Nové Zhůří (interiér prodejny) (2 ks) [1934-1938] D 622 – 623 

755 Nýřany - nejstarší družstevní prodejny (2 ks) [1934-1938] D 624 – 625 

756 Nýřany – prodejna (3 ks) [1934-1938] D 626 – 628 

757 Obora – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 629 

758 Olešná – prodejna (mj.interiér) (4 ks) [1934-1938] D 630 – 633 

759 Oplot – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 634 

760 Osek – prodejna (mj. interiér) (3 ks) [1934-1938] D 635 – 637 

761 Pec – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 638 

762 Poděvousy – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 639 

763 Postřekov – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 640 

764 Prádlo – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 641 

765 Přehýšov – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 642 

766 Přeštice – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 643 

767 Přeštice - spolkový dům DTJ (2 ks) [1934-1938] D 644 – 645 

768 Příšov – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 646 

769 Ptenín – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 647 

770 Radčice – prodejna (1 ks)  [1934-1938] D 648 

771 Radobyčice – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 649 

772 Rokycany – prodejny,  stará budova družstva a nové 
sklady (15 ks) 

 
[1934-1938] 

 
D 650 – 664 

773 Roupov – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 665 

774 Senec – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 666 

775 Soběkury – prodejny I a II (2 ks) [1934-1938] D 667 – 668 

776 Spálené Poříčí – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 669 

777 Staňkov - obvodní sklad  (1 ks) [1934-1938] D 670 

778 Staňkov – prodejny I a II (2 ks) [1934-1938] D 671 – 672 
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779 Starý Plzenec – prodejna (6 ks) [1934-1938] D 673 – 678 

780 Strašice – prodejny I a II (3 ks) [1934-1938] D 679 – 681 

781 Stříbrné Hory (= Nalžovské Hory) – prodejna (2 ks) [1934-1938] D 682 – 683 

782 Stupno - původní prodejna potravního spolku „Hvězda“ 
(1 ks) 

 
[1934-1938] 

 
D 684 

783 Sulkov – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 685 

784 Sušice - prodejna textilního zboží (interiér) (1 ks) [1934-1938] D 686 

785 Sušice- obvodní sklad (1 ks) [1934-1938] D 687 

786 Svatá Dobrotivá – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 688 

787 Svojkovice – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 689 

788 Šťáhlavy – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 690 

789 Štěnovice – prodejna (2 ks) [1934-1938] D 691 – 692 

790 Štěnovický Borek – prodejna (2 ks) [1934-1938] D 693 – 694 

791 Švihov – prodejna (2 ks) [1934-1938] D 695 – 696 

792 Těně – prodejna (2 ks) [1934-1938] D 697 – 698 

793 Těškov – prodejna (mj. interiér) (4 ks) [1934-1938] D 699 – 702 

794 Tlučná - spolkový dům (2 ks) [1934-1938] D 703 – 704 

795 Tlučná – prodejny I a II (6 ks) [1934-1938] D 705 – 710 

796 Trnová – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 711 

797 Třemošná – interiér prodejny II (2 ks) [1934-1938] D 712 - 713 

798 Tymákov – prodejna (2 ks) [1934-1938] D 714 – 715 

799 Újezd Svatého Kříže – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 716 

800 Útušice – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 717 

801 Vejprnice – bývalá prodejna družstva Volnost Tlučná 
(1 ks) 

 
[1934-1938] 

 
D 718 

802 Vejprnice - Družstevní lidový dům (1 ks) [1934-1938] D 719 

803 Vejprnice – prodejny I a II (3 ks) [1934-1938] D 720 – 722 

804 Veselá – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 723 

805 Vochov – prodejna (3 ks) [1934-1938] D 724 – 726 

806 Volduchy – prodejna (2 ks) [1934-1938] D 727 – 728 
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807 Záluží – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 729 

808 Zbiroh – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 730 

809 Zbůch - Hornický lidový dům (1 ks) [1934-1938] D 731 

810 Zbůch – prodejna, sklady, budova pekárny (5 ks) [1934-1938] D 732 – 736 

811 Zemětice – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 737 

812 Zruč – prodejna (1 ks) [1934-1938] D 738 

813 Žákava – statek ZKD (1 ks) [1930-1936] D 739 

814 Interiéry neurčených prodejen (4 ks) [1934-1938] D 740 – 743 

815 Výloha neurčené prodejny (1 ks) [1934-1938] D 744 

816 Výloha neidentifikované prodejny s reklamní výzdobou 
„Stolečku prostři se“ (1 ks) 

 
[1946-1948] 

 
D 745 

  
 Družstevní a dělnické hnutí v západních Čechách 

  

817 Provozní park dělnického konsumního družstva 
„Budoucnost“ v Sušici (1 ks) 

 
[1926-1936] 

 
D 746 

818 Nákupní známky spolku „Hvězda“ v Břasích (2 ks) [1926-1936] D 747 – 748 

819 Průkopníci družstevního hnutí na Radnicku (skupinové 
foto) (1 ks) 

 
[1926-1936] 

 
D 749 

820 Zakladatelé družstva v Tymákově (2 ks) [1926-1936] D 750 – 751 

821 Zakladatelé družstva v Božkově (1 ks) [1926-1936] D 752 

822 Zakladatelé družstva v Kaznějově při oslavě 30. výročí 
1927 (1 ks) 

 
[1927-1936] 

 
D 753 

823 Zakladatelé družstva v Kaznějově při oslavě 40. výročí 
1937 (2 ks) 

 
[1937] 

 
D 754 – 755 

824 Oslava 40 let založení družstva v Kaznějově 1937        
(2 ks) 

 
[1937] 

 
D 756 – 757 

825 Zakladatelé družstva v Tlučné při oslavě 40. jubilea v 
roce 1937 (2 ks) 

 
[1937] 

 
D 758 – 759 

826 Zakladatelé družstva v Tlučné před původní starou 
prodejnou (2 ks) 

 
[1937] 

 
D 760 – 761 

827 Slavnost 40. výročí založení družstva v Tlučné – 
shromáždění s transparentem před prodejnou (1 ks) 

 
[1937] 

 
D 762 

828 Slavnost 40. výročí založení družstva v Tlučné v r. 
1937 – průvod (4 ks) 

 
[1937] 

 
D 763 – 766 

829 Oslavy 25 let družstva ve Skvrňanech v r. 1933 – 
průvod v Hornické ulici v Plzni (5 ks) 

 
[1933-1936] 

 
D 767 – 771 
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830 Slavnosti ZKD v Klatovech 1937 (průvod, výstava, 
zasloužilí družstevníci – mj. Adolf Nevláčil, Matěj 
Janouš, Jan Kovářík, Josef Moravec) (18 ks) 

 
 

[1937] 

 
 

D 772 – 789 

831 Cvičení mužů na III. dělnické olympiádě v roce 1934  
(2 ks) 

 
[1934-1936] 

 
D 790 – 791 

832 Dorostenky DTJ (2 ks) [1934-1936] D 792 – 793 

833 Ženy DTJ (2 ks) [1934-1936] D 794 – 795 

834 Letní dětský tábor spolku „Zdravá generace“ 
v Holubím Koutě (5 ks) 

 
[1934-1938] 

 
D 796 – 800 

  
 Úmrtí prezidenta T.G. Masaryka 

  

835 „Pohřeb presidenta Osvoboditele“ - smuteční výzdoba 
výlohy prodejny v Chudenicích (2 ks) 

 
[1937] 

 
D 801 – 802 

836 Smuteční průvod v Praze 21. 9. 1937 (3 ks) [1937] D 803 – 805 

837 Báseň „Škodovácké in memoriam TGM“ (1 ks) [1937] D 806 

838 Smuteční výzdoba ve Škodovce na místě projevu T.G. 
Masaryka po jeho úmrtí 1937 (3 ks) 

 
[1937] 

 
D 807 – 809 

  

 Architektonické, krajinné aj. záběry bez přímého 
vztahu k ZKD 

  

839 Bukovník – pouť, kostel (3 ks) [1927-1936] D 810 – 812 

840 Děčín (mj. i přístavní skladiště VDP Děčín) (4 ks) [1927-1936] D 813 – 816 

841 Hluboká  - zámek (1 ks) [1927-1936] D 817 

842 Horažďovice – náměstí (1 ks) [1930-1936] D 818 

843 Chlumčany – kaolinové lomy (2 ks) [1927-1936] D 819 – 820 

844 Chotěšov - klášter (1 ks) [1927-1936] D 821 

845 Karlštejn  - hrad (1 ks) [1927-1936] D 822 

846 Klatovy – pohled na město (3 ks) [1930-1936] D 823 – 826 

847 Klatovy - pomník padlým v 1. světové válce (4 ks) [1930-1936] D 827 – 830 

848 Klatovy – socha Jitřenky v městských sadech (1 ks) [1930-1936] D 831 

849 Klatovy - budovy továrny Singer (4 ks) [1930-1936] D 832 – 835 

850 Ledce – kaolinové lomy (1 ks) [1927-1936] D 836 

851 Mirošov - pomník Antonína Uxy (2 ks) [1926-1936] D 837 – 838 

852 Nalžovy – skalní útvar „drak“ (1 ks) [1927-1936] D 839 
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853 Nebílovy – zámek (kresba) (1 ks)  [1927-1936] D 840 

854 Nezdice – panorama vsi s okolím (hrad Kašperk) (2 ks) [1930-1936] D 841 – 842 

855 Nýrsko – zimní panorama, nábřeží v Nýrsku, výloha 
prodejny ZKD Nýrsko (3 ks) 

 
[1930-1938] 

 
D 843 – 845 

856 Nýřany - pomník zastřelených horníků (2 ks) [1926-1936] D 846 – 847 

857 Praha – budova Plodinové burzy (2 ks) [1927-1936] D 848 – 849 

858 Praha - místo, kde stál pomník Neznámého vojína - 
květen 1945 – čestná stráž u improvizovaného 
pomníčku padlých z revoluce (1 ks) 

 
 

[1945-1946] 

 
 

D 850 

859 Prášily – roubená chalupa před prodejnou ZKD (1 ks) [1930- 1936] D 851 

860 Rabí – hrad (4 ks) [1927-1936] D 852 – 855 

861 Radnice – budova zrušené sklárny (2 ks) [1934-1938] D 856 – 857 

862 Rokycany – kostel P. Marie Sněžné (1 ks) [1930-1936] D 858 

863 Roupov  - zřícenina hradu (1 ks) [1927-1936] D 859 

864 Střekov - hrad (1 ks) [1927-1936] D 860 

865 Stříbrné Hory (= Nalžovské Hory) – park (1 ks) [1930-1936] D 861 

866 Sušice – radnice (1 ks) [1930-1936] D 862 

867 Sušice – děkanství (3 ks) [1930-1936] D 863 – 865 

868 Sušice – most přes Otavu (1 ks) [1930-1936] D 866 

869 Sušice – nábřeží (1 ks) [1930-1936] D 867 

870 Sušice – úřednický dům továrny Solo (1 ks) [1930-1936] D 868 

871 Sušice – měšťanská škola (1 ks) [1930-1936] D 869 

872 Sušice – noční Palackého ulice (1 ks) [1930-1936] D 870 

873 Sušice – zimní panorama (1 ks) [1930-1936] D 871 

874 Třemošná – zřícenina sklárny (1 ks) [1934-1938] D 872 

875 Ústí nad Labem (2 ks) [1927-1936] D 873 – 874 

876 Výhledy - pomník J. Š. Baara (1 ks) [1930-1936] D 875 

877 Zdouň u Sušice - kostel sv. Vavřince (1 ks) [1927-1936] D 876 

878 Žebrák a Točník - hrady (1 ks) [1927-1936] D 877 

879 Soutok Třemošenky s Berounkou (1 ks) [1927-1936] D 878 
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880 Meandr Mže v Plzni pod Zámečkem (1 ks) [1927-1936] D 879 

881 Neidentifikovaný mlýn dělnického družstva (1 ks) [1930-1936] D 880 

882 Pohled na neidentifikovanou obec (Chudenice?) (1 ks) [1930-1936] D 881 

883 Neurčené budovy komplexu skladů nebo továrny (1 ks) [1927-1936] D 882 

884 Neidentifikovaný dvorní trakt městských domů (2 ks) [1927-1936] D 883 – 884 

885 Neurčená budova skladu (Merklín?) (2 ks) [1927-1936] D 885 – 886 

886 Muži na nákladním autě (Merklín?) (2 ks) [1927-1936] D 887 –888 

  

 Významné historické osobnosti socialistického a 
družstevního hnutí  - portréty  

  

887 Samuel Asworth (3 ks) [1927-1936] D 889 – 891 

888 William Cooper (3 ks) [1927-1936] D 892 – 894 

889 Karel Fourier (3 ks) [1927-1936] D 895 – 897 

890 prof. Charles Gide (4 ks) [1927-1936] D 898 – 901 

891 Charles Howarth (3 ks) [1927-1936] D 902 – 904 

892 František Chleborád (1 ks) [1927-1936] D 905 

893 dr. King (1 ks) [1927-1936] D 906 

894 Karel Klostermann (1 ks) [1927-1936] D 907 

895 Jan Krajíček (1 ks) [1927-1936] D 908 

896 Ferdinand Lasalle (3 ks) [1927-1936] D 909 – 911 

897 Karel Marx (2 ks) [1927-1936] D 912 – 913 

898 T.G. Masaryk (2 ks) [1927-1936] D 914 – 915 

899 Jan Mukenšnabl (1 ks) [1927-1936] D 916 

900 Robert Owen (4 ks) [1927-1936] D 917 – 920 

901 František Ladislav Rieger (3 ks) [1927-1936] D 921 – 923 

902 Jindřich Saint-Simon (3 ks) [1927-1936] D 924 – 926 

903 Helena Schneidervinklová (1 ks) [1927-1936] D 927 

904 Josef Steiner - zakladatel Dělnické akademie (3 ks) [1927-1936] D 928 – 930 

905 Karel Steiner (1 ks) [1927-1936] D 931 

906 František Šimáček (Vojtěch Bělák, 1834-1885) (3 ks) [1927-1936] D 932 – 934 
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907 Antonín Uxa (1 ks) [1927-1936] D 935 

908 Jan Walter (1 ks) [1927-1936] D 936 

  

 Představitelé socialistického a družstevního hnutí 
v době 1. republiky se vztahem k západním 
Čechám a ZKD - portréty 

  

909 s. Černý, Rokycany – mistr v železárnách (1 ks) [1927-1936] D 937 

910 Josef Ešner – tajemník Svazu západočeských domkářů 
a malorolníků, soc. dem. poslanec (3 ks) 

 
[1927-1936] 

 
D 938 – 940 

911 Vladimír Halík - jeden ze zakladatelů Ústředního 
konsumního a výrobního družstva v Plzni (1 ks) 

 
[1927-1936] 

 
D 941 

912 Ferdinand Jirásek - pekař, družstvo „Náš dům“, 
zakladatel výrobních provozů družstva (2 ks) 

 
[1927-1936] 

 
D 942 – 943 

913 Václav Marek – župní tajemník soc. dem., člen 
zemského zastupitelstva (2 ks) 

 
[1927-1936] 

 
D 944 – 945 

914 František Müller - tajemník Odborového sdružení 
československého a soc. dem. senátor (2 ks) 

 
[1927-1936] 

 
D 946 – 947 

915 František Nový - tajemník Svazu kovodělníků, 
soc.dem. poslanec (2 ks) 

 
[1927-1936] 

 
D 948 – 949 

916 Luděk Pik - starosta města Plzně (4 ks) [1927-1936] D 950 – 953 

917 Antonín Remeš – soc. dem. poslanec (4 ks) [1927-1936] D 954 – 957 

918 Kajetán Šnajdr - ředitel ZKD (1 ks) [1927-1936] D 958 

919 Michal Tichý – člen představenstva „I. dělnického a 
výrobního spolku pro Škvrňany a okolí“, jako účastník 
družstevní schůze náhodně zastřelen při rvačce vojáků 
v listopadu 1914 v hostinci Václava Staška v Lobzích 
(1 ks) 

 
 
 
 

[1927-1936] 

 
 
 
 

D 959 

920 František Vacek - zakladatel družstva v Tlučné (1 ks) [1927-1936] D 960 

921 Ing. Arnošt Winter – soc. dem. senátor (2 ks) [1927-1936] D 961 – 962 

922 Petr Wölfel - administrátor deníku Nová doba (1 ks) [1927-1936] D 963 

  
 Členové ZKD popravení za 2. světové války pro 

účast v odboji - portréty 

  

923 Vojtěch Beneš (1 ks) [1945-1946] D 964 

924 Jaroslav Kokoška (2 ks) [1945-1946] D 965 – 966 

925 Vojtěch Kubíček (1 ks) [1945-1946] D 967 
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926 Ondřej Míčka (1 ks) [1945-1946] D 968 

927 Josef Ouředník (1 ks) [1945-1946] D 969 

928 Bedřich Sekyra (1 ks) [1945-1946] D 970 

928 Neidentifikované portréty osobností družstevního hnutí 
(3 ks) 

 
[1927-1936] 

 
D 971-973 

929 Neidentifikovaný funkcionář při projevu na tribuně (L. 
Pik?) (2 ks) 

 
[1927-1936] 

 
D 974-975 

930 Neidentifikované skupinové portréty (2 ks) [1927-1936] D 976-977 

  

 Ideové a propagační obrázky (kopie uměleckých děl, 
starších knižních a časopiseckých vyobrazení) 

  

931 Gen. Arnošt Mansfeld – portrét (rytina) (1 ks) [1927-1936] D 978 

932 Veduta „Dobývání Plzně Mansfeldem“ (rytina) (1 ks) [1927-1936] D 979 

933 Obraz „Valdštejnova hostina na plzeňské radnici“ (J. 
Scholz) (2 ks) 

 
[1927-1936] 

 
D 980 – 981 

934 Zabití Valdštejna v Chebu (rytina) (1 ks) [1927-1936] D 982 

935 Obraz „Zatčení Koziny“ (M. Aleš) (2 ks) [1927-1936] D 983 – 984 

936 Obraz „Kozina na popravišti“ (M. Aleš) (2 ks) [1927-1936] D 985 – 986 

937 Obraz „Lamingerova smrt“ (V. Černý) (2 ks) [1927-1936] D 987 – 988 

938 Kresba „Hlad“ (K. Kolwitzová) (2 ks) [1927-1936] D 989 – 990 

939 Obraz „Orba za 1. světové války“ (K. Votlučka) (1 ks) [1927-1936] D 991 

940 Kresba „Domek ve Stašově u Zdic“ (čp. 24, sídlo 
nejstaršího družstva Včela 1861-1884) (3 ks) 

 
[1927-1936] 

 
D 992 – 994 

941 Zásobování družstevního obchodu ručně taženým 
vozíkem v počátcích družstevního hnutí - časopisecká 
kresba (2 ks) 

 
 

[1927-1936] 

 
 

D 995 – 996 
942 Ženy s nůšemi - věrné družstevnice z počátků hnutí      

(2 ks) 
 

[1927-1936] 
 

D 997 – 998 

943 Ideový obrázek „Dříve na dluh“ (1 ks)  [1927-1936] D 999 

944 Ideový obrázek „Dnes za hotové“ (2 ks) [1927-1936] D 1000 – 1001 

945 Karikatura k volbám do říšského sněmu - T.G.Masaryk 
na ramenou Židů (2 ks) 

 
[1927-1936] 

 
D 1002 – 1003 

946 Propagační kresba „60 let sociální demokracie“ (3 ks) [1938] D 1004 – 1006 

947 První družstevní prodejna v Rochdale (5 ks) [1927-1936] D 1007 – 1011 
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948 Současná podoba družstevní prodejny v Rochdale        
(1 ks) 

 
[1927-1936] 

 
D 1012 

949 Socialistická kolonie Lamark (1 ks) [1927-1936] D 1013 

950 Socialistická kolonie New Harmony (1 ks) [1927-1936] D 1014 

  
 Ideové a propagační obrázky (kreslené propagačním 

výtvarníkem) 

  

951 „Družstevnictvím k socialisaci“ (1 ks) [1927-1936] D 1015 

952 „Družstevnictvím k svobodě hospodářské“ (3 ks) [1927-1936] D 1016 – 1018 

953 „Spoluprací k hospodářské svobodě“ (1 ks) [1927-1936] D 1019 

954 „VDP“ (2 ks) [1927-1936] D 1020 – 1021 

955 „Spotřebitelé organisujte se“ (2 ks) [1927-1936] D 1022 – 1023 

956 „Družstevnictvím k socialisaci“ (1 ks) [1927-1936] D 1024 

957 „Dělníci se nepřijímají“ (1 ks) [1927-1936] D 1025 

958 „Dialog družstevnictví a kapitalismu“ (2 ks) [1927-1936] D 1026 – 1027 

959 „Co vše nese konsument, dokud není družstevně 
organisován“ (2 ks) 

 
[1927-1936] 

 
D 1028 – 1029 

960 „Jakmile se stane členem družstva, odhodí přítěž“       
(2 ks) 

 
[1927-1936] 

 
D 1030 – 1031 

961 „Nový řád“ (2 ks) [1927-1936] D 1032 – 1033 

962 „Žena s členskou knížkou ZKD“ (2 ks) [1927-1936] D 1034 – 1035 

963 „Žena počítající peníze před nákupem“ (2 ks) [1927-1936] D 1036 – 1037 

964 „Vycházející slunce hnutí spotřebitelů“ (2 ks) [1927-1936] D 1038 – 1039 

965 „Zákazníci před prodejnou ZKD“ (2 ks) [1927-1936] D 1040 – 1041 

966 „Zákazníci před prodejnou ZKD“ (jiný motiv) (2 ks) [1927-1936] D 1042 – 1043 

967 „Vzájemná pomoc“ (2 ks) [1927-1936] D 1044 – 1045 

968 „Pamatujete se na fronty z doby války...“ (2 ks) [1927-1936] D 1046 – 1047 

969 Psaná hesla upozorňující na povinnosti družstevníků    
(4 ks) 

 
[1927-1936] 

 
D 1048 – 1051 

  
 Ideové a propagační obrázky (využívající fotografie) 

  

970 Výzva k odevzdání členských kuponů (2 ks) [1927-1936] D 1052 – 1053 

971 Bochník chleba ZDP (2 ks) [1927-1936] D 1054 – 1055 

972 Fotoreklamy ZKD s dětmi (8 ks) [1927-1936] D 1056 – 1063 
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973 Ležící malé dítě (2 ks)  [1927-1936] D 1064 – 1065 

974 Obilné klasy (1 ks) [1927-1936] D 1066 

975 Tápající muž se zavázanýma očima (1 ks) [1927-1936] D 1067 

976 Kupony ZKD (2 ks) [1927-1936] D 1068 – 1069 

977 Mzda dělníka (2 ks) [1927-1936] D 1070 – 1071 

978 Cukr (2 ks) [1927-1936] D 1072 – 1073 

979 Peníze (2 ks) [1927-1936] D 1074 – 1075 

980 Budova vídeňského Marxhofu poškozená za 
Dolfussova puče (2 ks) 

 
[1934-1938] 

 
D 1076 – 1077 

981 Propagační varovný plakát „Mapa koncentračních 
táborů v Německu“ (2 ks) 

 
[1936-1938] 

 
D 1078 – 1079 

982 Kopie novinového článku poslance Remeše (1 ks) [1927-1936] D 1080 

983 Záběry stránek ze Statistického obzoru (seš. 1-2, roč. 
XIV, 1933) (8 ks) 

 
[1933-1936] 

 
D 1081 – 1088 

984 Graf „Oč levněji přijde týdenní nákup potravin dělnické 
pětičlenné rodiny v konsumech nežli v ostatních 
obchodech“ (podle Statistického obzoru, seš. 1-2, roč. 
XIV, 1933) (2 ks) 

 
 
 

[1933-1936] 

 
 
 

D 1089 – 1090 

985 Vyobrazení dělnického a družstevního tisku (3 ks)  [1927-1936] D 1091 – 1093 

  
 Série „Praní prádla dnes a v minulosti“1) 

  

986 Itálie – praní u jezera (1 ks) [1927-1936] D 1094 

987 Švýcarsko – praní v dutých kmenech (1 ks) [1927-1936] D 1095 

988 Švýcarsko – praní u kašen (2 ks) [1927-1936] D 1096 – 1097 

989 Francie – Bretaň - praní na mořském pobřeží (1 ks) [1927-1936] D 1098 

990 Francie – praní v hradním příkopu (1 ks) [1927-1936] D 1099 

991 Finsko – praní u moře (1 ks) [1927-1936] D 1100 

992 ČSR – praní v kuchyni (1 ks) [1927-1936] D 1101 

993 ČSR – praní v bytě (1 ks) [1927-1936] D 1102 

994 ČSR – prádelna ve sklepě (1 ks) [1927-1936] D 1103 

995 ČSR – praní na valše (1 ks) [1927-1936] D 1104 

   
1) Jediná dochovaná celistvá přednášková řada se zachovaným původním řazením (číslováním); text příslušné 
přednášky se ve fondu bohužel nenachází. 
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996 ČSR – praní vzduchovým přístrojem (1 ks) [1927-1936] D 1105 

997 ČSR – praní v dřevěné pračce (1 ks) [1927-1936] D 1106 

998 ČSR – máchání ve venkovní nádrži (1 ks) [1927-1936] D 1107 

999 ČSR – bílení a sušení (1 ks) [1927-1936] D 1108 

1000 Belgie – praní v rukou (1 ks) [1927-1936] D 1109 

1001 Belgie – starý způsob praní ve škopku (1 ks) [1927-1936] D 1110 

1002 Belgie – ruční pračka (1 ks) [1927-1936] D 1111 

1003 Belgie – vylepšená ruční pračka (2 ks) [1927-1936] D 1112 - 1113 

1004 Holandsko – starý způsob praní ve škopku (1 ks) [1927-1936] D 1114 

1005 Holandsko – ruční ždímačka (1 ks) [1927-1936] D 1115 

1006 Holandsko – sušení na šňůrách (1 ks) [1927-1936] D 1116 

1007 Holandsko – sušení na rámu (1 ks) [1927-1936] D 1117 

1008 Rusko – praní doma (1 ks) [1927-1936] D 1118 

1009 Japonsko – praní na dvorku (1 ks) [1927-1936] D 1119 

1010 Japonsko – praní u pramene (1 ks) [1927-1936] D 1120 

1011 Japonsko – sušení na střeše (1 ks) [1927-1936] D 1121 

1012 Japonsko – sušení, škrobení a žehlení (1 ks) [1927-1936] D 1122 

1013 Japonsko – sušení na prkně (1 ks) [1927-1936] D 1123 

1014 Elektrická pračka (1 ks) [1927-1936] D 1124 

1015 Elektrický kotel (1 ks) [1927-1936] D 1125 

1016 Anglie – elektrické pračky pro použití v domácnosti    
(3 ks) 

 
[1927-1936] 

 
D 1126 – 1128 

1017 Stará společná prádelna (1 ks) [1927-1936] D 1129 

1018 Švédsko – prádelna družstevního domu s elektrickými 
pračkami (2 ks) 

 
[1927-1936] 

 
D 1130 – 1131 

1019 Švédsko – mandlování a žehlení (1 ks) [1927-1936] D 1132 

1020 Rakousko – domovní velkoprádelna s elektrickými 
pračkami (1 ks) 

 
[1927-1936] 

 
D 1133 

1021 Rakousko – sušárny (1 ks) [1927-1936] D 1134 

1022 Rakousko – prádelna s elektrickými pračkami (1 ks) [1927-1936] D 1135 

1023 Rakousko – nádrže na praní (1 ks) [1927-1936] D 1136 
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1024 Rakousko – mandly (1 ks) [1927-1936] D 1137 

1025 Rakousko – ženy u kotlů a praček (1 ks) [1927-1936] D 1138 

1026 Rakousko – elektrický mandl (1 ks) [1927-1936] D 1139 

1027 Rakousko – ženy při žehlení (2 ks) [1927-1936] D 1140 – 1141 

1028 Anglie – Kitty Wilkinsonová (1 ks) [1927-1936] D 1142 

1029 Prádelny Kitty Wilkinsonové v Liverpoolu - budova    
(1 ks) 

 
[1927-1936] 

 
D 1143 

1030 Dtto – oddělení pradlen (1 ks) [1927-1936] D 1144 

1031 Dtto – jednotlivé zařízení (1 ks) [1927-1936] D 1145 

1032 Dtto – stojany sušáren (1 ks) [1927-1936] D 1146 

1033 Dtto – mandlovna (1 ks) [1927-1936] D 1147 

1034 Stockholm – městská elektrická prádelna (1 ks) [1927-1936] D 1148 

1035 Moskva – městská prádelna – budova (1 ks) [1927-1936] D 1149 

1036 Moskva – pračky (2 ks) [1927-1936] D 1150 – 1151 

1037 Moskva – mandly (1 ks) [1927-1936] D 1152 

1038 Belgie – elektrická prádelna (1 ks) [1927-1936] D 1153 

1039 Vyvařování párou (1 ks) [1927-1936] D 1154 

1040 Nádrže na máchání (1 ks) [1927-1936] D 1155 

1041 Odstředivky (1 ks) [1927-1936] D 1156 

1042 Antverpy – mechanická prádelna – budova (1 ks) [1927-1936] D 1157 

1043 Čekárna (1 ks) [1927-1936] D 1158 

1044 Vážení prádla (1 ks) [1927-1936] D 1159 

1045 Placení u pokladny (1 ks) [1927-1936] D 1160 

1046 Vybavení prádelny (1 ks) [1927-1936] D 1161 

1047 Kotle (2 ks) [1927-1936] D 1162 – 1163 

1048 Sušárny (1 ks) [1927-1936] D 1164 

1049 Žehlírna (2 ks) [1927-1936] D 1165 – 1166 

1050 Kotelna (1 ks) [1927-1936] D 1167 

1051 Anglie – družstevní prádelna v Londýně (1 ks) [1927-1936] D 1168 

1052 Mandlování prostěradel (1 ks) [1927-1936] D 1169 
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1053 Žehlení plynem, skládání (1 ks) [1927-1936] D 1170 

1054 Lis na košile (1 ks) [1927-1936] D 1171 

1055 Balírna prádla (1 ks) [1927-1936] D 1172 

1056 Holandsko – družstevní prádelna v Haagu (1 ks) [1927-1936] D 1173 

1057 Prací stroje (1 ks) [1927-1936] D 1174 

1058 Žehlírna (1 ks) [1927-1936] D 1175 

1059 Dělnice v jídelně prádelny (1 ks) [1927-1936] D 1176 

1060 ČSR – pračka Perun na uhlí (1 ks) [1927-1936] D 1177 

1061 Pračka Perun na plyn (1 ks) [1927-1936] D 1178 

1062 Odstředivka Perun (1 ks) [1927-1936] D 1179 

1063 Žehlicí stroj Perun (2 ks) [1927-1936] D 1180 – 1181 

1064 Továrna Havelka a Mezs, Praha - budova (1 ks) [1927-1936] D 1182 

1065 Paní Dytrtová, vrchní pradlena (1 ks) [1927-1936] D 1183 

  

 Série „Šumava“ (zčásti použito v přednáškách 
„Napříč Šumavou“ a „Zimní Šumava“) 

  

1066 Vrchol Velkého Javoru s triangulačním bodem (1 ks) [1927-1936] D 1184 

1067 Pohled na Železnou Rudu (1 ks) [1927-1936] D 1185 

1068 Pohled z Pancíře (1 ks) [1927-1936] D 1186 

1069 Klostermannova chata (2 ks) [1927-1936] D 1187 – 1188 

1070 Chalupy na stráních nad Vydrou (1 ks)  [1927-1936] D 1189 

1071 Stará brusírna skla (1 ks) [1927-1936] D 1190 

1072 Skláři v Holzschlagu (1 ks) [1927-1936] D 1191 

1073 Sklárna v Holzschlagu (1 ks) [1927-1936] D 1192 

1074 Prášily – prodejna ZKD (1 ks) [1927-1936] D 1193 

1075 Hotely na Špičáku (1 ks) [1927-1936] D 1194 

1076 Hůrky – Hořicova chata (2 ks) [1927-1936] D 1195 - 1196 

1077 Přírodní zimní záběry (5 ks) [1927-1936] D 1197 - 1201 

1078 Hartmanice - prodejna ZKD (1 ks) [1927-1936] D 1202 

1079 Sáňkující děti s cedulemi propagujícími ZKD (dětská 
reklama) (6 ks) 

 
[1927-1936] 

 
D 1203 – 1208 
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1080 Sáňkující a lyžující návštěvníci Šumavy (6 ks) [1927-1936] D 1209 – 1214 

1081 Pohled na Velhartice s hradem v pozadí (1 ks) [1927-1936] D 1215 

1082 Šumavské stráně v době tání (1 ks) [1927-1936] D 1216 

1083 Dvě ženy s nůšemi a muž jdoucí po silnici (1 ks) [1927-1936] D 1217 

1084 Řeka Vydra (12 ks) [1927-1936] D 1218 – 1229 

1085 Hůrky – svážení dřeva v zimě (1 ks) [1927-1936] D 1230 

1086 Panorama u Nezdic (1 ks) [1927-1936] D 1231 

1087 Jeřáb u cesty – zimní potrava pro ptactvo (1 ks) [1927-1936] D 1232 

1088 Lovecký úkryt z chvojí – záběr ze zimního Pošumaví  
(1 ks) 

 
[1927-1936] 

 
D 1233 

1089 Bodláky – přírodní záběr (1 ks) [1927-1936] D 1234 

1090 Cesta k Černému jezeru (2 ks) [1927-1936] D 1235 – 1236 

1091 Zasněžená lesní cesta (1 ks) [1927-1936] D 1237 

1092 Dřevěný můstek (1 ks)  [1927-1936] D 1238 

1093 Zaváté stromy (2 ks) [1927-1936] D 1239 – 1240 

1094 Vlak na zasněžené trati (1 ks) [1927-1936] D 1241 

1095 Koňský potah se sáněmi – zásobování v zimě (1 ks) [1927-1936] D 1242 

1096 Zimní Prášily (2 ks) [1927-1936] D 1243 – 1244 

1097 Roklanská chata (1 ks) [1927-1936] D 1245 

1098 Jezerní stěna (1 ks) [1927-1936] D 1246 

1099 Černé jezero (přírodní záběry, výletníci) (11 ks) [1927-1936] D 1247 – 1257 

1100 Čertovo jezero (4 ks) [1927-1936] D 1258 – 1261 

1101 Lyžaři před kostelem v Železné Rudě (1 ks) [1927-1936] D 1262 

1102 Kostel v Železné Rudě (2 ks) [1927-1936] D 1263 – 1264 

1103 Pohled na Prácheň (1 ks) [1927-1936] D 1265 

1104 Pohled od Prášil k Hartmanicím (1 ks) [1927-1936] D 1266 

1105 Špičák – hotel Rixi (2 ks) [1927-1936] D 1267 – 1268 

1106 Špičák – prodejna ZKD (1 ks) [1927-1936] D 1269 

1107 Pohled na Železnou Rudu se Špičákem v pozadí (2 ks) [1927-1936] D 1270 – 1271 
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 Série „Chudenicko a Chodsko“ 

  

1108 Švihov – hrad, fresky v kapli, okolí a záběry z věže   
(10 ks) 

 
[1927-1936] 

 
D 1272 – 1281 

1109 Chudenice – kostel sv. Jana Křtitele (pohled, interiér) 
(7 ks) 

 
[1927-1936] 

 
D 1282 – 1288 

1110 Chudenice – hřbitovní kaple sv. Anny (pohledy na 
kapli) (6 ks) 

 
[1927-1936] 

 
D 1289 – 1294 

1111 Chudenice – Karolinina louka (4 ks) [1927-1936] D 1295 – 1298 

1112 Chudenice – u Kuchyňky (1 ks) [1927-1936] D 1299 

1113 Chudenice – rybník (4 ks) [1927-1936] D 1300 – 1303 

1114 Chudenice – rybník s lekníny (2 ks) [1927-1936] D 1304 – 1305 

1115 Chudenice – koupaliště (3 ks) [1927-1936] D 1306 – 1308 

1116 Chudenice – krajinné záběry – pohledy na okolní kopce 
(9 ks) 

 
[1927-1936] 

 
D 1309 – 1317 

1117 Chudenice – pohled do kraje v pozadí s kostelem sv. 
Wolfganga (5 ks) 

 
[1927-1936] 

 
D 1318 – 1322 

1118 Chudenice – pohledy do kraje v době žní (5 ks) [1927-1936] D 1323 – 1327 

1119 Chudenice – pasení dobytka (kozy, husy, krávy) (3 ks) [1927-1936] D 1328 – 1330 

1120 Chudenice – kosení obilí strojem (1 ks) [1927-1936] D 1331 

1121 Chudenice - orba dřevěným pluhem (1 ks) [1927-1936] D 1332 

1122 Chudenice – ledaři (1 ks) [1927-1936] D 1333 

1123 Chudenicko – houby (3 ks) [1927-1936] D 1334 – 1336 

1124 Chudenicko – kotě v košíku (1 ks) [1927-1936] D 1337 

1125 Chudenice – Americká zahrada – Douglasova jedle     
(1 ks) 

 
[1927-1936] 

 
D 1338 

1126 Chudenice - měšťanská škola (2 ks) [1927-1936] D 1339 – 1340 

1127 Chudenice - pomník padlých v I. světové válce (3 ks) [1927-1936] D 1341 – 1343 

1128 Kostel sv. Wolfganga (5 ks) [1927-1936] D 1344 – 1348 

1129 Šmilovského stezka (2 ks) [1927-1936] D 1349 – 1350 

1130 Kopretiny – přírodní záběry (2 ks) [1927-1936] D 1351 – 1352 

1131 Chudenice - zámek Lázeň (2 ks) [1927-1936] D 1353 – 1354 

1132 Jaroslav Kvapil - rodák z Chudenic - portrét (2 ks) [1927-1936] D 1355 – 1356 



   
 Inv.                           Obsah                                                                 Čas.                        Čís. 
 č.                                                                        rozsah                     evid. j.  
 

79 

1133 Kolovečský Vávra – flašinetář (2 ks) [1927-1936] D 1357 – 1358 

1134 Krajánek z České Kubice (2 ks) [1927-1936] D 1359 – 1360 

1135 Klenčí pod Čerchovem – muzeum J.Š. Baara (4 ks) [1927-1936] D 1361 – 1364 

1136 Klenčí pod Čerchovem – interiér kostela (2 ks) [1927-1936] D 1365 – 1366 

1137 Trhanov – pohledy od rybníka (3 ks) [1927-1936] D 1367 – 1369 

1138 Výhledy  - pomník J.Š. Baara (1 ks) [1927-1936] D 1370 

1139 Výhledy – pohled od Baarova pomníku na penzion 
Výhledy (1 ks) 

[1927-1936]  
D 1371 

1140 Babylon – koupaliště (2 ks) [1927-1936] D 1372 – 1373 

1141 Újezd – Kozinův statek (2 ks)  [1927-1936] D 1374 – 1375 

1142 Děti v chodských krojích (2 ks) [1927-1936] D 1376 – 1377 

  
  Vložky do přednášek nebo části samostatných 

(nedochovaných) přednáškových celků: 
 

  

  Československo   

1143 Praha (různé záběry města) (11 ks) [1927-1936] D 1378 – 1388 

1144 Skály v Českosaském Švýcarsku – Čertův prst, 
Pravčická brána, Edmusenova soutěska (4 ks) 

 
[1927-1936] 

 
D 1389 – 1392 

1145 Hřensko (2 ks)  [1927-1936] D 1393 – 1394 

1146 Prachovské skály (5 ks) [1927-1936] D 1395 – 1399 

1147 Vysoké Tatry (20 ks) [1927-1936] D 1400 – 1419 

  Itálie   

1148 Benátky (2 ks) [1927-1938] D 1420 – 1421 

1149 Pirano (1 ks) [1927-1938] D 1422 

  Jugoslávie   

1150 Dubrovník (1 ks) [1927-1938] D 1423 

1151 Jajce (1 ks) [1927-1938] D 1424 

1152 Záběry na bosenské Srby v krojích (6 ks) [1927-1938] D 1425 – 1430 

  Německo   

1153 Berlín (6 ks) [1927-1938] D 1431 – 1436 

1154 Drážďany (3 ks) [1927-1938] D 1437 – 1439 
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1155 Hamburk (7 ks) [1927-1938] D 1440 – 1446 

1156 Lipsko – pomník Bitvy národů (3 ks) [1927-1938] D 1447 - 1449 

1157 Neurčený záběr z interiéru kostela (?) – Německo? - 
„jezdci kol dokola ve věži tesaní“ (1 ks) 

 
[1927-1938] 

 
D 1450 

  Nizozemí   

1158 Antverpy – Rubensův pomník (1 ks) [1927-1938] D 1451 

1159 Neurčený záběr krajiny s kostelem – Nizozemí? (1 ks) [1927-1938] D 1452 

  Portugalsko   

1160 Lisabon (1 ks) [1927-1938] D 1453 

  Skandinávie   

1161 Mapa Skandinávského poloostrova (1 ks) [1946-1947] D 1454 

1162 Kodaň - Mramorový chrám (2 ks) [1946-1947] D 1455 – 1456 

1163 Kodaň - přístav (2 ks) [1946-1947] D 1457 – 1458 

1164 Kodaň - muzeum – socha rodící matky (1 ks) [1946-1947] D 1459 

1165 Björnstjerne Björnson – portrét (2 ks) [1946-1947] D 1460 – 1461 

1166 Členové ZKD u hrobu Björnsona (2 ks) [1946-1947] D 1462 – 1463 

1167 Družstevní dům v Oslo (2 ks) [1946-1947] D 1464 – 1465 

1168 Družstevní mlýn v Göteborgu (2 ks) [1946-1947] D 1466 – 1467 

1169 Švédský družstevní znak (2 ks) [1946-1947] D 1468 – 1469 

1170 Loď Ariadne ve stockholmském přístavu (1 ks) [1946-1947] D 1470 

1171 Akershus – pevnost (1 ks) [1946-1947] D 1471 

1172 Norský venkovský kostelík (1 ks) [1946-1947] D 1472 

1173 Pohled na Oslo (1 ks) [1946-1947] D 1473 

1174 Před kostelem v Oslo (1 ks) [1946-1947] D 1474 

1175 Družstevní pekárna v Oslo (budova a interiér) (2 ks) [1946-1947] D 1475 – 1476 

1176 Švédsko (Norrköping) – družstevní továrna na 
margarín (1 ks) 

 
[1946-1947] 

 
D 1477 

1177 Švédské dřevěné venkovské obydlí (1 ks) [1946-1947] D 1478 

1178 Stockholm (různé záběry na přístav, město, muzeum, 
koncertní dům) (7 ks)   

 
[1946-1947] 

 
D 1479 – 1485 

1179 Ulice Karla Jana v Oslo (1 ks) [1946-1947] D 1486 
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1180 Zámek v Oslo (1 ks) [1946-1947] D 1487 

1181 Poslanecká sněmovna v Oslo (1 ks) [1946-1947] D 1488 

1182 Dronningen – pohled na město (1 ks) [1946-1947] D 1489 

  Španělsko   

1183 Aranjuez – královský palác (1 ks) [1927-1938] D 1490 

1184 Madrid – královský palác (1 ks) [1927-1938] D 1491 

1185 Valladolid (1 ks) [1927-1938] D 1492 

  Turecko, Blízký a Dálný Východ   

1186 Istanbul (2 ks) [1927-1938] D 1493 – 1494 

1187 Tripolis – drožka (1 ks) [1927-1938] D 1495 

1188 Betlém – tržiště (1 ks) [1927-1938] D 1496 

1189 Japonky u jídla (1 ks) [1927-1938] D 1497 

  Velká Británie   

1190 Londýn – hrad Tower (1 ks) [1927-1938] D 1498 

1191 Londýn – přístav a Tower Bridge (1 ks) [1927-1938] D 1499 

1192 Londýn - Piccadilly Circus (1 ks) [1927-1938] D 1500 

1193 Prodejny The Workingmen‘s Cooperative/Dělnického 
potravního družstva (10 ks) 

 
[1927-1938] 

 
D 1501 – 1510 

  Zobrazení techniky   

1194 Nákres balónového koše (1 ks) [1927-1938] D 1511 

1195 Nákres letadla bratří Wrightů (1 ks) [1927-1938] D 1512 

1196 Panamský průplav – nákresy, foto (7 ks) [1927-1938] D 1513 – 1519 
  

 Neúplné řady diapozitivů zcela odlišného charakteru 

  

  

1197 Série „zvířata“ (Tafel I – VI, VIII, XI, XII) (9 ks) [(1900)1918-
1920] 

 
D 1520 – 1528 

1198 Série „krajina a bydlení v různých zemích“ (Tafel II, 
III, V-VII, IX-XII) (9 ks) 

 
[(1900)1918-

1920] 

 
 

D 1529 – 1537 
1199 Série „hry dětí v ročních obdobích“ (4 ks) [(1900)1918-

1920] 
 

D 1538 – 1543 
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1200 Různé motivy – dětské hry, příslušníci různých národů, 
krajiny, stavby aj. (35 ks) 

 (formát 20,5x6 cm – barevné, kreslené obrázky, bez 
krycího skla) 

 

 
[(1900)1918-

1920] 

 
 

D 1544 – 1575 

1201 Série „život, krajina, místa, zvyky a lidé v USA“       
(11 ks)  

(formát 30x10 cm – barevné, kreslené obrázky, bez 
krycího skla) 

 
[(1900)1918-

1920] 

 
 

D 1576 – 1586 
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IX. Jiné (ostatní materiál)

1202 Čestná cena vystavovatele VI. dělnické-živnostenské
a hospodářské výstavy v Plzni. Skleněná plaketa –
kotouč, průměr 98 mm, městský znak Plzně na
routovém štítu, opis VI. DĚLNICKÁ-
ŽIVNOSTENSKÁ A HOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA V
PLZNI 1938:ČESTNÁ CENA VYSTAVOVATELE 

1938 J 1
1203 Pamětní plaketa k Všestudentskému kongresu 17. 11.

1945. Hnědě patinovaná sádrová plaketa – kotouč,
průměr 115 mm, stylizovaná zeměkoule překrytá
nápisem 17 XI a stuhou s letopočty 1939...1945, opis
CONGRESSUS:STUDIOSORUM:ORBIS:TERRAR
UM:PRAGAE:MCMLXV, na rubu reprodukovaný
obraz pečeti Univerzity Karlovy 1945 J 2

1204 Kovový odznak s motivem Ústředního svazu
československých družstev (21 ks) [1931-1938] J 3 - 24

1205 Kovový našívací odznak s emblémem ZKD (mosazný
čtverec o straně 32 mm s gravírovaným emblémem)
(6 ks, z toho 3 zasazené do stuhových rozet, 3 volné) [1931-1938] J 25 - 30

vildova
Text napsaný psacím strojem
-----

vildova
Text napsaný psacím strojem
J 4

vildova
Text napsaný psacím strojem

vildova
Text napsaný psacím strojem
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Základní údaje o pomůcce 

 
 

Název: Západočeské konzumní družstvo, s. r. o., Plzeň  
Časový rozsah: (1874)1918 - 1960 
Počet inventárních jednotek: 1210 
Počet evidenčních jednotek: 5426 (61 úředních knih + 35 kartonů + 2 filmy + 3710 ks 

fotografií + 2 alba + 1586 skleněných diapozitivů + 
30 jiných jednotlivin) 

Rozsah v bm: 7,92 bm 
Místo uložení fondu: Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44 
Stav ke dni:  30. 6. 2005, 1. 12. 2006 
Fond uspořádal: Mgr. Miroslav Eisenhammer, PhDr. Jan Haubert 
Inventář sestavil a úvod napsal: Mgr. Miroslav Eisenhammer, PhDr. Jan Haubert 
Konečnou úpravu inventáře provedl: Mgr. Miroslav Eisenhammer 
Počet stran: 84 + CD (diapozitivy)
Počet exemplářů: 4 
Inventář schválil:  PhDr. Petr Mužík, č. j. SOAP/00-2010/05
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Nově vymezené a revidované evidenční jednotky při GI 2012–2013 
 
 
Název archivní pomůcky: Západočeské konzumní družstvo, s. r. o., Plzeň 

 
Značka archivního fondu: ZKD Plzeň 

 
Časový rozsah části fondu: (1874) 1918–1960 

 
Počet inventárních jednotek: 1210 

 
Počet evidenčních jednotek: 5505 (61 úředních knih, 35 kartonů, 21 kreseb (v inv. č. 343), 

3707 fotografií na papírové podložce (inv. č. 391-557, 1208-
1210), 1586 fotografických desek (inv. č. 558-1201), 3 
svitkové filmy (v inv. č. 554), 2 fotoalba (inv. č. 1206, 1207), 
2 kinematografické filmy (inv. č. 389, 390), 19 tisků po roce 
1800 (v inv. č. 388), 23 plakátů (v inv. č. 323, 343), 46 jiných 
(v inv. č. 331, 347, 352, 388, 1202, 1203, 1204 /J3 
neobsazeno/, 1205) 
 

Rozsah části fondu v bm: 7,92 bm 
 

Stav ke dni: 24. 9. 2012 
 

Vypracoval: M. Peleška 
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