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Petr Macek, Barokní architekt Václav Špaček (1689-1751), I (113 s.) - II (181 s.). 

Praha 2007. 

Posudek disertační práce. 

Předkládaná disertační práce Je prvním souborným zpracováním postavy dosud 

prakticky neznámé, postavy pražského barokního architekta Václava Špačka. Hned na 

počátku je třeba proto říci , že téma práce významně obohacuje naše dosavadní znalosti raně 

novověké architektury, a to nejen v Čechách, ale obecněji v širším středoevropském prostředí. 

Přirozeně, že význam disertace je dán i jejím autorem: ten totiž naopak neznámý v našem 

badatelském prostředí vůbec není. Je mimo jiné jedním z tvůrců propracované metodiky 

stavebně-historických průzkumů a nadto autor řady objevných studií z oblasti barokní české 

architektury. 

Svou nynější disertaci rozděluje Petr Macek do dvou částí : v první probírá život, 

tvorbu a postavení Václava Špačka v architektuře první poloviny 18. století; druhá -mnohem 

větší část- je důkladným a analytickým katalogem prací, které Macek s nově "objeveným" 

architektem spojuje. Toto rozdělení má ovšem nesporně určitý podklad ve způsobu autorovy 

práce s materiálem. Na s. 7 sice najdeme zmínku o tom, že k tématu vznikla již jedna 

samostatná studie, tj. "faktografické části věnované zejména archivnímu průzkumu byla 

věnována práce P. Macek-P. Zahradník" roku 2003, ale při zběžném srovnání tohoto 

publikovaného článku s úvodním svazkem disertace rychle zjistíme, že oba texty jsou z valné 

části totožné. Autor některé důležité části (např . o zámku v Ploskovicích) ještě dále rozvedl a 

rozšířil, ale základní údaje o architektovi, případně zhodnocení jeho práce v kontextu dějin 

českého baroka (včetně poznámkového aparátu) se v obou studiích překrývají. Domnívám se, 

že na tuto skutečnost mělo být alespoň v úvodu upozorněno. Takto to může vyvolat dojem, že 

(a) bud' je autorský text zcela odlišný od již publikovaného textu; nebo (b) podíl Pavla 

Zahradníka byl v časopisecké studii neúměrně zveličen (a teprve nyní je dán na pravou míru). 

Musím ovšem říci , že má poznámka má z tohoto hlediska především charakter 

"formálního" dotazu, neboť v mnohem rozsáhlejší druhé části disertace Petr Macek skutečně 

projevil své schopnosti architektonické analýzy a uměleckohistorického zpracování archivní 

látky. Z celé disertační práce před námi tak přirozeně především autorovou zásluhou 

vystupuje pozoruhodná osobnost architekta Václava Špačka, jenž reagoval na významné 

architektonické projevy české (resp. pražské) barokní architektury počátku 18. století. Základ 
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pro pochopení jeho tvorby shledává Petr Macek v lokálně vymezené stavební produkci. 

Špaček se totiž pohyboval především na panstvích vévodkyně Toskánské, byl v pravém slova 

smyslu jejím dvorským architektem a tato skutečnost umožňuje vytvořit určité ucelené jádro 

jeho architektonického myšlení. Od tohoto jádra se autor disertace posléze může dostat 

k dalším možným Špačkovým dílům, zmiňovaným v pramenech, případně k dalším atribucím 

staveb. Většina Špačkových staveb má své charakteristické vlastnosti a ty dokáže autor 

precizně slovně vyjádřit. Je přitom zjevné, že jeho znalosti jsou mnohem širší než je jediná 

osobnost lokálního stavitele; Macek se projevuje jako znalec české barokní architektury (srov. 

např . jeho úvahy o Santiniho architektuře, o architektonických profilech říms a článků, apod.). 

Velmi dobře do rámce své práce přitom zapojuje své zkušenosti a znalosti stavebních 

průzkumů. V každém případě mohu konstatovat skutečně vysokou úroveň provedené práce a 

jejího zpracování. 

Disertační práce má svou hodnotu nejen v jednotlivých informacích, ale též v inspiraci 

k dalším otázkám a řešením v rámci historiografie barokního umění. Proto nebudu v práci 

vyhledávat možnosti k jednotlivým kritickým připomínkám, ale zdůrazním spíše několik 

bodů pro další diskusi: 

a) Důležitým momentem pro "objevení" neznámého architekta byly informace v Zápisné 

knize pražských stavitelů. Přesto však autor tuto knihu označuje na různých místech slovy 

jako "problematickou", "přes veškeré nepřesnosti a zavádějící údaje ... " apod. Již při jiné 

příležitosti jsem navrhl, aby tento text byl podroben vážně skutečné a moderní historické 

kritice, která by osvětlila zdroje a motivace uváděných údajů (jen pro srovnání - přirozeně 

časově neodpovídající: Richterův starý názor o nespolehlivosti moravských údajů Augusta 

Prokopa je dnes pozvolna relativizován zjišťováním reálného jádra v jeho výpovědích - to se 

ostatně týká i Špačkova Velkého Meziříčí) . 

b) Významnou částí práce je hned úvodní zpřesnění dějin BerkovskéholFtirstenberského 

paláce v Praze na Malé Straně . Díky Mackovi je santiniovský charakter stereotomně 

projektovaného vstupu a schodiště zcela zjevný. Tato pozoruhodná stavba autora vede autora 

k tvůrčímu propojení Santiniho a možného (ale nedoloženého) zedníka - mladého Špačka a 

k následné formulaci, že Špaček jako jediný ze Santiniho okruhu "byl onou výjimkou, která 

na něj přímo navázala". Zde je třeba říci , že v samostatných Špačkových pracích se 
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santiniovská radikalita zcela vytratila. Pokud autor upozorňuje na některé detaily, ty můžeme 

spíše obecněji hledat v pražském stavitelském prostředí než v rámci vědomého navazování. 

c) Onu návaznost na významného autora Macek přitom nalézá především v zámeckém areálu 

v Ploskovicích. Petr Macek přináší početný archivní materiál, který takřka detailně ukazuje 

průběh stavby a činnost Václava Špačka na ní. Podle mého mínění však poněkud podceňuje 

zdejší pobyt (Kryštofa) Dientzenhofera: byl zde v době, kdy se nestavělo a ani poté prý 

nezačaly stavební práce. To ovšem přirozeně nevylučuje určité projekční přípravy nové 

stavby. K úvaze o možném prvním projektu nějaké zahradní stavby, který byl později 

přepracován jiným stavitelem, mne tak trochu vede právě ona podoba přízemí s chodbou 

vose: ta je rovněž svým původem projektována podle principů stereotomie, ale odlišně než 

jak je tomu u Santiniho staveb. Není to totiž rozvíjení santiniovského způsobu, ale spíše 

zjednodušení a určité schematizování těch principů, které jsou spojovány se jménem Kryštofa 

Dientzenhofera. Nerozlišování oněch dvou stereotomií by mohlo trochu paradoxně vést 

k obnově staré Richterovy argumentace: stereotomie je pracovním nástrojem Santiniho (já se 

to sice domnívám též, ale vedle toho vyhledávám odlišnou verzi stereotomie právě u staršího 

Dientzenhofera). 

d) Pokud se týče oné proměny projektu v Ploskovicích, dávám na zváženou nově 

formulovanou úlohu: palladiánskou villu v zahradě. Jen výběrově upozorňuji na 

pozoruhodnou inovaci tohoto tématu ve 2. desetiletí 18. století ve Vídni: 1. B. Fischer von 

Erlach a Villa Huldenberg ve Weidlingau, Antonio Beduzzi (neprovedený projekt) pro 

Lednici, Christian Al. Oedtl pro Dietrichsteiny ("schoene offene Galerie"), apod. Toto téma 

má původ zjevně mnohem spíše ve dvorském prostředí vídeňském, než česko-bavorském (tj. 

v autorem zmiňovaném Emicovi Zuccalli) . Stejně tak by mohlo charakterizovat novou, tj. 

dvorskou objednávku vévodkyně Toskánské. 

e) Naopak vztah k Dientzenhoferům bych spatřoval stejně i v chrámu v Kumaticích (s. 69: 

"méně obvyklý typ řádu - iónský - má určitou návaznost na Kaňkovu tvorbu a možná opět 

směřuje k Santinimu ... "). Boční portál kumatického kostela je ovšem zjevně redukovanou 

formou roztržené edikuly v břevnovském klášterním kostele - ostatně právě tam je iónský řád 

uplatněn . Na téma kumatického kostela byla na brněnském Semináři dějin umění nedávno 
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napsána bakalářská práce; proto je možné rovněž upozornit na zásah vévodkyně Toskánské 

do podoby kostela jako kostela poutního. 

f) Pozoruhodná pasáž kumatického pramene o pobytu stavitele kdesi na Moravě k roku 1730 

nás zavádí do mimočeského prostředí. Toto datum může být přitom spojováno se skutečností, 

že v daném období má Václav Špaček velmi blízko k Františku Max. Kaňkovi . Oproti 

autorovi bych ovšem Kaňkovo svědectví na svatbě neviděl jako důkaz o celoživotních 

vztazích obou rodin jako spíše doklad o časově tehdejší blízké spolupráci obou stavitelů . A 

protože patrně onoho roku 1730 Špaček nebyl ještě v Meziříčí , mohli bychom se hypoteticky 

tázat, kdo vlastně jako zednický mistr vedl stavbu Kaňkova chrámu v sousední valdštejnské 

Třebíči . 

g) Velké Meziříčí získal nový Špačkův stavebník, hrabě Jan Nepomuk Ugarte, roku 1731 ; o 

dva roky později zahajuje stavbu vstupního průčelí zámku, která byla zjevně zjednodušenou 

verzí původního projektu. Bylo by třeba zřejmě ještě ověřit Prokopovu informaci o 

variantních projektech hlavní fasády. V této souvislosti zde doporučuji drobnou korekturu: 

erby na rizalitech boční fasády nejsou ugartovské, ale harrachovské (!). Souvisí totiž 

s úpravou této části v letech 1907-1911 (bohužel fotografie z roku 1907 ukazují pouze hlavní 

průčelí, takže není jasné, zda boční fasáda -přirozeně bez novodobého ochozu- zachovává 

původní členění; osobně si myslím, že vznikla až historizující úpravou). Ovšem původně nad 

bočním rizalitem stávala věž jako součást vystupující zámecké kaple. 

Důležitý autorův postřeh se týká vídeňsky orientovaného vstupního portálu. Dodejme, 

že motiv průjezdního vestibulu je rovněž vídeňský (Hildebrandt), a že ve 40. letech 18. století 

na zámku pobýval brněnský architekt František Antonín Grimm. Pokud se týká poznámky 

129 druhého svazku (s . 117), mohu jen opakovat, co jsem napsal v recenzi na Horynovu 

monografii o Santinim. Bohužel na zachované kopii smlouvy na výstavbu kostela v Netíně 

není uvedeno jméno zednického mistra. Nicméně místní farář sděluje patronovi v dopise, že 

brněnský mistr, který měl přijet a domluvit podmínky, onemocněl a proto se on rozhodl 

nechat zhotovit plány a smlouvu zednickým mistrem žďárským . Je myslím zcela zjevné, že 

František Klíčník z Brna nemůže být s oním "žďárským mistrem" ztotožňován . 

h) Kontakty Václava Špačka a Frant. Max. Kaňky na přelomu 20. a 30. let by mohly 

naznačovat určitou spolupráci architekta a stavitele. V takovém případě bych se v souvislosti 
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se stavbou kaple ve Velkém Valtínově, zámku i kostela v Liběchově na pachtovských 

panstvích aSl přimlouval spíše za autorství Kaňkovo. Pobyt Špačkova políra samozřejmě 

znamená, že práci prováděla Špačkova družina; nemusí to být ještě důkaz Špačkova 

architektonického autorství. 

i) Jen okrajově zmiňuji drobné, neslohové stavby jako je hostinec v Podlešíně či dvůr 

v Zeměchách. Pokud mají vlastní zednické mistry, nespojoval bych jejich projekty 

s Václavem Špačkem - pokud naopak snad nemají v sobě něco, co by výrazněji mohlo 

označit vyšší ambice než pouhou zednickou práci. 

Pokud shrneme Špačkovu tvorbu, vyjde nám osobnost nesmírně pozoruhodného 

stavitele. Lze upozornit na jeho výrazné "leitmotivy" sakrální architektury (architektonicky 

zdůrazněný chór, centralizace podélné stavby, průčelí se schodištěm ukrytém v motivu 

monumentálního oblouku) i architektury světské (střední převýšený sál, boční přístavky, 

mohutné podložené klenáky pod korunní římsou), apod. K těmto "autorským signaturám" se 

připojují formální prvky z obecně pražského barokního prostředí. Proto oprávněně mluví 

autor o formách Santiniho, obou Dientzenhoferů, Kaňky i Alliprandiho, které Václav Špaček 

využíval a kombinoval ve svých dílech. Když se pokouší Špačkovu tvorbu vysvětlit, zamýšlí 

se nad takovými uměleckohistorickými "loci communi" jako je označení "epigon", 

"syntetik", "eklektická tvorba". Je zjevné, že tato tradicionalistická označení příliš 

neuspokojí. Já osobně bych využil termín, který kdysi použil brněnský historik Josef Válka, 

totiž "art moyen": městská řemeslná produkce vyšší úrovně, za níž odpovídají hlavní 

představitelé cechů, produkce dekorativní a často teatrálně zdůrazněná. Také Václav Špaček 

je významným představitelem předního cechu v zemi - jeho význam je přitom uznáván právě 

v oné řemeslné tradici. Pokud bych jej srovnával s moravskými protipóly, potom s Mořicem 

Grimmem, Františkem Klíčníkem, Mikulášem Thalherrem, dolnorakouským Christianem Al. 

Oedtlem: ti všichni jsou ovšem součástí určitého "podunajského" stylu. Oproti tomu Václav 

Špaček představuje styl "pražský", "zemsky český" . V samotných Čechách spojuje do svého 

stylu řadu tehdejších "zednických prvků" (Dientzenhoferové, Alliprandi, Kaňka) , jakmile se 

objeví na Moravě - je jeho styl zřetelně rozpoznatelný (byť zpočátku opět prostřednictvím 

"velkých" jmen). 



6 

Petr Macek ve své přesvědčivé analýze upozorňuje na závěr na limity našich 

současných kritérií ("klasicizující versus dynamický") . V tradici "Brněnské školy dějin 

umění" bych asi raději užíval označení projekčních a stavebních způsobů (tj . "tektonický 

versus stereotomní") ve spojení s dalšími stylistickými konotacemi. V tomto smyslu přirozeně 

nehraje u Špačka stereotomnost žádnou roli. Tam, kde bychom uplatnění stereotomie na první 

pohled očekávali (např . v chodbě ploskovického zámku, nebo v zaklenutí kostela sv. Jiljí), 

pracuje běžnými zednickými, tektonickými postupy. Jeho produkce je přitom řemeslná 

v nejlepším slova smyslu. Dokáže však využít některé dílčí prvky z oné tradice a zapojit je do 

dvorské kultury, kterou si na svých panstvích vytvářela jeho objednavatelka - vévodkyně . 

Špaček však využívá i řadu řemeslných dovedností z jiných oblastí umění. Tak používá ve 

své architektuře hodně dekorativních služeb malířství. Macek navíc upozornil na zajímavé 

způsoby osvětlení, které Špaček několikrát využil. Tyto způsoby zjevně převzal z divadelního 

prostředí Uako ohlasy zjevného "neo-borrominismu" na římské Academia di San Luca kolem 

Francesco Fontany byly zveřejněny v Pozzově traktátu o malířské a architektonické, divadelní 

perspekti vě). 

Pokud mám své přemýšlení nad disertační prací uzavřít, mohu jen ocenit autorovo 

úsilí o nalezení adekvátní cesty k objasnění významu tvůrce - zednického mistra. Je jen 

opakováním, jestliže na závěr řeknu, že předkládaná práce přináší nejen hotové poznatky, ale 

i další látku k promýšlení. Také z tohoto důvodu je práce Petra Macka velmi přínosná a mohu 

jí skutečně bez větších výhrad doporučit k dalšímu řízení. 

Brno, 16. května 2007 


