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Obsáhlá práce velice podrobně mapuje tvorbu doposud jen okrajově 

sledovaného architekta. Po velice osobním úvodu nastupuje vzorové představení dosavadního 

stavu bádání, kde je uveden nejen kompletní přehled literatury, ale i stav dosaženého poznání 

s navazujícím upřímným vyjádřením  o „možnostech i limitech bádání“.

Následuje část mapuje činnost i životní osudy otce a syna v rámci vídeňského 

prostředí na základě dobře zvolené literatury. Podstatná je krátká kapitola Architekt a stavitel. 

Upozorňuji jen, že „podvojná“ činnost sledovaného umělce a podnikatele je spíše typická, než 

ojedinělá.

Podrobný pohled na rozsáhlé architektonické dílo je členěno do několika částí. 

První mapuje činnost v Rakousku, na Moravě, ale i v Uhrách a dokonce v Chorvatsku, či 

stávajícím Rumunsku. Tento obsáhlý, podrobně komentovaný, z literatury vycházející rozbor, 

je ale pouhým úvodem k hlavnímu úseku plně odpovídajícímu názvu práce.

Práci pro Schwarzenberky předchází seznámení s prostředím  tohoto 

prvořadého dvora včetně důležitých zmínek  o Martinelliho předchůdcích a částečně i 

současnících v knížecích službách. Následuje nejcennější část obsahující katalogově 

uspořádané hesla řazená časově. Dobře je zvolena jejich osobitá skladba: Stavební vývoj 

objektu, Stav poznání objektu, Martinelliho účast a konečné Shrnutí doprovázené seznamem 

literatury a zejména většinou poprvé zpracovaných archivních materiálů. 

Následuje  mnohostránkový soubor, kde by bylo možná, a vlastně by se i mělo 

podrobně diskutovat o každé lokalitě, každém plánu. Možností, výkladů, nápadů, připomínek 

je dlouhá řada. Oceňuji autorovu snahu postihnout co nejvíce možností, naznačit co nejvíce 

možných cest. Měl bych zde ale jednu obecnější připomínku. Bádání v archivním prostředí by 

se mělo zaměřit nejen na nepochybně nejdůležitější a současně nejatraktivnější plánový 

materiál, ale i písemnou část příslušných fondů. To je však v daném rozsahu téměř nemožné. 

Autorovi ale doporučuji, aby se v budoucnu případně spojil se stejně zapáleným historikem a 



tuto část doplnil. Jistě následně zjistí, že řada otevřených otázek bude vyřešena, samozřejmě 

daleko více nových se jich objeví.

 S ohledem na tuto úctyhodnou část jsou závěrečné kapitoly až příliš krátké. 

Přes to však postihují to nejpodstatnější, i když zde vidím určité rezervy.

Zachycení Martinelliho role na dvoře přináší údaje o změti provádějících 

stavitelů, (více)polírů, což je opět obvyklý stav, zejména u velkých stavebních kanceláří. 

Dobře je doloženo, jak Martinelliho talent převyšoval další zaměstnance, kteří se o vlastní 

projektování jistě snažili poměrně často. Samozřejmě s využitím Martinelliho nápadů. 

Zřejmě i zde nešlo o odlišení umělecké, ale o uplatnění v rovině stavitelské. Možná jim ale 

architekt tuto možnost sám přenechával, jak je známé z jiných „dílen“. Publikované plány i 

autorovy komentáře rozdíly v kvalitě dostatečně dokládají. Je to zejména vztah Martinelli  - 

Fortin názorně předvádějící, co je „dobrá a špatná“ architektura.

Pokus o definici architektova projevu otevírá opět řadu velice důležitých 

otázek. Myslím, že projektování v „ploše“ je zcela obvyklé. Spíše bych se divil, kdyby se 

objevilo více perspektivně, či v kavalírce provedených návrhů. Velice dobře je popsáno 

originální řešení fasád, které budou zřejmě skutečně Martinelliho silnou stránkou (viz i dále). 

Méně je sledována prostorotvotná složka díla. Jedná se zejména o kostely, jejichž interiéry by 

si zasloužily větší pozornost. U zámeckých objektů je otázkou, jak se zde projevovaly dobové 

požadavky na vznik složitějších dispozic, pokud k tomu měl tvůrce vůbec prostor. Rozbor 

zámku v Chýnově by ale za tento pokus rozhodně stál (102, 103 – např.průjezd, téměř 

rovnocenný dvoutrakt v patře aj). 

Autor správně zdůrazňuje význam fasád na Hluboké a v Krumlově. Vysoce 

sofistikovaná práce s plochým členěním mající v podstatě „manýristický“ charakter totiž 

předznamenává např. Pacassiho tvorbu (viz R. Bieglem oprávněně  zdůrazněný význam fasád 

Ústavu šlechtičen na pražském Hradě). Mimo těchto skutečně zásadních prvků bych zmínil 

ještě některé další motivy. Vysoce pozoruhodný se mi jeví návrh portálu třeboňského zámku 

(63). Tady by stálo za to hledat předlohy. Zdůraznil bych rovněž ještě více význam 

neprovedeného  návrhu kostela v Pilníkově (76, 77). Pokud by byl realizován, máme 

v Čechách zcela rovnocenného zástupce, jenž konkuruje rakouským i některým bavorským 

řešením. (Dále je zajímavý vztah průčelí k interiéru jízdárny ve Valticích.) Neze ale pominout 

i projevy v Čechách, zejména tvorbu Haffeneckerovu (Holice)  Správně se na jiných místech 

objevují jména Alia, Ospela, Oedtla. Zejména poslední je (již jako uváděný Martinelliho 

učitel) zcela zásadní. Jen doplňuji – jeden ze staronových  prvků na Martinelliho průčelích, 

vzedmutá římsa se objevuje rovněž na Moravě (Karlovec u Bruntálu, kostel 1727/8). 



Pokračování v tradicích lesenových rámů a měkkých přechodů stěn dokládá např. i pozdní 

kostel v Brtnici.

V textu jsou zcela pochopitelně zdůrazněny složitější a řekl bych „baroknější“ 

kompozice. Já bych ale zdůraznil zcela opačnou linii. Až mě překvapilo, že autor 

charakterizuje řešení sýpky pro Blažim (81) jako „úsměvné“. Jsem přesvědčen, že se zde 

najednou otevírá prostor vedoucí ne do druhé, ale do konce druhé poloviny 18. století. Že 

bych v tomto kontextu zdůraznil další užitkovou stavbu – stodolu ve Vidovli (98), není asi 

nutné zdůrazňovat. Tyto jednoduché, ale nesmírně zajímavé objekty nám ukazují, jak 

problematický je nejen název baroko a rokoko, ale v této rovině i klasicismus. Najednou se 

vše převrstvuje, nerušeně existuje vedle sebe.

U hledání možných vzorů a inspirací je oprávněně oproti jiným tvůrcům 

zdůrazněna role architektova staršího jmenovce. Já bych ale zdůraznil především uváděnou 

linii, která vede ke klasicky uměřenějším dílům staršího Fischera. U nás bych viděl obdobnou 

linii  spojující Alliprandiho a zejména následně Kaňku, jehož jméno mi zde poněkud chybí. I 

nejstarší člen této „české“ linie je důležitý. Zmíněná podoba lesenových rámů s patkami je 

podstatná pro tvorbu J. B. Matheye (Hradní jízdárna). Je samozřejmě otázkou, nakolik a zda 

vůbec se Martinelli zabýval vlivy tehdy již daleko méně inspirujících Čech. Zajímavé jsou 

opět jen krátce nahozené úvahy o Martinellioho vlivu a ohlasech. V dílech jeho 

spolupracovníků a patrně i rustikálnější místní architektuře je nesporný. Opět bych ale 

odkázal na tvarování stěny spojované nyní především s Pacassim (?)

Rozsah použité literatury, probraných pramenů i obrazová příloha odpovídají 

dimenzím textové části. Zde jen upozorňuji na práci naší studentky, zabývající se rovněž 

zejména z archivního hlediska A. Altomontem (Veronika Steinerová: Andrea Altomonte, 

Praha, 2002). Obrazová dokumentace mimo výše uvedené umožňuje nezávislou komparační 

práci a je neoddělitelnou součástí díla. 

Závěr.

Autorovi bych chtěl k jeho záběru a  zjevnému badatelskému nadšení 

především gratulovat. Práci olbřímí nejen rozsahem, ale i potenciálem vyzývajícím k dalšímu 

bádání, zejména v širším středoevropském kontextu, velice rád doporučuji k obhajobě.

V Praze, září 2011                                                      Ing. Petr Macek, PhD.


