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MILO MATÚEK
Fügnerovo motto Ni zisk, ni sláva jako heslo podnikatele skuteènì nevypadá. To má na mysli také Josef Barto, kdy uvádí, e Fügner realizuje
u nás typ obchodníka kulturnì hluboce vnímavého a citlivého, typ obchodníka, který nehromadí peníze pro peníze, nýbr který svých pøebytkù uívá
k podpoøe podnikù veobecnì dùleitých a prospìných. 1
Téma Heinrich Fügner jako podnikatel nebylo dosud vyèerpávajícím zpùsobem pojednáno. Je k tomu nìkolik dùvodù. Fügnerovy podnikatelské a do
jisté míry úøednické aktivity jsou ve stínu jeho èinnosti sokolské.
Navíc je tìké Fügnera jednoznaènì zaøadit a nìkolika pojmy definovat
jeho pozici. Miroslav Tyr v ivotopisné èrtì vìnované Fügnerovi uvádí: Jindøich Fügner byl èlovìk neobyèejný! To první dojem, dojem rozhodný, který on na kadého ihned a v prvním okamení uèinil. Marnì by nìkdo byl
se vynasnail, aby jej do jakéhokoliv z bìných kategorií spoleènosti nynìjí
vøadil, vdy pøebývalo nìco, co se do schránky obvyklé nehodilo, vdy zùstalo tolik a to právì to nejlepí, co rámcem vednosti obemknouti se nedalo. 2 To zcela platí i pro pojednání o Fügnerovì podnikatelské, èi úøednické
èinnosti a nedomnívám se, e by komplexnì shrnovalo a vyèerpávalo bohatost jeho osobnosti.
Mládí
Heinrich Fügner se narodil v Praze 10. záøí 1822 v Rùové ulici, v domì, který
sice dnes ji nestojí, ovem pamìtní deska upomínající jeho narození je
umístìna na místì bývalého rodného domu. Jeliko byl ji od mládí pøedurèen k obchodnické dráze, na Fügnerova teoretická studia se pøíli nepoJosef BARTO, Jindøich Fügner, Brno 1934, s. 7.
Miroslav TYR, Jindøich Fügner. Nárys ivota, zjevu a povahy, in: Úvahy a øeèi Dr. Miroslava Tyre, II, Praha 1894, s. 77.
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mýlelo. Nejdøíve u piaristù v Panské ulici vychodil tøi tøídy koly normální.
Odtud na podzim 1832 vstoupil na piaristické gymnázium, ale ústav opoutí
pøedèasnì ve svých ètrnácti letech, nezakonèil ani pátou tøídu, do které se
jetì zapisoval. Následovala tøi léta praktického kolení v tehdy známém obchodì rodiny Bachheiblù (té Bachhäublù) s koloniálním zboím. Doplnìním praktikantské èinnosti byla cesta do Terstu. Mìsto bylo centra zámoøského obchodu a Bachheiblovi mìli zøejmì styky s nìkterou tamní firmou
obchodující s bavlnou. Italtinu, v Terstu pøevládající jazyk, si Fügner osvojil
velmi záhy. Pøed nástupem do otcova obchodu absolvoval Fügner cestu po
západní Evropì: Nìmecku, Francii, Holandsku a Belgii a poté i pobyt v Londýnì, proti èemu Fügnerùv otec nic nenamítal, pouèen obchodním vzestupem podnikatele Liebiga, nevlastního synovce Fügnerovy matky, po absolvování podobné cesty. S doporuèením do nìkolika kupeckých domù pobýval mladý Fügner v Londýnì po dobu tøí mìsícù: Ocitl se v jiném svìtì, jiném ovzduí, které ho okouzlovalo [...]. 3
Roku 1846 se Fügner ujímá vedení otcova obchodu, samostatnì podniká
od roku 1849, kdy otec zcela pøenechává podnik synovi.
Rodinný podnik
Nìmecky mluvící Praan, jak Heinrich Fügner sám o sobì øíkal, zahájil
svou podnikatelskou ivnost v podniku svého otce Petra Fügnera, který pøesídlil z Litomìøic do Prahy, kde si otevøel obchod s plátnem, kartounem
a jiným domácím rukodílným zboím.
Fügnerova matka, rozená Schmidtová, byla spøíznìna s pozdìji proslulým
libereckým podnikatelem Johannem Liebigem, který svého èasu platil za jednoho z nejvýznamnìjích podnikatelù v monarchii. Liebig zaèínal velmi
skromnì. Vyuèil se tkalcem a zaèal jako tzv. kastláø podomnì obchodovat
s módním zboím, zejména s enskými pøíèesky. Fügnerova dcera Renáta,
ve svých pamìtech uvedla, e na zmínìnou kastli si budoucí továrník musel
zapùjèil od jejího dìdeèka. Pozdìji si Johann Liebig zaloil v Liberci obchod
a zaèal sám vyrábìt. Na nìkolika cestách po Anglii, kam se vydával se zámìrem studovat tamní tkalcovny, se zorientoval a po návratu zaèal podnikat ve
velkém. Byl majitelem nìkolika továren nejen v Èechách, ale i podniku
v Mödlingu nedaleko Vídnì a továrny ve mìstì Varadina v Uhrách.
Takový vzestup jistì udìlal dojem na Fügnerova otce. Mladý Fügner vak
nevlastního strýce nemìl pøíli v lásce, údajnì o nìm prohlásil, e má místo
srdce kus orleanu. Renáta Tyrová ve vzpomínkách na svého otce líèí Liebiga jako nemilosrdného kapitalistu. S továrníkem Liebigem ovem zùstávali
3
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Fügnerovi v obchodním spojení, nebo prodávali pøevánì zboí z jeho
skladù.
V rodinì se dokonce uvaovalo o sòatku mladého Fügnera s nejstarí
z Liebigových dcer, po èem ovem Heinrich netouil. Oenil se 10. záøí
1853, v den svých jednatøicátých narozenin, s dívkou svého srdce Kateøinou,
jednou ze esti dcer Josefa Tureckého, hospodáøského rady u knìny Dietrichsteinové, èlena mìstské rady a nad to i majitele výnosného venkovského dvora ve Zbuzanech.4 Jediným potomkem Heinricha Fügnera a Kateøiny
Turecké byla dcera Renáta, pozdìji manelka Miroslava Tyre.
Pro Fügnera ovem obchodování støiním zboím nebylo vytoueným
povoláním. Obchodnickou dráhu nastoupil víceménì s nechutí, protoe mìl
ambice uèenecké, jak mu vytýkala jeho rodina. Heinrich Fügner v dopise
manelce Kateøinì o tom píe: Ná obchod mne netìil, nebylo mono dùmysl obchodní nìjak zuitkovat; èím hloubìji jsem vnikal do studia rùzných
vìd, do nìho jsem se tehdy zabral, tím více jsem litoval, e mi nebylo mono studovat [...]. 5 Ve starím dopise vagrovi Helfertovi Fügner ponìkud
umírnìnì konstatuje: Já, co se mne týèe, nechci být nièím jiným ne obchodníkem a vedle toho trochu pìstovati hudbu [...]. Pro vìci politické nedostává se mi naèisto vzdìlání. 6 S politikou se pozdìji samozøejmì Fügner setkává, dokonce byl ve volbách v bøeznu 1861 zvolen do obecního zastupitelstva mìsta Prahy.
Pojiovna
V Londýnì se Fügner blíe seznámil s pojiovacími, èi jak se tehdy øíkalo
assekuraèními ústavy, a podle dochovaného dopisu pùvodnì pøemýlel
o zaloení poboèky anglického pojiovacího ústavu v Praze, k èemu ovem
nedolo. O místo u nìkterého z pojiovacích ústavù se nadále zajímal.
Doporuèení ministra obchodu Ludwiga von Brucka, zajitìné Alexandrem Helfertem, státním podsekretáøem a manelem Fügnerovy sestry, mu
pøineslo místo v Terstské pojiovací agentuøe Nuova, která mìla tehdy
v Praze zastoupení. Fügner se ujímá 22. bøezna 1855 vedení praské poboèky a pøivedl ji v nìkolika letech k ohromnému vzestupu, aè v tomto smìru
byl Fügner samouk. O tøi roky pozdìji vzrostla èinnost pojiovny do té míry,
e byla nejobesílanìjí v tehdejí Praze: roènì jí bylo adresováno patnáct tisíc korespondenèních zásilek roènì, tedy pøiblinì tøi sta dopisù týdnì. Z pùvodních tøech zamìstnancù Nuovy se rozrostl jejich poèet v roce 1860 na
4
Josef Turecký se mimochodem jako èlen mìstské rady zaslouil o vybudování parku
na Karlovì námìstí.
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tøicet a pro pojiovnu v té dobì pracovalo osm set agentù. V Nuovì pùsobí
Fügner jako generální agent a do krachu celé spoleènosti v roce 1864.
Pojiovna zajiovala Fügnerovi sluné postavení a dosti znaèný pøíjem.
Podle Tyre byly mezi lety 1858-1863 Fügnerovy pøíjmy velmi znaèné
a obecnì byl pokládán za zámoného mue. Avak té tìdrost a obìtovnost
jeho byla neobmezená, dodává Tyr.
Pøi ví zámonosti zùstával Fügner velmi skromný, jak dokládá dcera
Renáta ve vzpomínkách: Tatínkovy osobní potøeby byly co nejskrovnìjí.
Jeho èerná èamara mu dlouho vydrela, kravaty mìl stále èerné, volnì uvázané a sokolská èapka bez odznaku v zimì v létì mu slouila za pokrývku
hlavy  i do Vídnì se vypravil v tomto úboru. Sklenice plzeòského a virinko
bylo jeho jediným labunictvím. 7
K dalích Fügnerovým úøedním aktivitám patøily jetì èlenství v Obchodní komoøe praské (1860) a pùsobení ve funkci øeditele Èeské prùmyslové
a plodinové trnice. Úèastnil se i na pøípravì k zaloení assekuraèní a úvìrní
spoleènosti Bohemie, ale podnik zùstal nerealizován.
Fügner byl nadeným propagátorem tìsnopisu a jedním ze zakladatelù
tìsnopisného spolku Gabelsberger Stenografenverein, jeho byl prvním
pøedsedou. Odtud pramenila jeho iniciativa pøi uspoøádání a financování
soutìe na úpravu Gabelsbergrovy nìmecké tìsnopisné soustavy pro poadavky èeského jazyka, motivovaná mj. snahou o poøizování stenografického
zápisu z jednání èeského snìmu.
Sokol
Nejznámìjí a nejlépe popsaná je Fügnerova èinnost ve funkci starosty Sokola. Historii spolku Sokola, která je veobecnì známa, ponechám stranou.
Fügner byl jejím prvním spolkovým pøedsedou, Tyr náèelníkem. Na spolkové schùzi navrhl Fügner demokraticky tykání a podílel se i na vzniku sokolského kroje, který byl od jeho uvedení do praxe prakticky výluèným
Fügnerovým odìvem, úøední jednání nevyjímaje.
Fügner financoval nájem budov i sokolskou kapelu. Nejznámìjím pøípadem Fügnerova mecenáství je financování stavby sokolovny v dnení
Sokolské ulici, kterou zadal ji tehdy renomovanému architektovi Vojtìchu
Ignáci Ullmannovi. Za zvukù písnì Naprej se 3. èervence 1863 zaèaly kopat
základy nové budovy a 9. prosince 1863, tedy ji za pìt mìsícù, se v tìlocviènì poprvé cvièilo. Sokolovna patøila tehdy zøejmì mezi nejmodernìjí
stavby svého druhu ve støední Evropì. Souèástí sokolovny byl i byt pro Fügnerovu rodinu, vybavený vymoenostmi moderní doby, výtahem a horko7
Renáta TYROVÁ, Jindøich Fügner. Pamìti a vzpomínky na mého otce, II, Praha 1926,
s. 109.
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vzduným topením, které ovem podle Renáty Tyrové ne vdy spolehlivì
fungovaly. Fügner po uvedení budovy do provozu uspoøádal mohutný bál
 nazvaný ibøinky  a dle výpovìdí oèitých svìdkù daly se ibøinky porovnat pouze s plesem ve velké opeøe paøíské.8
Filozofické vlivy
Na formování Fügnerova mylenkového vývoje mìl podle jeho vlastních slov
zásadní vliv historik umìní a estetik Anton Springer, budoucí profesor na
univerzitì v Lipsku, který pøivedl logiku do mého mylenkového postupu,
který mne vedl pøi volbì èetby, kterému dìkuji nesmírnì mnoho za ten troek inteligence, který mám [...]. 9 Se svým kolegou Springerem seznámil Fügnera dr. Anschiringer, vychovatel u Liebigù v Liberci. Springer studoval na
univerzitì v Praze u filosofù Franze Exnera a Augustina Smetany. Do povìdomí praských posluchaèù se zapsal zejména pøednákami o dìjinách revoluce Geschichte des Revolutionszeitalters z roku 1848. Springer se ovem
od pùvodnì proèeské orientace odchyluje. Na zaèátku edesátých let, jak
uvádí Renáta Tyrová ve svých pamìtech, byl ji Springer tuhým Nìmcem
a dokonce se od Fügnera pøi náhodném setkání okázale odvrátil, aby se
nekompromitoval hovorem s muem odìným v èamaru.10
Jedním z nejdùleitìjích ivotních setkání bylo pro Fügnera setkání s Miroslavem Tyrem. Tyr, tehdy jetì doktorský aspirant, si pùvodnì od Fügnera pùjèoval knihy, prostøednictvím Eduarda Novotného, bratra vychovatele a uèitele Fügnerovy dcery Renáty, novináøe Josefa Novotného. K prvnímu
setkání dolo v myslivnì na Králi v roce 1860, kam odjídìla Fügnerova rodina na pravidelnou rekreaci. Na myslivnì je dnes umístìna pamìtní deska
na toto setkání. Tyr byl v té dobì vychovatelem v rodinì továrníka Bartelmuse v Novém Jáchymovì, nìkolik kilometrù od tohoto místa.
Fügner kupoval mnoství knih z nìkolika vìdeckých oborù. Jeho knihovna zahrnovala hlavní díla evropské literatury, antickou klasiku, poezii, filozofii, historii a národní hospodáøství. Znaèné zastoupení mìly v knihovnì
hudebniny. Fügner byl aktivním hráèem na nìkolik nástrojù, domù si opatøil varhany, na které pravidelnì ráno hrával.
V mimoøádné oblibì mìl Fügner Heinricha Heina, z nìho dokonce i dcera Renáta pøednáela v raném dìtství zpamìti dlouhé pasáe k velkému pohorení maminèiných sester. Za vrchol èeské literatury pokládal Fügner
Rukopis královédvorský, který zøejmì znal z nìkterého z nìmeckých pøe8
Josef MÜLLER, Fügner starostou Sokola praského, in: Jindøich Fügner. Nástin jeho ivota a pùsobení, Praha 1896, s. 22-42.
9
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Tamté, s. 25.
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kladù. Èesky èetl jen obtínì a hovoøil, jak sám øíkal, pouze kuchyòskou
èetinou.
Mezi nìmeckými Praany byl ovem Fügner ultraèechem a podle Karolíny Svìtlé se dlouho nemohla nìmecká spoleènost praská vzpamatovati z rány, ji jí zasadil Heinrich Fügner, jeho od jinoství povaovala za
jednu ze svých pøedních ozdob, na nìj spoléhala jako na jednu ze svých
nejpøednìjích opor.11
V duchu èeského vlastenectví pùsobila na Fügnera zejména nìmecky
psaná literatura s historickou tematikou èerpanou z èeských dìjin, zejména
Karl Herlo (Herloß, Herloßsohn) a jeho èasopis Der Komet (1830-1849),
v nìm Herlo podle Sabiny vyvìsil èervený prapor mládee a zpùsobil takto pravou revoluci v beletristické urnalistice.12 Z dalích autorù jistì Fügner znal Karla Egona Eberta, Moritze Hartmanna, Alfreda Meißnera.
Dcera Renáta vak dostala své jméno inspirované filosofem Descartem
(pro chlapce mìl Fügner pøipraveno jméno Faust) a pracovnu mecenáe
èeské kultury zdobily podobizny Immanuela Kanta, Giuseppe Garribaldiho
a George Washingtona.
Za projev èeského vlastenectví je právem pokládáno Fügnerovo mecenáství. Tyr uvádí, e po Fügnerovì smrti nezùstalo jeho rodinì v hotovosti
ani jediné zlatky. Fügner finanènì podporoval Josefa Baráka a spoluorganizoval loterii pro Havlíèkovu dceru Zdeòku tím zpùsobem, e si sám znaènou èást losù zakoupil, doplatil za nedobytné pohledávky, ale anonymnì
vìnoval i jednu z nejhodnotnìjích cen.
Epilog
Eduard Tonner, dalí z Fügnerových ivotopiscù a jeho sokolský kolega, ho
popsal takto: postavy urostlé, sviného tìla, tváøe slièné, vzezøení duchaplného, vtipu bystrého, povahy dobrosrdeèné, pøívìtivosti úsluné, rozmaru
veselého, chování ulechtilého, zpùsobù uhlazených.13 Jako charakteristická Fügnerova vlastnost bývá uvádìna mimoøádná lidská senzibilita, rys lidského altruismu, vystupòovaný u Fügnera a v jakousi chorobnou schopnost
vcítìní v druhého.14 Tuto senzibilitu projevoval údajnì ji jako dítì, kdy
sbíral na ulici papírky, protoe prý je musí bolet, kdy po nich lidé lapou.
Fügner se doil jen 43 let, po krátké nemoci umírá 15. listopadu 1865.
Jan Neruda deset let po Fügnerovì smrti hodnotí jeho odkaz slovy: Jaký
to byl mu! Dnes jetì musíme øíci: Není mu rovného víc mezi námi! [...] Èisté
Cit. dle BARTO (viz pozn. 1), s. 128.
Tamté, s. 45.
13
Tamté, s. 19.
14
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nadení jeho bylo srostlé s démantovou jeho povahou a bylo iveno bystrým
jeho rozumem. Tak jako on miloval èeský národ, podobnì vøelé a upøímné
lásky ubohý národ èeský poznal posud málo. 15
Eduard Grégr shrnul v pohøební øeèi Fügnerùv význam do tìchto slov:
Zemøel nám bratr  ano víc ne bratr  zemøel otec ná. A zármutek ten
v pravdì národní neplatí snad astnému vítìzi na poli váleèném, ni veleduchu v oboru vìd a umìní, ni mohútnému vùdci na poli politickém; nikoli, ten soucit veobecný, ta pocta velkolepá a upøímná platí skromnému obèanu, který nikdy nevystupoval ze stínu soukromého ivota na výsluní hluèné veøejnosti, ta pocta platí tvé èisté velké ctnosti obèanské [...]. Pokrok k dokonalosti: to byla jeho víra, svoboda vech svìta národù: to jeho byla nadìje. Vlast a národ èeský to jeho byla láska. 16

ZUSAMMENFASSUNG

Weder Ruhm, noch Gewinn:
der Unternehmer
Jindøich Fügner
Laut Josef Barto, realisiert Fügner bei uns den Typus eines kulturell tief empfindenden und sensiblen Geschäftsmannes, eines Geschäftsmannes, der nicht Geld
des Geldes wegen häuft, sondern seinen Überfluss zur Förderung von allgemein
wichtigen und nützlichen Unternehmungen verwendet.
Fügners Geschäftstätigkeit wird  im gewissen Maâe sogar berechtigterweise  von seinen Aktivitäten im Zusammenhang mit der damals in Entstehung
begriffenen Turnvereinigung Sokol (Der Falke) in den Schatten gestellt.
Fügners Mäzenatentum im Rahmen des Sokol und der tschechischen Nationalbewegung wurde allerdings nur dank seinen zivilen Berufen ermöglicht. Der
ursprüngliche Unternehmer und Kurzwarenhändler wechselt in den Bereich der
Assekuration und wirkt etliche Jahre als Direktor der Prager Filiale der Terster
Versicherungsgesellschaft Nuova.
Der Direktorenposten sicherte Fügner sowohl eine bedeutende Stellung, als
auch sehr anständige Einkünfte, die er allerdings auf philanthropische Art opferte. Miroslav Tyr behauptete, dass nach Fügners Tod seiner Familie kein
einziger Gulden Bargeld blieb.

Cit. dle BARTO (viz pozn. 1), s. 8.
Eduard GRÉGR, Øeè, kterou mìl dne 19. listopadu 1865 Dr. Eduard Grégr nad hrobem Jindøicha Fügnera, starosty praského Sokola, Praha 1865.  Té BARTO (viz
pozn. 1), s. 9.
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