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Úvodem

Miloš Hořejš

V roce 2017 jsme si připomněli 200 let od narození Františka 
Ringhoffera II. (1817–1873), zástupce čtvrté generace vý-
znamné podnikatelské rodiny činné v prostoru českých zemí. 
Ringhofferové byli mimořádně ekonomicky aktivní, jejich 
předek přišel v roce 1769 do Prahy přes Vídeň z Burgenlandu 
(tehdy součásti Uherského království). Pražská podnikatel-
ská rodina Ringhofferů spoluvytvářela nejen dějiny Prahy 
a českých zemí, ale i celé habsburské monarchie. Společnost 
překonala problémy, se kterými se stejně jako řada jiných 
strojírenských podniků potýkala po roce 1918 v důsledku 
rozpadu velkého trhu monarchie, a stala se jedním z nej-
významnějších průmyslových podniků v Československu. 
Téměř dvousetleté dějiny rodiny i rodinného podniku (roz-
prostřené do třech století) se odehrávaly na pozadí složitého 
politického a ekonomického vývoje podunajské monarchie 
i jejích následovníků. Rod Ringhofferů ovlivnil nejen prů-
mysl, ale i politiku, krajinu a umění své doby. Co činí rodinu 
pro historii hospodářství Českých zemí tak významnou, je 
její nepřerušená angažovanost, kterou projevovala po něko-
lik generací. Každá nová generace rozšířila rodinný majetek, 
navýšila počet spolupracovníků a zesílila svůj hospodářský 
vliv. V posledních generacích tak hovoříme o nobilitovaných 
průmyslnících a velkostatkářích se značným movitým 
a nemovitým majetkem, s četnými kontakty na nejvyšší vrstvy 
společnosti.

Mnoho původně Ringhofferových závodů existuje 
i dnes, můžeme tak hovořit dokonce o období téměř 
250 let, ve kterých se Ringhofferovy závody zapsaly do 
hospodářského života země. Na mnoha místech České 
republiky se ještě dnes nacházejí památky a stopy kon-
cernu Ringhoffer. 

František II. Ringhoffer byl tím, kdo řemeslnickou dílnu 
posunul do stádia továrního provozu, a udal tak dynamiku 
vývoje budoucího významného strojírenského koncernu. 
Národní technické muzeum si výročí narození Františka II. 
Ringhoffera připomnělo ve dnech 24. – 28. května 2017 od-
bornou konferencí a bohatým doprovodným programem pro 
širší veřejnost. Konference byla pořádána ve spolupráci s Histo-
rickým ústavem Akademie věd České republiky a genius loci 
celé třídenní akci dodalo prostředí bývalého Ringofferovského 
zámku Štiřín, kde se konference po tři dny konala.

Multioborová mezinárodní konference, která se téma-
tem historie rodinného podnikaní a obecně rodinným živo-
tem zabývala z různých úhlů, byla v předsálí přednáškového 
sálu doplněna výstavkou exponátů ze sbírek NTM vážících 
se k rodině Ringhofferů. Prezentovány byly nejen archiválie či 
pečetě rodinných příslušníků, ale i díl měděného pivovarského 
kotle, tzv. pánve, z pravovárečného pivovaru v Mirovicích 
z roku 1780 zhotovený pražským mistrem mědikoveckým 
Františkem Ringhofferem. Ringofferovskou konferenci 
navíc doplnily i „exteriérové“ akce, jako byla návštěva 
hrobky rodiny Ringhofferů v Kamenici, přednáška znalce 
zahradního umění Václava Větvičky, prohlídka Ringhofferova 
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salonního vozu v dopravní hale Národního technického muzea 
a prohlídka pivovaru Velké Popovice. 

Po Praze byla pro veřejnost zorganizována Jízda his-
torickou tramvají, na trase mezi Masarykovým nádražím 
a nádražím Praha Bubny byl prezentován parní vůz 
Komarek z dílen Ringhofferova podniku. Mgr. Michal 
Novotný, Ph.D. provedl zájemce „Po stopách Ringhofferů 
v Praze na Smíchově“. Speciálně pro účely výročí byla ve 
velkopopovickém pivovaru připravena zvláštní várka piva 
Ringhoffer, a to za použití dobových ingrediencí.

Zájem odborné i laické veřejnosti nás přivedl na myš-
lenku dát dohromady kolektiv autorů a postihnout historii 
rodiny i jejího podnikaní z různých aspektů.   

Předkládaná kolektivní monografie je tedy dalším počinem 
ve směru připomenutí významu této podnikatelské rodiny. Po-
dařilo se nám oslovit přední odborníky na danou problematiku, 

a tak zde čtenář najde jak kapitoly k původu a počátkům 
podnikání rodiny, k výrobě železničních vagonů, v níž se záhy 
angažovali, tak k pivovarskému podnikání i k průnikům rodiny 
do automobilového průmyslu. Stranou nezůstala ani rodinná 
sídla v Praze, celkový vliv smíchovského podniku na urbanis-
mus města, jakož i rodinná sídla a majetky v systematicky 
budovaném dominiu Kamenice-Štiřín, v prostoru zhruba 
dvacet kilometrů jihovýchodně od Prahy, dnes nazývaném 
Mikroregion Kamenice – Velké Popovice. Nalezneme zde 
i kapitolu věnovanou konkurenci Ringhofferů a celkovému 
ekonomickém prostředí, sociálnímu programu péče o za-
městnance či pronikání rodiny do politiky. Nebyl opomenut 
ani méně známý, a přesto významný člen rodiny, Emanuel 
Ringhoffer (1823–1903), který se sice do rodinného podnikání 
nezapojil, dosáhl ale profesury na německé technice v Praze 
a byl uznávaným odborníkem v oblasti pozemního stavitelství.

 Dokument vzniklý v souvislosti se založením speciální várky piva značky Ringhoffer s podpisy účastníků aktu.  
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