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Martin  Šanda:  Antonio  Ehorto  Martinelli  jako  schwarzenberský 

knížecí architekt a stavitel

Diplomová  práce  Martina  Šandy  je  věnována  pozoruhodné  osobnosti 
vídeňského architekta a stavitele Antonia Ehorta Martinelliho, který mimo jiné působil 
jako knížecí stavitel ve schwarzenberských službách. Práce je logicky rozvržena do 
systematicky  zpracovaných  kapitol,  které  postupně  mapují  přehled  a  východiska 
dosavadního  bádání,  Martinelliho  rodinu  a  její  pozici  v kontextu  rakouské 
architektury,  životní  osudy  A.  E.  Martinelliho  a  komplexní  přehled  jeho 
architektonického  díla,  v jehož  rámci  je  hlavní  pozornost  věnována 
schwarzenberským  stavbám.  Závěreční  kapitoly  nastiňují  specifické  znaky 
schwarzenberské architektury, Martinelliho roli na knížecím dvoře, pokus o definici 
jeho architektonického projevu, zvažované vzory a inspirace a nakonec vliv a ohlasy 
jeho díla.

Zadání  práce  je  na  první  pohled  jasně  vymezené:  komplexní  zpracování 
aktivity vybraného architekta na určitém panství. Zdálo by se, že svým pojetím nijak 
výrazně nevymyká z řady prací, jejichž hlavní úlohou je zpracovat určitý regionální 
proud dobové architektury a patřičně jej zařadit do dobového rámce. Už jen letmý 
pohled  na východiska a osobnost Antonia Ehorta Martinelliho však naznačuje, že 
v tomto  případě  je  situace  mnohem  složitější  a  zajímavější.  Martinelli  patřil  do 
skupiny stavitelů,  kteří  v císařských  i  šlechtických službách realizovali  zakázky na 
celém území tehdejšího habsburského soustátí.  Jeho jméno je doloženo u staveb, 
které jsou z hlediska středoevropského baroka řazeny mezi klíčové. Jeho činnost byla 
v uplynulém století podrobně mapována mnoha historiky umění, kteří se jej snažili 
nějak  zařadit  do  kontextu  „velkých jmen“  rakouské architektury  první  třetiny  18. 
století,  přičemž  společným  rysem  jim  většinou  byla  snaha  upozadit  jej  do  role 
prováděcího  architekta  projektů  svých  –  z dnešního  pohledu  –  slavnějších 
současníků.  Nejednoznačnost  pohledů  na  jeho  tvorbu  byla  navíc  umocněna 
tendencích národních dějepisů umění o jeho zařazení do patřičného „příběhu“, který 
většinou  nepočítal  s jeho  původním  nadnárodním  a  nadregionálním  působením. 
Suma sumárum, i  jen pouhé vytyčení kompaktní Martinelliho osobnosti  je úkolem 
olbřímím,  který  vyžaduje  zásadní  analýzu  dosavadní  literatury  a  kritickou  revizi 
katalogu  staveb,  které  jsou  s jeho  jménem  spojovány.  Pokusit  se  o  zpracování 
výseku  jeho  díla,  daného  nikoli  architektonickou  souvislostí,  ale  jen  společným 
jmenovatelem stavebníka, je proto přinejmenším sporné – už jen proto, že vlastně 
neexistuje relevantní rámec, do kterého by bylo možno dílo zasadit.

Je zřejmé, že Martin Šanda si byl této skutečnosti od počátku vědom. Jeho 
práce  nezačíná  výčtem staveb  zvoleného  okruhu,  ale  snahou  o  vymezení  širšího 
kontextu včetně limitů bádání, které dosavadní literatura přináší. Na pozadí osobnosti 
schwarzenberského  stavitele  je  zvažována  proměnlivost  rolí  tvůrčího  architekta  a 
pragmatického stavitele,  fenomén korespondenční  architektury  a její  transformace 
během realizace staveb, otázka originality forem v běžné situaci jejich vzájemného 
sdílení i složitý vztah architekt – stavebník, který je pro vznik staveb klíčový.

Text  práce  je  zdařilou  kombinací  souvislého  textu  a  katalogu  jednotlivých 
staveb, u nichž je vždy uveden podrobný historický i architektonický vývoj, doplněný 
věcným  uměleckohistorickým  hodnocením  a  zařazením  do  kontextu  celku. 
Propracovanost  jednotlivých  částí  je  obdivuhodná.  Je  zřejmé,  že  autor  svůj  text 



intenzivně promýšlel a zvažoval nejrůznější aspekty každého – byť sebemenšího – 
problému či podnětu. Jeho intenzivní zájem je věnován jak stavbám „prvořadým“, 
jako jsou zámky či  kostely,  tak  i  drobnějším (fary,  hospodářské dvory),  které se 
nakonec při hodnocení Martinelliho přínosu ukazují jako neméně důležité. 

Právě  podrobná  analýza  některých  „drobnějších“  staveb  napomohla 
k pochopení Martinelliho architektonického jazyka, který se vyznačuje rafinovanou a 
poučenou  hrou  plánů  a  prvků,  jejíž  finesy  byly  určeny  jen  skutečným  znalcům 
architektury.  Na přesvědčivých příkladech  je doložena skutečnost,  že rafinovanost 
architektonické struktury s použitím minima prvků je spojujícím rysem těch staveb, 
které  můžeme  z přehledu  Martinelliho  Schwarzenberských  realizací  označit  za 
výjimečné.  Zdařile  nastíněný  názor,  že  tento  redukovaný  jazyk  možná  vycházel 
z objednavatelského  pragmatismu  Schwarzenbergů,  zde  nemůže  zastřít  autorem 
zmíněnou zásadní skutečnost, že tento Martinelliho jazyk je předzvěstí rafinovaných 
struktur pozdně barokní vídeňské architektury, kterou v českých zemích reprezentuje 
zejména tereziánská přestavba Pražského Hradu. Návrhy nádvoří zámku v Hluboké, 
fasád  krumlovské  mincovny  nebo  nádvoří  zámku  v Chýnově  jsou  tak  jasným 
předstupněm o generaci mladších vídeňských projektů, že se zde náhoda jeví jako 
velmi  nepravděpodobná.  Redukované  (troufnu  si  říci  téměř  abstraktní)  tvarosloví 
některých  hospodářských  dvorů  (Postoloprty,  Vidovle)  je  až  mrazivou  předzvěstí 
josefinského  klasicismu,  který  bývá  spojován  s nejaktuálnějšími  tendencemi  své 
doby. 

Všechny  tyto  mimořádně  zneklidňující  otázky  jsou  naznačeny  ve  stručném 
závěru  práce.  Je  trochu  škoda,  že  se  autor  po  -  v nejlepším  slova  smyslu  – 
vyčerpávajícím popisu jednotlivých staveb nepokusil dále zařadit Martinelliho dílo do 
souvislostí  rakouské  architektury  a  případným  generačním  přesahům.  Na  druhou 
stranu je zřejmé, že obdobný cíl by – při  jeho chvályhodné důkladnosti - znamenal 
systematický  zájem  o  další  osobnosti  Martinelliho  doby  a  jejich  případných 
individuálních přínosech k často obecně sdílenému „stylu.“

Je zřejmé, že mnohé v práci naznačené otázky a podněty by bylo možno dále 
rozvíjet. Hloubku záběru a systematičností zpracování se však už nyní Šandova práce 
výrazně vymyká nárokům kladeným na diplomovou práci. Nejen z tohoto důvodu ji 
jednoznačně doporučuji k obhajobě a doufám, že autor se bude tímto pozoruhodným 
tématem dále zabývat.

V Praze dne 15.9.2011

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.


