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Před 220 lety založila výstava v Klementinu světovou tradici pořádání
průmyslových výstav
Praha, Klementinum: V předsálí Všeobecné studovny Národní knihovny ČR byla
zahájena výstava připomínající 220. výročí průmyslové výstavy, která se konala v roce
1791 právě v prostorách Klementina. Podle dostupných zdrojů šlo o jednu z prvních
výstav nového typu v Evropě, jež přispěla k založení tradice pořádání průmyslových
výstav v Čechách i ve světě.
V souvislosti s korunovací Leopolda II. byla v letním refektáři klementinské jezuitské koleje
(dnešní Všeobecná studovna), uspořádána na přelomu srpna a září roku 1791 velká výstava
českých průmyslových výrobků, nazvaná Waarenkabinet.
Záměrem pořadatelů pražské výstavy 1791 bylo ukázat především vysokou úroveň domácí
tvorby a povzbudit její rozšíření a technické zdokonalení. Na výstavě, která měla
dokumentovat tehdejší rozvoj českých manufaktur, byly k vidění výrobky ze 49 průmyslových
oblastí: kupříkladu vzorky textilu, turnovské šperky, broušená zrcadla, ukázky prací
pražských zlatníků či proslavené nakléřovské knoflíky a krajky. Právě tento moderní přístup
se ukázal být přelomovým pro další rozvoj skutečných vzorkových veletrhů.
Podnět k velkolepé klementinské události dal prezident zemského gubernia Jindřich hrabě
z Rottenhanu a v život ji uvedl Josef Antonín Schreyer, komerční rada gubernia, z jehož pera
vyšel o něco později také tištěný katalog výstavy. Výstava se konala v Klementinu v letním
refektáři od 21. srpna do 14. září 1791.
Leopold II. s císařovnou a doprovodem navštívili klementinskou výstavu 14. září a noviny
dokonce přiznaly, že obě Veličenstva setrvala v Klementinu déle, nežli předešlý den na
slavnostním zasedání Královské české společnosti nauk, a bez známek nudy. Výstava byla
poctěna uznáním, jakého se tehdy nedostalo ani pořadatelům skvělého stavovského bálu.
Úspěch klementinské výstavy přispěl k založení tradice pořádání průmyslových výstav nejen
u nás, ale i ve světě. V roce 1891 si Praha připomněla 100. výročí jejího konání velkolepou
společenskou a kulturní akcí, Jubilejní zemskou výstavou. Pro tuto příležitost bylo ve
východní části královské obory Stromovka vybudováno pražské Výstaviště s dominantou
Průmyslového paláce.
Výstava v Národní knihovně potrvá do 30. září. Mapuje průmyslové výstavy od roku 1791 do
1991. Návštěvníci mohou shlédnout ukázky odívání v roce 1791, kopie dokumentů
vytvořených při příležitosti korunovace Leopolda II., ohlasy v tisku na zemskou výstavu
v roce 1891 atd.
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