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Stať se zabývá politickým a společenským pozadím Jubilejní zemské výstavy konané v Praze v roce 1891 a interpretuje ústřední stavbu 
výstavy – Průmyslový palác. Hledá technické předstupně této stavby, které se nenacházely pouze v Paříži, jak jednostranně vyzdvihuje 
dosavadní literatura. Konstrukce Průmyslového paláce vycházela z širší tradice typologie, konstrukční praxe a s ní svázané teorie spojené 
s výstavbou velkých prosklených hal, především nádražních a výstavních, tak, jak se rozvíjela ve 3. čtvrtině 19. století nejenom v Anglii 
(Crystal Palace, 1851) a ve Francii (Galerie des Machines, 1889), ale a zejména v oblastech jazykově a geograficky podstatně bližších, 
tedy především v sousedním Německu. Je takřka nepochybné, že čeští projektanti a stavitelé, mezi nimi Bedřich Münzberger, autor Prů-
myslového paláce, znali zejména německy psanou literaturu a samozřejmě i s ní spojené stavby, jako byla monumentální nádraží v Berlíně 
(staré Ostbahnhof, 1866/1867) či tehdy zbrusu nové nádraží ve Frankfurtu nad Mohanem (Centralbahnhof, 1888), a mohli se inspirovat 
jejich technickým potenciálem. Výzdoba Průmyslového paláce, jež mohla být rozvinuta díky jeho masivním vyzděným částem, vyjadřovala 
politický program české konzervativní šlechty, odsunutý do zapomnění volebními reformami na začátku 20. století a posléze vyhlášením 
Československé republiky roku 1918.

THE INDUSTRIAL PALACE AT THE PRAGUE EXHIBITION CENTRE : TRADITIONAL SYMBOLISM AND MODERN CONSTRUCTION

The article deals with the political and social background of the General Land Centennial Exhibition, held in 1891 in Prague (Prague Jubilee 
Exhibition), and interprets the central structure of the exhibition – the Industrial Palace. Technical models of this building are searched for, 
other than in Paris, which has been unilaterally highlighted in present publications. The design of the Industrial Palace was based on wider 
tradition of typology, construction practice and related theory connected with the construction of large glass halls, mainly railway and exhi-
bition halls, developed in the third quarter of the 19th century not only in England (Crystal Palace, 1851) and France (Galerie des Machines, 
1889), but especially in areas linguistically and geographically much closer, in neighbouring Germany especially. Czech designers and 
builders, as Bedřich Münzberger, the author of the Industrial Palace, almost undoubtedly knew German publications and, of course, related 
buildings such as the monumental railway station in Berlin (old Ostbahnhof, 1866/1867) or the brand new railway station in Frankfurt am 
Main (Centralbahnhof, 1888), and could be inspired by their technical potential. The embellishment of the Industrial Palace, which could 
have been developed because of its massive walled parts, reflected the political program of the Czech conservative nobility, postponed 
to oblivion by electoral reforms at the beginning of the 20th century and later by the proclamation of the Czechoslovak Republic in 1918.
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PRŮMYSLOVÝ PALÁC NA PRAŽSKÉM VÝSTAVIŠTI
Tradiční symbolika a moderní konstrukce 

PAVEL KALINA

Průmyslový palác na dnešním pražském Výstavišti je výjimečným dokladem technického, kon-
strukčního a výtvarného umu architektů a stavitelů konce 19. století a jedním z mála objektů, 
které zůstaly ze zlaté éry velkých výstavních podniků konaných od poloviny 19. do prvních de-
setiletí 20. století. Vzácné dochování této technické památky, byť zbavené mnoha původních 
částí, především výzdobných, není samozřejmostí a je třeba usilovat o její adekvátní ochranu 
v souvislosti s plánovanou obnovou. V roce 2008 vyhořelo západní, levé křídlo paláce a to nám 
připomnělo, jak jsou památky tohoto druhu křehké.

Průmyslový palác v literatuře
V roce 1891 a několika následujících letech vyšla doslova záplava publikací vztahujících se k Ju-
bilejní zemské výstavě, pro niž byl vybudován i Průmyslový palác na bubenečském výstavišti 
v Praze (dnes čp. 416 na č. parc. 1845). Vyzdvihnout z nich je třeba časopis Zprávy Spolku 
architektů a inženýrů v království Českém, jehož 25. ročník vycházel s podtitulem „časopis vý-
stavní“ a byl z velké části věnován stavbám a dění na Jubilejní zemské výstavě. Stěžejním je 
bezpochyby sborník Sto let práce: Zpráva o všeobecné zemské výstavě v Praze 1891: Na oslavu 
jubilea první průmyslové výstavy v roce 1791 v Praze (obr. 1).1 V 80. letech 20. století se Průmy-
slovým palácem zabývali v rámci monumentálních syntéz věnovaných české secesi a pražské 
kultuře kolem roku 1900 Petr Wittlich (1985, 25–26) a Tomáš Vlček (1986, 62–67, 84, 114, 303). 
Petr Wittlich se ve svém textu soustředil na analýzu retrospektivní výstavy českého výtvarného 
umění, která se konala v prostoru výstaviště a byla dovedena až do současnosti, takže zahrno-
vala soudobé příklady malířství a sochařství včetně děl Jakuba Schikanedera, Vojtěcha Hynaise 

1 V následujícím textu odkazuji průběžně především na tento klíčový sborník Sto let práce (sine 1893). Na ostatní dobové 
prameny odkazuji pouze tam, kde je to nezbytně nutné.


