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Rozsáhlá instalace výstavy, zahrnující mnoho pro tu příležitost postavených staveb a pavilo-
nů i upravených venkovních ploch, představila úroveň průmyslové výroby, zemědělství, kultury, 
umění, školství a mnoha dalších odvětví života v zemích Koruny české. Výstava se konala přesně 
sto let poté, co se v Praze uskutečnila jedna z prvních průmyslových výstav v Evropě, konaná 
u příležitosti korunovace Leopolda II. českým králem na počátku září 1791. Pořadatelé zemské 
výstavy soustavně a s hrdostí připomínali jubilejní charakter výstavy a v každém projevu se na 
něj odvolávali. Jubileum se také výrazně propsalo do výzdoby Průmyslového paláce. Jubilejní 
letopočty „1791–1891“ se nacházely v kladí vstupního portálu hlavního průčelí centrální části pa-
láce i na pylonech zadního průčelí, kde byly nad nimi umístěny portrétní medailony Leopolda II. 
a Františka Josefa I., orámované vavříny. Letopočty „1791“ a „1891“ se opakovaly na bočních 
průčelích i na dalších částech stavby a někde se dochovaly dodnes.


Průmyslová výstava, která se uskutečnila roku 1791 v  letním refektáři pražského Klementina, 
propagovala rozvíjející se český průmysl a úroveň domácí manufakturní výroby. K vidění byly 
především sklářské a textilní výrobky, české granáty, galanterní zboží, tapety či umělé květiny 
(sine 1893, 7–11). Výstavě byl přikládán mimořádný význam, protože byla součástí oslav spo-
jených s korunovací Leopolda II., která se uskutečnila v katedrále sv. Víta na Pražském hradě 
6. září 1791. Tradice českých korunovací totiž byla narušena Leopoldovým předchůdcem na 
českém trůnu Josefem II., který korunovaci odmítl. Podobná situace později nastala i v případě 
Františka Josefa I., který se také nikdy nedal korunovat českým králem. Přitom právě akt koru-
novace symbolicky stvrzoval integritu a státní svrchovanost zemí Koruny české. Korunovace 
byla na konci 18. a po celé 19. století o to důležitější, že tereziánské a josefínské reformy veřejné 
státní správy ve 2. polovině 18. století znamenaly okleštění tradičních výsad českých stavů jako 
zemské politické reprezentace. Korunovační obřad se tak pro ně stal posledním výrazným vyjádře-
ním české státnosti (blíže kyzouroVá 2008, bez paginace; kyzouroVá/Vlnas 2016, 180–215).

Do nástupu Leopolda II. na český trůn v roce 1791 vkládaly české stavy velké, byť nenaplněné 
naděje. Tyto naděje byly podníceny i tím, že císařským reskriptem z 16. května 1790 Leopold 
přislíbil návrat českých korunovačních klenotů z Vídně, kde byly uloženy více než půl století. Na 
svou dobu mimořádně medializovaný triumfální návrat klenotů z Vídně do Prahy byl vyjádřením 
nadějí českých stavů, veřejných činitelů a inteligence na posílení zemských práv, získání většího 
podílu na zákonodárné moci a na naplnění jazykových požadavků. Svatováclavská koruna byla 
od té doby spojována s uznáním českého státního práva.

Symbolická role svatováclavské koruny při prosazování českých zájmů vzrostla po rakousko-
-uherském vyrovnání v roce 1867, jež v českých zemích vyvolalo bouřlivé ohlasy. Svatováclav-
ská koruna se tehdy stala předmětem naprosto mimořádné úcty mimo jiné i proto, že František 
Josef I. (českým králem 1848–1916) se nechal korunovat uherským králem, ale jeho korunovace 
na českého krále byla stále jen odsouvána. Čeští politikové to vnímali nejen jako zneuznání čes-
kých národních zájmů, postupně formulovaných na základě představy o jazykově definovaném 
národním příslušenství, ale i jako bagatelizaci českého národního symbolu – svatováclavské 
koruny.

Obr. 2. Praha 7-Bubeneč, Výsta-
viště. Celkový pohled na Jubilejní 
výstavu v roce 1891 nedlouho před 
slavnostním otevřením. Dobové foto 
neznámý fotograf, duben 1891 (pře-
vzato ze sine 1893, bez paginace).
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Jubilejní výstava měla představit úroveň technického pokroku českých zemí a demonstrovat 
české národní sebeuvědomění. Zahrnovala velkou retrospektivní přehlídku českého výtvarného 
umění, expozici českého školství či lidové kultury. Je příznačné, že česká chalupa postavená 
podle návrhu Antonína Wiehla s výstavou lidové tvorby byla jednou z nejvyhledávanějších a vy-
volala v život národopisnou výstavu konanou v roce 1895. Dnes je patrně nemožné si představit, 
jak obrovský význam výstava měla pro rozvoj českého národního života, a to ve všech směrech. 
Jubilejní zemskou výstavu můžeme považovat za jednu z vůbec nejúspěšnějších veřejných akcí 
v dějinách zemí Koruny české 19. století (čistě statisticky šlo patrně o největší společenskou 
událost té doby). Stavby s ní spojené, které výkonný výbor odevzdal dne 14. dubna 1892 do 
vlastnictví zemského výboru jakožto zákonného zástupce Českého království, si zaslouží naši 
maximální péči, pokud se dochovaly, a to tím spíše, že řada podobných objektů již zanikla 
(obr. 14). Sledování ohlasů na výstavu by si pro jejich rozsah vyžádalo samostatnou studii, pro-
to jen připomeňme, že v jedné z prvních reakcí bylo zdůrazněno, že z budov na výstavišti „vane 
na nás česká práce, česká síla, český duch“ (sine 1891, 5).7 V následujících odstavcích se pře-
svědčíme, že tato chvála nebyla jen projevem dobového nacionalismu, ale lze ji brát doslova.

Konstrukce Průmyslového paláce – předstupně a souvislosti 
Pro výstaviště byl vybrán rozlehlý pozemek v Bubenči, jenž byl tehdy samostatnou obcí za hra-
nicemi Prahy. Celkový rozvrh areálu byl dílem Bedřicha Münzbergra (1846–1928; obr. 15) a An-
tonína Wiehla (1846–1910), plán sadovnických úprav provedl František Thomayer (1856–1938). 
Antonín Wiehl, významný představitel české architektury 90. let 19. století, pro výstaviště navrhl 
většinu budov a pavilonů. Ústřední budova – Průmyslový palác – byla postavena podle návr-
hu Bedřicha Münzbergra, pražského architekta a průkopníka ocelové architektury. Se stavbou 
paláce se začalo 24. června 1890, montáž jeho ocelové konstrukce, vyjma kupole nad hlavní 
budovou, byla hotova 31. prosince téhož roku. Kupole byla dokončena 15. února roku následu-
jícího. Dlažba byla hotova 11. března a brzy na to byl palác předán instalační skupině. Stavební 
náklady, které významně překročily plánovaný rozpočet, činily 474 690,06 zl. (sine 1893, 138). 

To, že architekt Münzberger před zděnou stavbou nakonec upřednostnil ocelovou prosklenou 
konstrukci, mělo několik důvodů. Snažil se především vytvořit co největší výstavní plochu. 

7 Pozoruhodná byla reakce Jana Nerudy, jenž o výstavišti a Průmyslovém paláci napsal: „Pranic, ale pranicoucí nic není 
v těch dvou místech přece společného, a vzdor tomu se mi jako blesk myšlenkami kmitnul obraz vzdálený: proslulé 
benátské náměstí sv. Marka. V pravo v levo táhlé, krásné budovy, tam dole co uzavírka krásná ta budova hlavní s tím 
svým obloukovitým portálem, jako by vedoucím do nějaké baziliky…“ (neruda 1891, 1; cf. ceploVá 1985, 57)

Obr. 13. Bohumír Roubalík, 1891: 
perspektivní plán Jubilejní výstavy 
v roce 1891. Kresba (převzato ze 
sine 1893, bez paginace).


