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1894, 16; obr. 3). Technicky 
vyspělá konstrukce dovolila 
vybudování velmi rozměr-
né jednolodní dvorany ve 
střední části Průmyslového 
paláce a nahrazení dřevě-
ných bočních křídel s vlože-
nými dvory dvěma halami, 
každé o celkové šířce 50 m 
(dřevěná křídla obíhající dvůr 
měla být široká pouhých cca 
15  m). Z  hlediska staveb-
ní kvality se křídla a  střední 
část paláce již tolik nelišily 
jako u  dřívějšího návrhu.23 
Centrální část zděného pa-
láce byla trojlodní, se střední 
lodí širokou okolo 20 met-
rů.24 Mezi střední lodí a lodě-
mi bočními byl prostor pře-
rušován dvěma plnými pilíři 
o šířce 5 m, takže neskýtal 
na svou dobu přiměřený vý-
stavní komfort. V  ocelovém 
paláci činila šířka jednolodní, 
prostorově nečleněné cen-
trální haly/dvorany 40 m při 
délce 65  metrů. Velmi zají-
mavé je, co by na takovéto 
moderní konstrukci ocenil 
tradiční architekt. Poměr 
délky a  šířky centrální haly, 
65 : 40, činí 1,625 a znač-
ně se blíží poměru zlatého 
řezu (1,618, konvenčním 
symbolem  Φ). Pokud by 
při šířce 40 m byla budova 
o  poměru zlatého řezu se-
strojena přesně, činila by její 
délka 64,72  m, rozdíl tedy 
činí pouhých 28  centimet-
rů. Kdybychom k  šířce haly 
40 m spočetli výšku odpoví-
dající proporci zlatého řezu, 

dostaneme hodnotu 24,72 metru. V dobové literatuře je uváděna výška 25 m (veLfLík 1890a, 28). 
V současném zaměření rektifikovaném vzhledem k původním úrovním podlah činí výška haly do 
středu kloubového spoje ve vrcholu základního nosníku 24,71 m, rozdíl oproti proporci zlatého 
řezu je tak pouhý centimetr! Vzhledem k rozměrům stavby lze považovat proporce střední části 
Průmyslového paláce za konstruované dle proporčního kánonu zlatého řezu (výška : šířce : délce 
= φ : 1 : Φ). Díky „svobodě v rozponech“ ocelové konstrukce si mohl Münzberger ve třech rozmě-
rech vyzkoušet ceněný, často nesnadno dosažitelný proporční kánon. U užšího zděného paláce 
jej rozumně uplatnit nemohl, neboť by budova byla příliš krátká (necelých 57 m).

Podstatné jsou přitom i absolutní rozměry centrální haly; ty neměly v českých zemích srovnatel-
né rozměrové předchůdce (vyšší a delší byly pouze velké kostely, šířkové rozměry velkých sálů 

23 Vyšší kvalita a trvanlivost bočních křídel byla jedním z důvodů, které vedly později k jejich neplánovanému zachování.
24 Proporce odměřil autor článku z Münzbergrových plánů opatřených relativním měřítkem.

Obr. 8. Praha 7-Bubeneč, čp. 416, 
Výstaviště. Montáž ocelového 
Průmyslového paláce na fotografii 
z 23. srpna 1890. Kruhové oblouky 
centrální haly se o měsíc později 
zřítily kvůli nesprávnému montážní-
mu postupu. Dobové foto, neznámý 
fotograf, 1890 (převzato ze sine 
1893, 160).

Obr. 9. Praha 7-Bubeneč, čp. 
416, Výstaviště. Vnitřek železné 
konstrukce Průmyslového paláce. 
Tisková reprodukce dobové foto-
grafie, pravděpodobně od Jindřicha 
Eckerta, asi 15. ledna 1891 (převza-
to z novák 1891, 126).
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úloha omezila na ztvárnění již vyprojektované konstrukce,32 v případě Průmyslového paláce mu-
sela být nosná konstrukce od počátku navržena. Vzhledem k důrazu na rozpočet stavby, který 
stavební výbor pečlivě posuzoval, než návrh schválil33 (a v jehož rámci tvořily náklady na nosnou 
konstrukci zdaleka nejvyšší položku), je zřejmé, že se u Průmyslového paláce architekt musel 
nejprve věnovat ocelové konstrukci, zatímco v případě Strojovny se soustřeďoval na architek-
tonické dotvoření, jak bylo i jeho úkolem. Návrh Průmyslového paláce projednávaný 5. března 
tak musel být jen rámcový. V rozpočtovém přehledu se ostatně uvádí náklad na Strojovnu již 
jako „rozpočtený“, ale u Průmyslového paláce pouze jako náklad „přibližně rozpočtený“ (veLfLík 
1893, 126). Zatímco u Strojovny a střední haly Průmyslového paláce (jež byla konstrukčně sa-
mostatnou budovou) je uveden náklad na celou stavbu, u bočních křídel jen náklad na tzv. sekci. 

případné uvedení, že autory konstrukce byli inženýři dodavatelské firmy, by dílo společensky znehodnocovalo. Münzber-
ger byl designovaným architektem paláce, jehož úlohu nebylo možné „převzít“ ani jinak znevážit. Sami dodavatelé, jak 
bylo vidět na příkladu Strojovny, pro své konstrukční řešení završující účast architekta požadovali. Podivné ovšem je, 
že výše uváděné výkresy Pražské mostárny mají v desítkách případů z datace zjevně vymazán název měsíce, jako by 
tento údaj nebyl žádoucí. Výkresy se nedostaly do archivu cestou správního řízení, ale jako anonymní dar po požáru 
paláce v roce 2008. Nevíme, komu byly určeny, nicméně „manipulace s daty“ jistě důvod měla. Takovéto indicie spíše 
nasvědčují tomu, že podíl inženýrů První českomoravské byl větší, než by odpovídalo pouhému prováděcímu rozvedení 
architektových výkresů. Zájem strojírny na dodávce „průmyslového paláce železného“ a to, že projektanti strojírny stáli 
u jeho návrhu od samého počátku, je evidentní. Skutečností však též zůstává, že první plány ocelové příhradové kon-
strukce, které Münzberger při svém angažmá na Jubilejní výstavě viděl, byly plány Strojovny. V každém případě měl při 
navrhování u obou staveb skvělou oporu v nejlepších konstruktérech své doby.

32 V kontextu soudobé architektonické praxe to znamenalo především tektonické a výzdobné řešení zděných částí stavby. 
Vzhledem k tomu, že konstrukce ocelové haly byla v zásadě samonosná, jednalo se o navrhování, které mělo finalizující 
povahu.

33 Formálně schvaloval návrhy výkonný výbor, jenž však dbal na doporučení výboru stavebního. Podrobnou analýzu eko-
nomického aspektu dobových výstav přináší obsáhlá disertační práce Tomáše okurky (2012).

Obr. 16. Soubor stavebních výkresů 
Průmyslového paláce pod názvem 
„Pražská mostárna, filialka První 
českomoravské továrny na stroje 
v Praze. Průmyslový palác zemské 
jubilejní výstavy v Praze 1891“. 
Výkresy č. 2/C (A) a I/9 (B). Franti-
šek Prášil a kolektiv, červen 1890 
(Archiv hl. m. Prahy, Sbírka map 
a plánů, sign. MAP P VIII 3/6010). 
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