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JEDNOTA PRO POVZBUZENÍ PRÙMYSLU
V ÈECHÁCH

Alexandra �piritová

     V první polovinì XIX. století zaèal v na�ich zemích pøechod od dosavadní
manufakturnì øemeslné výroby k výrobì strojnì prùmyslové. Èeská prùmyslo-
vá výroba si získala ji� tehdy na rakouském trhu vedoucí úlohu. Její rozvoj byl
v�ak podvázán malou kapacitou vnitøního trhu a technickou zaostalostí výrob-
ních zpùsobù, co� zeslabovalo její posice vùèi rostoucí cizí konkurenci na do-
mácím i na zahranièním trhu. Zaostalost výrobní techniky ve srovnání se západ-
ní Evropou se výraznì projevila ve dvacátých letech v dobì krize textilního
prùmyslu. V Èechách postihla pøedev�ím øemeslníky, domácí pøadláky a tkalce
v návaznosti na úpadek odbytu zaèínajících textilních manufaktur.

     V zemích západní Evropy byly ji� od konce 18. století zakládány soukromé
spolky, jejich� cílem bylo podporovat rozvoj prùmyslu (napø. v Londýnì Royal
Society of Arts v r. 1754, v Paøí�i Société d� Encouragement pour l� Industrie
nationale v r. 1801). Také v Èechách se pokusil ji� v roce 1825 hrabì Dietrich-
stein zalo�it podobný spolek pro podporu prùmyslu. Jeho pokus se nezdaøil,
nicménì my�lenka na vytvoøení podobné instituce nezanikla a nalezla podporu
jak u zaèínajících podnikatelù z øad �lechty, tak posléze i u státní správy.1) Dvor-
ská komora ji� zaèátkem tøicátých let naøídila, aby ve v�ech provinciích byly
zøízeny zemské obchodní komise. Mìly se skládat z obchodníkù, prùmyslníkù,
zemìdìlcù a znalcù technických i hospodáøských oborù. Jejich úkolem bylo
podávat zprávy o potøebách obchodu, prùmyslu i zemìdìlství, zji��ovat výsledky
výroèních trhù a podávat jednou za rok souhrnnou zprávu o stavu tìchto odvìt-
ví.2) Pøes nezdar Dietrichsteinova pokusu o zøízení spolku na podporu rozvoje
prùmyslu vznikla v roce 1825 v Praze pøece jedna jeho opora, první úvìrní ústav,
Èeská spoøitelna. Ústav poskytováním úvìru umo�òoval podnikatelskou èin-
nost i prùmyslovým prùkopníkùm z ménì zámo�ných vrstev. Chybìla v�ak stá-
le mo�nost hlub�ího odborného vzdìlání i rozhledu. Státní správa se pokusila
o zmírnìní tohoto nedostatku organizováním prùmyslových výstav. První vý-
stava byla poøádána v roce 1827 a mimo jiné svým úspìchem pøipomínala vý-
znam Dietrichsteinovy my�lenky na zalo�ení spolku, který by podobné akce
zaji��oval. Proto byla také následujícího roku v Praze poøádána dal�í prùmyslo-
vá výstava a pøedsedou výstavní komise byl jmenován hrabì Dietrichstein. Po
zakonèení výstavy mìl podat zprávu o jejím výsledku èeskému guberniu spolu
s návrhy na dal�í podporu prùmyslové èinnosti v zemi. Výstava mìla úspìch
a Dietrichstein byl vyzván, aby rozpracoval i svùj návrh na zalo�ení podpùrné-
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ho spolku. Podle jeho podrobného návrhu ze dne 22. ledna 1829 mìl by podob-
ný spolek poøádat prùmyslové výstavy, vydávat technický èasopis, zalo�it a
vést technickou knihovnu, organisovat prùmyslové soutì�e a udílet veøejná vy-
znamenání. Na základì tohoto návrhu doporuèilo èeské gubernium 27. dubna
vídeòskému ministerstvu vnitra povolení spolku.3) V té dobì ji� Dietrichstein
získal v øadách zemské �lechty dostateèný poèet zájemcù o spolek. Úspìch prù-
myslové výstavy v roce 1828 pøivedl èeské guber-nium na my�lenku opakovat
podobné výstavy ka�dý rok. Podle Dietrichsteinova návrhu mìl v budoucnu
jejich organizaci pøevzít novì zalo�ený spolek. Proto�e v�ak k jeho ustavení
nedo�lo do poøádání výstavy v r. 1829,4) byla výstava opìt poøádána guberniem
a Dietrichstein byl pøedsedou výstavní komise. Výstava byla úspì�ná, ale
s hodnocením vystavovatelù vznikly Dietrichsteinovi osobní potí�e, které zavi-
nily celkové ochabnutí jeho zájmu o tuto otázku. V dùsledku toho nedo�lo ani
k zalo�ení spolku, aèkoliv bylo zøízení koncem roku 1829 povoleno.

     Pøes své rozmrzení z dozvukù výstavy v roce 1829 pøijal Dietrichstein i ve-
dení organizace výstavy v roce 1831 a odmìnou mu byla hodnost císaøského
komoøí. Pro zalo�ení spolku v�ak nepodal �ádné dal�í návrhy pøes dùraznou
urgenci èeského gubernia ze 6. ledna 1832.5) Pøíèinou Dietrichsteinovy neèin-
nosti byl patrnì i jeho spor s èeským guberniem o organizaèní strukturu spolku,
která ve svém dùsledku ovlivòovala celkovou koncepci jeho èinnosti. Dietrich-
stein trval na dìlení èlenstva spolku v jeho stanovách na zakládající a pøispívající
èleny. Zakládající èlenové mìli mít volební právo na valných hromadách spol-
ku, zatímco pøispívající èlenové byli v podstatì sponzory spolku a jeho èinnosti
se nijak nezúèastòovali. Dietrichsteina k tomuto rozli�ování nepochybnì vedla
praktická úvaha, �e pøispívající èlenové budou muset být z øad vysoké �lechty,
aby mohli být finanèní a politickou oporou spolku. Na druhé stranì bylo nutno
poèítat s èleny z øad ni��í �lechty, pøípadnì i dal�ích vrstev obyvatelstva, kteøí
by vlastní èinnost spolku zaji��ovali. Domníval se proto, �e je nutno stavovsky
èleny spolku rozdìlit. Èeské gubernium se naopak obávalo, �e nebudou-li tito
sponzoøi úèastni pøímo na èinnosti spolku, nesplní spolek svùj úèel. Po roèním
jednání byl pøijat kompromis stanovením pouze zakládajících èlenù a 10. února
1833 èeské gubernium schválilo stanovy spolku pod jménem Jednota k povzbu-
zení prùmyslu v Èechách.6) Podle stanov byla vrcholným orgánem spolku valná
hromada, která se scházela jednou za rok ke schválení èinnosti spolku a volbì
vrchního øeditelství spolku. Vrchní øeditelství bylo výkonným orgánem spolku
v mezidobí valných hromad a bylo voleno na 6 let. Jeho èlenové mohli být
voleni pouze tøi za sebou následující volební období.

     Po schválení stanov spolku èeským guberniem byla svolána na 1. bøezna
1833 schùze zakládajících èlenù Jednoty pro povzbuzení prùmyslu v Praze. Na
této ustavující schùzi byl zvolen prozatímní výbor Jednoty: generálním øedite-
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lem se stal Dietrichstein a dal�ími tøemi èleny øeditelství byli zvoleni Hugo hra-
bì Salm, Bedøich hrabì Deym a Josef hrabì Nostitz, syn. Hlavním úkolem pro-
zatímního øeditelství bylo zajistit propagaci spolku a zhotovení jeho schválené-
ho znaku              a peèeti (sedící lev s èeským nápisem Jednota pro povzbuzení
prùmyslu), dále propracovat návrh na organizaèní strukturu spolku a koneènì
zajistit svolání jeho první valné hromady. Úlohy propagace spolku se prozatím-
ní øeditelství zhostilo vydáním bro�ury s objasnìním úèelu spolku: Jednota mìla
být jednak zástupcem podnikatelských vrstev obyvatelstva i tlumoèníkem je-
jich hospodáøských po�adavkù a na druhé stranì vykonavatelem státní prùmys-
lové politiky. Jako poradní orgán mìla podávat státním úøadùm dobrozdání
o situaci v prùmyslu, zaujímat stanoviska k vládním návrhùm, organizovat prù-
myslové výstavy a zasazovat se o zvý�ení prùmyslové odbornosti. Takto stano-
vený cíl spolku v�ak svou nároèností zpoèátku od èlenství odrazoval a øeditelství
se proto obrátilo na cestu postupné prùmyslové osvìty. Ihned po zalo�ení spol-
ku vyzvalo své èleny i pøíznivce ke shroma�ïování odborné literatury
do knihovny, zalo�ené spolkem.7) V únoru roku 1834 zaèalo øeditelství z penìz
spolku vydávat odborný nìmecký èasopis Mitteilungen für Gewerbe und Han-
del. Prvním redaktorem èasopisu byl J. Kreutzberg; po jeho odchodu ze spolku
K. A. Neumann. Teprve po více ne� pùl roce pøípravné práce byla na 1. øíjna
1834 svolána øádná valná hromada spolku. Schválila èinnost prozatímního øe-
ditelství a zvolila øeditelství øádné. Jeho èleny se stali: komoøí Josef hrabì Nos-
tizt - Rienek, továrník Leopold Jerusalem, zbraslavský továrník Antonín Rich-
ter, obchodník J. B. Riedl, guberniální rada Karel Augustin Neumann, hrabì
Hugo Karel Salm - Reifferscheid, rytmistr Bedøich hrabì Deym, velkoobchod-
ník Cyril Fiedler a Bedøich kní�e Oettingen - Wallerstein.8) Ze zvolených byl
skuteèným odborníkem pouze K. A. Neumann, který se také ujal osvìtovì od-
borné èinnosti spolku. K prùmyslovému podnikání v�ak mìli blízko i ostatní
èlenové øeditelství: Leopold Jerusalem byl spolumajitel karlínské továrny firmy
Jerusalem a Przibram. Pøes svùj �idovský pùvod byl prvním velkým sponzorem
a propagátorem spolku v èeských obchodních a mì��anských kruzích. Antonín
Richter byl majitelem zbraslavského cukrovaru a nepochybnì pøivedl do spolku
i majitele zbraslavského panství kní�ete Oettingena. Své oprávnìní k vedoucímu
postavení ve spolku osvìdèili oba poslednì jmenovaní hned na první valné hro-
madì spolku pøi projednávání návrhu, aby spolek roz�íøil svou èinnost o podporu
prùmyslového vzdìlání zalo�ením nedìlní øemeslnické �koly v Praze. Proto�e
návrh vyvolal obavy z pøíli�né nároènosti pro teprve zaèínající spolek, navrhl
kní�e Oettingen - Wallerstein, �e zkusí �kolu zøídit vlastním nákladem na svém
panství. Za této podmínky byl spolek ochoten mu pomoci odborným poraden-
stvím. Spor o zalo�ení �koly byl prvním projevem nesouhlasu èásti èlenù
s Dietrichsteinovou koncepcí èinnosti spolku pouze osvìtového a spolku pod-
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nikatelského. Rozdílnost názoru se prohloubila v následujícím roce, kdy se po-
daøilo na Zbraslavi �kolu otevøít a mìla takový ohlas, �e o jejím zøízení zaèala
uva�ovat i dal�í mìsta (v roce 1836 byla zøízena v Krásné Lípì). Ke sporu o za-
mìøení spolku pøistoupil v roce 1835 i spor národnostní. Po úspì�ném roèním
vydávání odborného nìmeckého èasopisu spolkem navrhl na druhé valné hro-
madì prezident muzejní spoleènosti hrabì Ka�par �ternberk, aby spolek vydá-
val i èeský technický èasopis. Setkal se s nesouhlasem zdùvodnìným tím, �e
odborné termíny nejsou do èe�tiny pøelo�eny. Nespokojená èást èlenù vidìla
hlavní dùvod brzdìní èinnosti spolku ve výluèním postavení bohat�ích zakláda-
jících èlenù, rekrutujících se pøevá�nì z nìmecké �lechty. Na základì spolko-
vých stanov se ohradili proti jejich pøekraèování u èeského gubernia.9) Vyøízení
stí�nosti se vinou pøedsedy spolku Dietrichsteina sice zdr�ovalo, ale na druhé
stranì v øeditelství spolku zaèaly pøeva�ovat názory nespokojencù a krize byla
v poèátcích za�ehnána. V otázce èeského èasopisu spolek financoval vydání
pøekladu nìmecké terminologie prof. J. H. M. Poppeho od prof. J. S. Pressla a v
roce 1837 zaèal pod Presslovou redakcí vycházet Èasopis technologický Jed-
noty ku povzbuzení prùmyslu v Èechách, k roz�íøení u�iteèných vìdomostí v
øemeslech, umìlostech, obchodu a hospodáøstvím domácím. V roce 1838 zaèal
spolek vydávat druhý nìmecký èasopis pod redakcí prof. J. F. Hesslera �Jahr-
buch für Fabrikanten und Gewebetreibende, Physikar, Chemiker, Techniker,
Pharmaceuten, Oekonomen u.s.v. enthaltend: die Fortschritte, Verbesserungen
und Erfindigungen im Gebiete des Fabrikwesens, der Künste und Gewerbe, der
Physik und Chemie im Verlaufe des Jahres 1838�. Na rozdíl od Mitteilungen
mìla nová roèenka zpracovávat technické zprávy z odborných èasopisù v èítár-
nì spolku. V roce 1840 byly oba nìmecké èasopisy spojeny v �Encyclopädische
Zeitschrift des Geverbewesens� pod redakcí K. J. Ballinga. Èeský odborný èa-
sopis vydávaný Jednotou byl v�ak v roce 1840 zastaven pro nedostatek pøispì-
vatelù. Mimo publikaèní èinnost pøevzal spolek èást agendy, kterou døíve vyøi-
zovalo gubernium, pøedev�ím agendu výstavní. První výstava, kterou spolek
samostatnì organizoval byla uskuteènìna v roce 1836.10) Od roku 1834 Jednota
zaèala vypisovat odborné soutì�e a zalo�ila technický kabinet, ve kterém byly
ulo�eny ukázky strojù a prùmyslových výrobkù. Technický kabinet byl poku-
sem o zøízení ústavu, jaký vznikl o sedmdesát let pozdìji zalo�ením Technické-
ho musea. O rok pozdìji, v roce 1835, zalo�ila Jednota i první technickou veøej-
nou knihovnu na na�em území.11) Obì zaøízení byla veøejná a slou�ila spolku
nejen k výstavním úèelùm, ale i studijním a vyuèujícím. V roce 1837 byla i v pra�-
ských místnostech Jednoty zalo�ena nedìlní øemeslnická �kola, v pozdìj�ích
letech zmìnìna na veèerní prùmyslovou �kolu.
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     Zakladatel Jednoty hrabì Dietrichstein i jeho nejbli��í spolupracovníci si
pøedstavovali, �e Jednota nebude jen soukromým spolkem, ale institucí takøka
úøední, uznávaným zástupcem prùmyslu a prùmyslníkù. V roce 1840 se v�ak
ukázalo, �e ve spolku jsou prùmyslníci zastoupeni velmi nedostateènì. Vzhle-
dem k tomu, �e spolek v té dobì zápasil s finanèními nesnázemi, �ádala valná
hromada v r. 1841 zmìnu stanov. K tomu úèelu byla sestavena komise a v roce
1842 byly nové stanovy schváleny valnou hromadou a pøedlo�eny guberniu.
23. záøí 1843 byly nové stanovy schváleny císaøem. Zmìna stanov se týkala
pøedev�ím kategorizace èlenství. Dosud byla pouze skupina èlenù zakládají-
cích. Podle nových stanov byly zavedeny skupiny èlenství: 1) zakládající (èlen-
ský pøíspìvek 50 zl ve støíbøe),  2) pøispívající (10 zl),  3) èinní,  4) záslu�ní, 5)
èestní èlenové.

     Zavedením nových forem èlenství a jejich odstupòováním podle vý�e pøí-
spìvku ztratil spolek svùj dosavadní stavovský charakter. Také správa spolku
byla podle nových stanov znaènì zmìnìna. Podle starých stanov mìl rozhodu-
jící moc ve spolku jeho pøedseda nebo jeho zástupce. Nové stanovy rozli�ovaly
funkcionáøe øeditelství a ka�dému dávaly jistou pravomoc. V zásadì mìlo se
øeditelství skládat z 15 èlenù, jednatele, správního rady pro spolkovou adminis-
trativu, správního rady pro vìdeckou èinnost spolku, správního rady pro finan-
ce, správního rady pro ostatní hospodáøství, zástupce øemesel, zástupce hornic-
tví a hutnictví, zástupce obchodu, zástupce prùmyslu a pøedsedù pìti prùmyslo-
vých výborù: pro technickou luèbu, pro technické strojnictví, pro pomocné vìdy
technické, pro u�itkové umìní, pro prùmyslovou statistiku, politiku a národo-
hospodáøství.

     Jednatel a správní radové tvoøili správní radu a byli voleni valnou hroma-
dou, ostatní funkcionáøi byli voleni svými odbory a výbory. Nejvy��ím orgá-
nem spolku byla i nadále výroèní valná hromada. V mezidobí rozhodovala správ-
ní rada a jejím výkonným orgánem bylo øeditelství.

     Odbory i výbory mìly svá samostatná zasedání, ze svého støedu volili pøed-
sedu a sekretáøe. Pro kontrolu hospodáøství spolku mìla v�dy pøed valnou hro-
madou zvolená komise zkontrolovat úèetnictví.12) Spolu s novými stanovami
byla pøijata i Správní pravidla Jednoty ku povzbuzení prùmyslu, která stanovila
jednací øád ve spolku a mìla zabránit podobným krizím jako byla v roce 1841.

     Po zmìnì stanov, která umo�nila èlenství ve spolku i ménì zámo�ným vrst-
vám, zaèal narùstat poèet jeho èlenù zejména z øad mì��anù a mìnilo se i jeho
národnostní slo�ení. Do spolku v�ak zaèali vstupovat i lidé, kteøí svou prací
pøímo nesouviseli s rozvojem prùmyslu, ale z rùzných dùvodù, pøedev�ím ná-
rodnostních, mìli o nìj zájem. Mimo to nalezli ve spolku mo�nost se scházet a
ujednocovat své názory. V místnostech Jednoty se diskutovalo o rùzných pro-
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blémech veøejného, hospodáøského, ale i politického a kulturního významu i
mimo konání schùzí a spolek se tak stal jakousi svého druhu politickou �kolou
pro nastupující generaci èeské inteligence.13) Jejími mluvèími zde byli pøede-
v�ím dr. Franti�ek August Brauner, dr. Franti�ek Ladislav Rieger, dr. Josef Pra-
voslav Trojan, dr. Antonín Strobach, ing. Josef Perner, novináø Karel Havlíèek
aj. Soustøeïovali se pøedev�ím v odboru pro prùmyslovou osvìtu, ale zaèali
svou aktivitou obsazovat i èelné funkce spolku. V roce 1845 byl sekretáøem
výboru spolku dr. Rieger, ve výboru odboru pro prùmyslovou osvìtu byl dr.
Amerling, ing. Perner, arch. Nevole aj. Na schùzi øeditelství 5. února 1845 pøed-
nesl ing. Perner program a po�adavky èeské národnosti ve spolku: 1) utvoøení
výboru pro propagaci spolku, zejména mezi �ivnostníky, 2) zalo�ení èeské prù-
myslové �koly v Praze, 3) vydávání èeského populárnì - vìdeckého èasopisu,
4) zalo�ení spolku pro vydávání technologických spisù v obou zemských jazy-
cích pøi Jednotì.14) Valná hromada r. 1846 návrhy, které byly vypracovány Per-
nerem, Trojanem a Riegrem, zamítla. Výbor odboru se v�ak nevzdal a v roce
1846 zaèal vycházet èeskonìmecký èasopis �Sonntagsblätter für Gewerbsleute
- Nedìlní Listy pro øemeslníky pod redakcí Amerlinga. Proto�e èasopis nemìl
plnou podporu spolku a ani nesplòoval po�adavek èeského èasopisu, bylo v r.
1847 dohodnuto, �e èasopis bude zru�en a knihaø Pospí�il bude vlastním nákla-
dem a pod dohledem Jednoty vydávat nový èeský hospodáøský èasopis. Ob-
dobnì mìl být vydáván nìmecký èasopis Medau. Pøípravné práce na vydávání
èasopisù byly v�ak pøeru�eny revolucí v r. 1848.

     Po�adavek zøízení èeské prùmyslové �koly podpoøil K. Havlíèek Borovský,
tehdy ji� také èlen spolku, propagací my�lenky v Pra�ských novinách. Koncem
roku 1846 øeditelství spolku zahájilo vypisování sbírek na zøízení �koly. Èeské
gubernium sice 30. dubna 1847 zapovìdìlo dal�í sbírky, ale proti zøízení �koly
v zásadì nic nemìlo. Ani tuto akci se v�ak nepodaøilo uskuteènit do revoluce
1848, �kola byla zøízena a� v roce 1857. Po�adavek na roz�íøení spolkové èin-
nosti mezi �ivnostníky se Jednota pokusila splnit zalo�ením Ústøední øemesl-
nické jednoty v Praze zaèátkem roku 1848.15) My�lenka byla uvítána øadou mìst-
ských øemeslnických organizací, ale reakce po porá�ce revoluèního hnutí zne-
mo�nila její uskuteènìní.

     Z pøehledu výsledkù plnìní návrhù a po�adavkù odboru pro prùmyslovou
osvìtu Jednoty je zøejmé, �e rok 1848 se stal klíèovým rokem pro èinnost odbo-
ru i celé Jednoty. Bylo to logickým vyústìním celkové politické situace mezi
èleny spolku. Franti�ek Ladislav Rieger o tom ve svých pamìtech napsal: �Zá-
pasy v Jednotì Prùmyslové byly jakoby první pøedehrou pøí�tích bojù politic-
kých. Nemìly-li velikých dùsledkù praktických, mìly pøece velký význam a
výsledek mravní oním hnutím, je� vzbudily v národì, o�ivením zájmu obecné-
ho pro du�evní potøeby na�e, pro vzdìlání národa jazykem národním, a v tom
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smyslu byly zápasy v Jednotì Prùmyslové vá�ným èinitelem v postupném roz-
voji národního uvìdomìní, dùle�itým momentem v dìjinách na�eho probuze-
ní�.16) Riegrovo hodnocení o praktickém výsledku èeských radikálù v Jednotì
v�ak zcela neodpovídá skuteènosti. Jedním z èelných jejich èlenù byl hrabì
Bedøich Deym. Tentý� hrabì Deym, který stál v dobì pra�ského povstání v roce
1848 v èele Svatováclavského výboru i Národního výboru. Také ostatní èleno-
vé výborù byli vìt�inou i èlenové Jednoty. Bylo proto naprosto logické, �e Ná-
rodní výbor zvolil jako své sídlo místnosti Jednoty v Havelském klá�teøe a bylo
té� logickým dùsledkem po potlaèení revoluce, �e spolek byl v oèích státní
moci zcela zkompromitován. Prakticky polovina jeho èlenù zru�ila své èlenství
a� ji� z nesouhlasu s úlohou spolku za revoluce nebo z obavy pøed kompromito-
váním. Dal�í velká èást (zhruba desetina) èlenù byla uvìznìna nebo na útìku do
emigrace. Skuteènost, �e spolek nezanikl, byla zøejmì zásluhou dr. Riegra a
ostatních jeho umírnìných èlenù, kteøí se sna�ili úlohu spolku za revoluce baga-
telizovat poukazováním na jeho pravý úèel a potøebu. Nicménì spolek musel
doèasnì prakticky ukonèit svou èinnost, musel zastavit svùj poslední èasopis
Enzyklopädische Zeitschrift, schùze èlenù se nekonaly, pracovalo jen u��í øedi-
telství. Úøednì spolek zru�en nebyl proto, �e podával vládì dobrozdání
v prùmyslových, hospodáøských a obchodních otázkách. Tato jeho jediná èin-
nost v�ak skonèila v roce 1850, kdy byly zalo�eny obchodní a �ivnostenské
komory. Vìt�ina èinovníkù spolku i jeho sekretáø pøe�li do tìchto novì zøíze-
ných institucí. Od roku 1848 pracovalo u��í øeditelství na zmìnì stanov spolku,
které byly zaslány ke schválení v roce 1850. Nové stanovy mìly pøizpùsobit
èinnost a organizaci spolku novým pomìrùm v zemi. Byly v�ak s mnoha pøipo-
mínkami, mezi kterými byl i po�adavek policejního dohledu nad èinností spol-
ku, vráceny k pøepracování. Proto se valná hromada v roce 1852 rozhodla pro-
dlou�it platnost dosavadních stanov spolku i pro dal�í období. Policejnímu do-
hledu se v�ak spolek nevyhnul, od srpna 1851 se zúèastòoval v�ech jeho schùzí
i policejní zástupce jako pøísedící.17) Vedení spolku chtìlo obnovit pøedev�ím
osvìtovou èinnost, co� se mu ov�em zaèalo daøit a� po zmírnìní Bachova abso-
lutismu. Teprve v roce 1857 se podaøilo reorganizovat nedìlní øemeslnickou
�kolu spolku na první veèerní a nedìlní èeskou prùmyslovou �kolu. Dal�í spol-
ková èinnost se a� do roku 1882, kdy �kolu pøevzal stát, omezila prakticky pøe-
dev�ím na její provozování. Byla to zásluha jejího prvního øeditele Jana Evan-
gelisty Purkynì, který ani pøi své vìdecké práci nepøipustil, aby �kola zanikla
nebo mìla �patnou úroveò.18) V dùsledku toho se Jednotì podaøilo v roce 1882
�kolu pøedat státu a v následujícím roce pøedala do správy �kolského výboru
hlavního mìsta Prahy i dvì øe-meslnické pokraèovací �koly, které té� v Praze
provozovala. Tím z náplnì èinnosti Jednoty úplnì vypadlo �kolství. Ponechala
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si pouze v roce 1881 zøízený zvlá�tní fond na vydávání uèebnic pro prùmyslové
a �ivnostenské �koly, pro které zalo�ila zvlá�tní edici pod názvem Biblioteka
øemeslnická.19)

     Po zakonèení správy �kolství se Jednota zaèala plnì vìnovat poradní èinnos-
ti obchodním a prùmyslovým komorám. A� úzkostnì se od padesátých let vy-
hýbala sebenepatrnìj�ímu náznaku politické èinnosti, i kdy� byla èasto tlaèena
k projevùm loajality. Tak napø. v kvìtnu 1859 dr. Rieger rezignoval na funkci
správního rady Jednoty proto, aby znemo�nil projev loajality spolku rakouské
vládì za války s Francií.20)

     Pro svou poradenskou èinnost Jednota volila poøádání anket a svolávání porad
k jednotlivým problematikám. Jen v roce 1883 zorganizovala v Praze porady
o �ivnostenském øádu, celním tarifu a návrhùm k zákonu o ochranných prùmys-
lových známkách, v roce 1886 anketu o pøedpisech o nedìlním klidu v novém
�ivnostenském øádì.21) Výbor Jednoty se chtìl vrátit i ke své výstavní èinnosti.
Proto dal podnìt k soustøeïování sbírek a v roce 1885 zalo�il ve svých prosto-
rách první èeské umìlecko-prùmyslové muzeum. Jeho provozováním se v�ak
ji� natolik zmìnila èinnost spolku, �e musel pøistoupit ke zmìnì stanov. K tomu
úèelu byla v roce 1886 ustavena valnou hromadou zvlá�tní revizní komise. Po
schválení jejího návrhu valnou hromadou v roce 1888 byly nové stanovy pøed-
lo�eny èeskému místodr�itelství ke schválení, co� se stalo výnosem ze dne 12.
èervence 1888 è. 62621. Nové stanovy zavedly kategorie èlenù èestných, dopi-
sujících, zakládajících, èinných a pøispívajících. Orgány spolku bylo: øeditel-
ství, správní rada, zku�ební komise a pøedstavenstva odborù. Správní radu tvo-
øil pøedseda spolku, jeho námìstek, jednatel, správce pokladny, správce knihov-
ny a správce hospodáøství. Mimo pøedsedu byli v�ichni èlenové správní rady
voleni øeditelstvím z jeho èlenù na dobu jednoho roku. Øeditelství bylo voleno
valnou hromadou na dobu 3 let a skládalo se ze 12 èlenù.22)

     Schválení stanov ukonèilo doèasnì ve spolku policejní dozor a upevnilo jeho
organizaci i program. Od jejich pøijetí zaèal výbor pøípravu na akci, která mìla
být vyvrcholením jeho èinnosti - Jubilejní výstavu v roce 1891. Její organizaci
Jednota plnì pøevzala, pøípravný výstavní výbor byl v podstatì roz�íøeným vý-
borem spolku a sídlil také v jeho prostorách. Úspìch výstavy byl proto i úspìchem
spolku. Projevilo se to v prudkém zvý�ení poètu jeho èlenù i ve vìt�í autoritì,
kterou spolek získal u státní správy. Bylo toho zapotøebí, proto�e po zvý�eném
zájmu veøejnosti o spolek nebylo nadále mo�né se vyhýbat i politicko-veøej-
ným problémùm. Podobnì, jako ve ètyøicátých letech, se spolek opìt stal dis-
kusním støediskem èeské inteligence. V letech 1896-1900 se zde konaly pøed-
ná�ky Spoleènosti pro vìdy státní a sociální, kterých se mimo jiných zúèastòo-
val i profesor èeské univerzity Tomá� G. Masaryk.23) O�ivený pøedná�kový a
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diskusní spolkový �ivot samozøejmì vyvolal i otázku obnovení spolkového èa-
sopisu, který od roku 1848 nevycházel. Proto se v roce 1896 Jednota spojila s
Vývozním spolkem pro Èechy, Moravu a Slezsko a podepsala smlouvu
s nakladatelem Ottou o vydávání èasopisu pod názvem Obzor národohospodáø-
ský.24)

     O�ivení spolkového �ivota s odstupem èasu od Jubilejní výstavy zase uti-
chalo, v prvních letech dvacátého století se Jednota opìt omezila jen na pøíle�i-
tostná dobrozdání k pøipravovaným zásadám zákonù. Její význam v té dobì
tkvìl pøedev�ím ve financování Technologického muzea, které v roce 1898 za-
lo�ila v Praze a doplòování veøejné technické knihovny dary a sbírkami. Byla
té� nápomocna vzniku a èinnosti men�ích zájmových organizací, jako napø.
Volnému sdru�ení právníkù. Vzniklo pøi Jednotì v roce 1913/14 s cílem sledo-
vat a podporovat èeské �ivnostenské hnutí z národohospodáøských hledisek.
Sdru�ení mìlo vlastní organizaci, ale klubovní místnost i vedení koresponden-
ce mu zajistila Jednota.

     První svìtová válka ztlumila èinnost Jednoty. Z obavy pøed jejím zru�ením
ji� v roce 1917 navrhl správce spolkové knihovny ing. K. C. Neumann výboru
spojení knihovny s jinými spolkovými knihovnami a vytvoøení Ústøední tech-
nické knihovny v Praze.25) Výbor se obrátil na Technické muzeum v Praze a
Spolek architektù a in�enýrù v Praze. K øe�ení do�lo a� 20. února 1920, kdy
byla podepsána smlouva mezi Jednotou pro povzbuzení prùmyslu a Technickým
muzeem v Praze, podle které byla knihovna Technického muzea deponována
pøi knihovnì Jednoty. Ta ji mìla za smluvený plat spravovat, a pøípadnì zajistit
v budoucnu spojení obou celkù. Proto byl 24. února 1921 ustaven pøi Jednotì
výbor pro zøízení Ústøední technické knihovny a èítárny v Praze za spoluúèasti
Technického muzea, Spolku èsl. in�enýrù a Masarykovy akademie práce. Vý-
bor pracoval v rozmezí let 1920-1926, ke spojení technických knihoven v�ak
nedo�lo. Jednota proto i nadále spravovala vlastní knihovnu i knihovnu Tech-
nického muzea.26)

     Vznik samostatného Èeskoslovenska odstranil závislost èeského prùmyslu
na vídeòské státní správì a jeho dal�ímu svobodnému rozvoji nic nebránilo.
Hlavní úèel spolku s charakterem Jednoty ku povzbuzení prùmyslu v Èechách
tím v podstatì odpadl. Výnosem zemské správy politické ze dne 22. dubna 1920
è. 389530 byla proto schválena zmìna spolkových stanov vypu�tìním nìkolika
paragrafù. O rozpu�tìní spolku v�ak zatím rozhodnuto nebylo i kdy� jeho vý-
znam mìl sestupnou tendenci. Projevilo se to i v klesání poètu èlenù. Zmìna
nenastala ani po roce 1923, kdy výbor Jednoty poskytl svùj sekretariát Èeské
národohospodáøské spoleènosti v Praze a v podstatì se omezil jen na spoluprá-
ci s ní, správu knihovny i muzea a na pøípravy oslav své stoleté existence v roce
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1933. V rámci nich byla øe�ena i vydavatelská èinnost spolku. Proto�e se poda-
øilo získat nìkolik odborných autorù pro spolupráci pøi sestavování zamý�lené-
ho Sborníku bylo rozhodnuto pokraèovat ve vydávání edice Øemeslnická bibli-
otéka. Napomohlo k tomu i roz�íøení zvlá�tního fondu pro bibliotéku o ka�do-
roèní dar generálního rady �kodových závodù ing. Lehkého v Buenos Aires
v èástce 25000 Kè. V roce 1937 byl fond nazván jeho jménem a pøemìnìn na
stálou dotaci pro vydávání drobných odborných prací.27) Ostatní vydavatelské
èinnosti se spolek zøekl a v roce 1934 odprodal i spolkový èasopis Obzor náro-
dohospodáøský Pra�ské akciové tiskárnì. V tomto roce postihla Jednotu i ztráta
spolkových místností. Majitelem objektu Havelského klá�tera byla Mìstská pra�-
ská spoøitelna, která chtìla budovu rekonstruovat. Jednota proto dostala výpo-
vìï a pøijala nabídku Oldøicha Ferdinanda Kinského na nájem v jeho pra�ském
paláci. Stìhování knihovny a ostatního spolkového majetku probíhalo praktic-
ky a� do roku 1938 a plnì vytí�ilo èinnost výboru spolku.

     Je charakteristické pro spolek se zamìøením, jaký mìla Jednota ku povzbu-
zení prùmyslu v Èechách, �e jeho význam zaèal stoupat v dobì ohro�ení národ-
ních zájmù. Po okupaci v roce 1939 byl spolek v dùsledku zákazu v�ech schùzí
øízen jen dvìma schùzemi øeditelství (8. bøezna a 19. kvìtna), ale v roce 1940
nenápadnì obnovil svou èinnost. Proto�e v minulých letech na sebe veøejnì
pøíli� neupozoròoval, unikla jeho knihovna uzavøení pøi ukonèení èinnosti vel-
kých a znárodnìných knihoven univerzitní a technické. Knihovna spolku je tak
mohla neoficiálnì zastoupit.

     Aby bylo mo�no èinnost spolku zpøehlednit a lépe organizovat, pøistoupilo
øeditelství v roce 1940 také k obnovení organizaèní struktury spolku rozèle-
nìním na zájmové odbory. Stanovy spolku toto èlenìní urèovaly, ale øeditelství
po roce 1919 nepova�ovalo ustavení odborù za potøebné. V roce 1940 byly
obnoveny odbory knihovní, pro dìjiny prùmyslu, pro odborné �kolství a studijní.
Úèelnost takového dìlení se ukázala ji� v letech 1941-1942. Stoupající politic-
ká a národnostní perzekuce okupantù stavìla men�í osvìtové spolky pøed ne-
bezpeèí likvidace a pokusy o záchranu svých majetkù. Jednota ku povzbuzení
prùmyslu v Èechách naopak úøednì prokazovala svùj mnohonárodnostní cha-
rakter ji� od svého vzniku a èistì odborné zamìøení. Ukonèení èinnosti a likvi-
dace ji poèátkem ètyøicátých let proto nehrozily. Ji� v èervenci roku 1941 se na
výbor obrátil spolek Základ dr. Aloise Ra�ína s nabídkou slouèení obou organi-
zací. Výbor Jednoty souhlasil nejen s pøevzetím jmìní i èlenù likvidovaného
spolku, ale i s pøevzetím jeho vedoucích funkcionáøù do svého støedu. Po schvá-
lení zmìny stanov výnosem zemského úøadu ze 17. záøí 1941 è. 4130/1 byl
zvý�en poèet èlenù øeditelství Jednoty na 18. Následující valnou hromadu bylo
zvoleno nové øeditelství i správní rada spolku. Obdobná situace nastala v roce
1942 s Èeskou spoleèností národohospodáøskou a Národohospodáøskou Jed-
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notou.Obì poslednì jmenované    organizace si nekladly za podmínku zastou-
pení ve výboru, ale uzavøely s ním dohodu o vrácení majetku v pøípadì opìtov-
ného obnovení jejich samostatné existence. Ne�lo pøitom o nepatrné èástky, jen
Èeská spoleènost národohospodáøská vìnovala Jednotì majetek ve vý�i 30131,40
K. Na schùzi øeditelství z 18. února 1942 bylo rozhodnuto, �e spolkové jmìní
bude rozdìleno na úèelové a kmenové. Kmenové jmìní mìl tvoøit pùvodní ma-
jetek Jednoty ku povzbuzení prùmyslu a úèelové jmìní majetek pøevzatý od
pøistoupiv�ích organizací. Z posledního mìly být vydávány publikace, které mìly
tyto organizace pøipraveny k vydání pøed svou �sebelikvidací�. Jednotì se tak
podaøilo zajistit majetek i výsledky èinnosti zru�ených organizací, zajistit vydá-
ní nìkolika hodnotných èeských odborných prací a navíc pro sebe i náplò
a financování èinnosti pro nejbli��í období. Bylo to dùle�ité i proto, �e v polovinì
roku byly Jednotì odejmuty ve�keré dotace. Zùstala odkázána pouze na pøí-
spìvky èlenù, kterých bylo v roce 1942 1207. Odejmutí dotací a vývoj vnitro-
politické situace v Protektorátu Èechy a Morava signalizovaly øeditelství spol-
ku nebezpeèí zru�ení organizace. Na 3. listopad 1942 byla proto svolána valná
hromada, kde bylo øeditelství povìøeno zaji��ovat samostatnì èinnost spolku a
dal�í valná hromada mìla být svolána a� po zakonèení války. Øeditelství se v
roce 1943 omezilo jen na schvalování vyúètování jmìní spolku, v roce 1944
dalo dokonce pokyn k ulo�ení nejcennìj�ích svazkù spolkové knihovny a spol-
kového archivu do roku 1900 jako depozita do �ivnostenské banky, aby byly
chránìny pøed po�árem a znièením leteckými nálety.

     V roce 1945, necelé dva mìsíce od konce války (2. èervence), oznámil pøed-
seda Jednoty ku povzbuzení prùmyslu ministerstvu prùmyslu obnovení èinnos-
ti spolku a nabídl spolupráci pøi pováleèné obnovì prùmyslu.28) První pováleè-
ná valná hromada se konala 7. prosince 1945. Podle schváleného programu
chtìl spolek zøídit Hospodáøské dokumentaèní støedisko, které by slou�ilo po-
tøebám obnovy prùmyslu znièeného a po�kozeného válkou. Akce byla pøeru�e-
na krizí spolku, která nastala v dùsledku odpadnutí mnoha èlenù z øad bývalých
majitelù znárodnìných prùmyslových závodù. Vedení spolku se sna�ilo vyøe�it
krizi roz�íøením své èinnosti na území celého státu. Ji� v døívìj�ích dobách za-
sahovala èinnost spolku i na Moravu a Slovensko, ale v roce 1947 se tato èin-
nost zesílila. Jako pøi krizích spolku v r. 1850 i 1914 aj. pokusil se spolek více
pro svou èinnost zainteresovat malo�ivnostníky. Odrazilo se to i ve zmìnì ná-
zvu spolku na Jednotu pro povzbuzení prùmyslu a øemesla. Tato snaha se v�ak
nesetkala z dostateènou podporou, existence spolku byla pova�ována ze strany
státních úøadù za anachronismus. Po únorových událostech byl osud spolku
zpeèetìn obdobnì, jako ostatních zájmových spolkù mimo rámec vzniklé Ná-
rodní fronty. V záøí roku 1948 bylo valnou hromadou zru�eno øeditelství spolku
a jeho funkci pøevzal jeho novì zvolený Akèní výbor. Pøes hrozbu zániku exis-
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tence spolku se podaøilo jednateli i pøedsedovi øeditelství udr�et funkce v Akèním
výboru se zámìrem prosadit ponechání sbírek spolkové knihovny v celku a
pøedat ji veøejnému u�ívání obdobnì, jako archiv i pozùstatky exponátù, které
dosud spolek vlastnil. Øe�ení bylo nalezeno ve vèlenìní Jednoty i s jejím zbý-
vajícím majetkem do Národního technického muzea, kde mìlo vytvoøit samo-
statnou Prùmyslovou skupinu. Po pøedbì�né dohodì s pøíslu�nými úøedními
místy schválila poslední valná hromada spolku 25. øíjna 1950 jednomyslnì ten-
to zámìr. Doporuèila také, aby èlenové byli vyzváni pokraèovat v èlenství ve
Spolku Národního technického muzea, který mìl zaruèenou existenci i po ze-
státnìní muzea. Do tohoto Spolku pøe�la i vìt�ina funkcionáøù likvidované Jed-
noty. Národní technické muzeum tak hrou osudu oplatilo slu�bu Jednotì, kdy�
ke konci první svìtové války se ujala jeho knihovny. Tím byla dokonèena spo-
lupráce dvou spolkù a dovr�ena existence jednoho z èeských nejstar�ích osvì-
tových spolkù.

PØÍLOHA
Vrchní øeditelé (pøedsedové) Jednoty ku povzbuzení prùmyslu v Èechách

1833 - 1840 hr. Josef z Dietrichsteinu
1840 - 1842 kn. Bedøich Oettingen - Wallerstein
1842 - 1844 bar. Kristian Kotz z Dobr�e (pouze vedl)
1844 - 1847 kn. Hugo Salm - Reifferscheid
1847 - 1848 hr. Vojtìch Deym (pouze vedl)
1848 - 1862 hr. Franti�ek Harrach
1862 - 1864 hr. Franti�ek Salm
1865 - 1892 Alois Oliva
1892 - 1894 JUDr. Jan Jeøábek
1895 - 1901 JUDr. Antonín Haasz
1901 - 1919 ing. Ferdinand Schiller
1919 - 1936 Ferdinand Mellan
1936 - 1945 JUDr. Karel Rù�ièka
1945 - 1950 Karel Karásek
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11. Mansfeld, B.: c. d., s. 12. Klepl, J.: Prùmyslová jednota a èeské úsilí pøed bøeznem 1848,
sborník Sto let Jednoty k povzbuzení prùmyslu v Èechách 1833-1933, s. 169-240.

13. V roce 1844 se èást �obrozenecké� èinnosti pøenesla do novì zalo�ené Mì��anské bese-
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ZUSAMMENFASSUNG
VEREIN ZUR ERMUNTERUNG DES GEWERBSGEISTES IN BÖHMEN

Alexandra �piritová

Mitte der zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts versuchte Graf von
Dietrichstein nach dem Beispiel der westeuropäischen Länder auch in Böhmen
einen Privatverein zur Unterstützung der Industrieentwicklung zu gründen.
Obzwar seine Bemühungen scheiterten, fand diese Idee den Beistand der Sta-
atsverwaltung, welche Organisierung der Industrieausstellungen beabsichtigte,
mit deren Vorbereitung graf von Dietrichstein betraut wurde. Die ersre Ausstel-
lung fand im Jahre 1827 in Prag statt, die zwei anderen in den Jahren 1828 und
1829. Der Erfolg der Ausstellungen gab Anlaß zur Beauftragung des Grafen
von Dietrich- stein zur Gründung eines Unterstützungsvereines. Dazu trat er
aus persönlichen Gründen erst im Jahre 1833 bei; damals wurden durch böh-
mische Statthalterei am 10. Feber die von ihm vorgelegten Satzungen des Vere-
ines zur Ermunterung des Gewerbsgeistes in Böhmen bewilligt. Das Vereinszi-
el stellte vor allem die Bildungstätigkeit dar, die in diesen Verein böhmische
forschittliche Intelligenz sowohl aus der Industrie wie auch aus den übrigen
Gebieten herbeiführte. Im Jahre 1848 wurde dank dieser Tatsache der Verein zu
einem der Hauptzentren der revolutionären Bewegung gegen Wiener Regie-
rung and Absolutismus. Nach der Aufstandsniederlage wurde er für kompro-
mittiert gehalten; infolgedessen mußte er seine erste Existenzkrise erleben. Er
ging aber nicht völlig zugrunde und im Jahre 1857 konnte er die erste Abendge-
werbeschule in Böhmen eröffnen. Die Schule wurde bis zur Verstaatlichung im
Jahre 1882 durch den Verein erhalten. Ihr erster Direktor war der bekannte Na-
turwissenschaftler J. E. Purkynì. Zu anderen bekannten tschechischen Persön-
lichkeiten in diesem Verein gehörte auch Ing. Josef Perner, der im Jahre 1846
die Herausgabe der Vereinszeitschrift Nedìlní Listy (d.h. Sonntagsblätter) für
die Handwerker durchsetzte, die unter der Leitung von Amerling als erste ts-
chechisch-deutsche Zeitschrift erschien.

Die Vorbereitung der Jubiläumsausstellung im Jahre 1891 gehörte zu be-
deutungsvollster Tätigkeit des Vereines. In den darauffolgenden Jahren be-
schränkte sich der Verein nur auf die Aufklärungstätigkeit, meinstens auf die
Mitarbeit mit anderen Organisationen, die seine Vortragssäle, Ausstelungsex-
ponate oder benötigte Literatur benutzten. Die Ausnutzung von Sammlungen
von seinen Mitgliedern ermöglichte dem Verein eine umfassende volkswirts-
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chaftliche Bibliothek zu erbauen. Während des ersten Weltkrieges übernahm er
in eigene Obhut auch die Bibliothek des Tschechischen Nationalmuseums in
Prag. Zur Zeit der ersten          Republik wurde Tätigkeit wesentlich schwächer,
aber in den Jahren 1940-1944 gelang es ihm der Achtsamkeit der saatlichen
Protektoratsverwaltung zu entkommen und durch Übernahme das Stammver-
mögen einiger aufgelösten tschechi-schen Bildungsvereine und Gesellschaften
zu retten. Nach dem zweiten Weltkrieg belebte nicht mehr die Vereinstätigkeit
und im Oktober 1950 entschied deshalb die Vollversammlung den Verein zu
liquidieren und seinen Mitgliedern den Beitritt zum Verein des Tschechischen
Nationalmuseums zu empfehlen.  Dieses Museum übernahm dann auch sein
bewegliches Eigentum samt der Vereinsbi-       bliothek.
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