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Holeček / Tvarové řešení Průmyslového paláce. Originální syntéza historizující architektury a moderní ocelové konstrukce

ROČNÍK XXXV /  2019 /  č.  1

Velmi podrobný stavebněhistorický průzkum prováděný v letech 2017 a 2018 a doplněný průzkumy restaurátorskými prokázal zvláštní 
a ojedinělé konstrukčně tvarové, výtvarné i symbolické rysy pražského Průmyslového paláce, významné i z hlediska mezinárodního kon-
textu. Průmyslový palác architekta Bedřicha Münzbergra posunul v prostorovém tvarování architektonický potenciál příhradové ocelové 
konstrukce a byl zároveň překvapivě radikální v artikulaci tektonických článků tradičního architektonického tvarosloví. Článek se zamýšlí 
nad podřízením konstrukčních možností moderní ocelové konstrukce myšlení tradicionálního architekta. Ukazuje, že konkrétní prostorová 
forma paláce byla podmíněna především modifikací předcházejícího, tradičněji pojatého návrhu zděného výstavního paláce i vzorem málo 
známé budovy Strojovny na pražském výstavišti. Na základě dobových pramenů podrobně sleduje zadavatelskou a obchodní genezi 
návrhu paláce, která zásadně ovlivnila i genezi architektonické formy zejména střední části stavby. Popisuje „logiku“ tvaroslovného, kon-
strukčního a tektonického řešení. Článek podrobně ukazuje, jak se architektonická forma staršího návrhu zděného paláce přenášela do 
budovy s ocelovou nosnou konstrukcí a jak byla její výsledná prostorová forma ovlivněna zejména možností užití větších rozponů. Upozor-
ňuje na proporce zlatého řezu uplatněné v poměru délky, šířky a výšky střední haly ocelového paláce a ukazuje genezi monumentálního 
měřítka výzdoby jeho zděných částí. Některé jejich detaily byly přeneseny do většího měřítka Průmyslového paláce z budovy Strojovny 
a jsou z hlediska dobového architektonického jazyka a tektoniky originální a radikální: stavba se svou lapidární monumentalitou vymyká 
historizujícímu architektonickému řádu.

THE DESIGN OF THE INDUSTRIAL PALACE : ORIGINAL SYNTHESIS OF HISTORICISM ARCHITECTURE AND MODERN STEEL STRUCTURE

A very detailed building-historical survey carried out in 2017 and 2018 and supplemented by restoration surveys proved the special and 
unique constructional design and art and symbolic features of the Prague Industrial Palace, important also in the international context. The 
Industrial Palace of architect Bedřich Münzberger shifted the architectural potential of the steel truss structure in spatial design and was 
also surprisingly radical in the articulation of tectonic elements of traditional architectural morphology. The article reflects the subordinati-
on of the structural possibilities of modern steel structures to the thinking of a traditional architect. The particular spatial form of the palace 
was evidently conditioned mainly by the modification of the previous, more traditionally conceived proposal of a masonry exhibition palace 
and by the design of the Machine House, the little-known building at the Prague Exhibition Centre. Based on historical sources, the com-
missioning and commercial genesis of the palace design is monitored in detail, which also significantly influenced the genesis of the archi-
tectural form, especially the central part of the building. The "logic" of morphological, constructional and tectonic solutions is described, 
and the article presents in detail how the architectural form of the older design of the masonry palace was transferred to a building with 
a steel supporting structure and how its resulting spatial form was influenced mainly by the possibility of using larger spans. Proportions 
of the golden ratio are pointed out, applied in the ratio of the length, width and height of the central hall of the steel palace, together with 
the genesis of the monumental decoration of its masonry parts. Some of the details, original and radical in terms of period architectural 
language and tectonics, have been transferred to the larger scale of the Industrial Palace from the Machine House: the building, with its 
distinct monumentality, stands out from the historicism architectural order.
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TVAROVÉ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÉHO PALÁCE
Originální syntéza historizující architektury  
a moderní ocelové konstrukce

JOSEF HOLEČEK

Průmyslový palác, centrální budova Jubilejní zemské výstavy z roku 1891, je vzácným příkladem 
dochované výstavní architektury 19. století. Většina typologicky a konstrukčně podobných sta-
veb v evropských metropolích zanikla z důvodu živelných pohrom a ztráty významu či uplatnění. 
Osud Průmyslového paláce proto můžeme i navzdory významným poškozením – v roce 2008 
zcela shořelo jeho levé křídlo – považovat za šťastný. Impozantní reprezentativní budova byla 
pro českou společnost natolik důležitá, že se o jejím zboření či nahrazení novou stavbou nikdy 
vážně neuvažovalo.1

1 Střední část Průmyslového paláce byla stavěna jako budova trvalá. Idea vybudování stabilního výstavního pavilonu 
v Praze byla starší než myšlenka konkrétní výstavy, pro niž byl předpokladem (Lier 1893, 30, 32). Po úspěšné Jubilejní 
zemské výstavě byl areál pražského výstaviště nadále intenzivně využíván, na přelomu 19. a 20. století následovalo ně-
kolik dalších velkých a řada menších výstav. Ani po vzniku Veletržního paláce ve 20. letech 20. století neztratil Průmyslo-
vý palác svou funkci, neboť mohl být pro svou blízkost snadno zapojen do výstavních aktivit; Pražské vzorkové veletrhy 
se zde konaly až do roku 1949 (Moutvic 2000). Za německé okupace byl palác využíván propagandisticky, po válce se 
zde pořádaly masové společenské a politické akce. Na počátku 50. let byly jeho výstavní haly přestavěny na Sjezdový 
palác KSČ a tímto zvláštním, nicméně účinným způsobem jako stavba mimořádného státního významu chráněny.


