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Regionální stavitel, a jak doložil autor práce, i nečekaně zajímavý architekt
Wolfgang Braunbock je již dlouhodobě známý. Doposud mu však byla věnována pozornost
spíše

jako

provádějícímu

staviteli,

jenž

pracoval

téměř

výhradně

s Kryštofem

Dientzenhoferem. Zvláště V. Naňková i M. Vilímková věnovaly pozornost archivním
pramenům, minimálně však jeho dílu.
Jakub Choc k tomuto tvůrci přistoupil zcela odlišně. Poprvé byla sledována jeho
práce v co nejširším rozsahu, s akcentem na výtvarnou složku. Všechna díla s ním spojovaná
byla podrobně zkoumána, což je východiskem jakýchkoli dalších relevantních úvah.
Na počátku je velice logicky zdůvodněna těsná spolupráce s Dientzenhoferem,
řada dat se váže k další činnosti i životním osudům.
Následuje katalog příslušných staveb. Zde bych doporučil v úvodu zmínit nejen,
kdo je autorem plánů a realizace, ale zejména to, zda jde o doložené stavby, či se jedná o
stylový rozbor. Tyto kategorie jsou zásadně odlišné a k objektům je nutno následně
přistupovat odlišně.
Nejpozoruhodnější zjištění se týká dvora s tepelskou rezidencí v Hamrníkách.
Stavbu dříve spíše dezinterpretoval J. Jirka, jenž ji na základě neudržitelných úvah přisoudil
Santinimu. Jakub Choc si povšiml zásadního momentu, skrývajícího se ve vstupním prostoru.

I když se to zdá téměř neuvěřitelné, skutečně zde lze nalézt určitý ohlas Borrominiho díla
(Řím, S. Ivo). Jirkovo nepochopení jím vnímaných nepodstatných, či spíše podružných a
obecně užívaných detailů, se tak vrací paradoxně zpět. Již se ale nejedná o Santiniho dílo, ale
nejspíše právě o projekt Braunbockem realizovaný dientzenhoferovský projekt. To je jeden
ze zásadních poznatků práce.
Je pochopitelné, že vliv jeho tvůrčího partnera byl rozhodující. Stavitel se ale
chtěl zřejmě prezentovat jako osobnost s vlastním názorem. K tomu si vybral právě
Santiniho, jímž se částečně inspiroval, a to velice brzy. Viz kostel ve Skalné, používající u nás
v té době zcela ojedinělé ostění tvořené čtvrtkruhovým vybráním, což je rovněž Chocovo
podnětné zjištění. Zde bych mimo uváděný Santiniho kostel v Panenských Břežanech chtěl
doplnit dostavbu kajetánského kostela (boční průchody). Sledovaný prvek je navíc obecně
spojován až s barokem druhé poloviny století. Pokud neuvažujeme jako předlohu autorem
zmíněný kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, pak by se navíc jednalo o jedinou
inspiraci v našem prostředí. Je zajímavé, že se u Braunbocka nejedná o mechanické převzetí
těch nejvýraznějších stylotvorných znaků, ale o hlubší, byť poněkud naivně originální
pochopení tvorby velkých osobností (radnice v Mnichově - Santini, veškeré pouze do
kompozice vkládané dynamické prvky – K. Dientzenhofer).
Braunbock si i z jiných zdrojů vybíral jednotlivosti. Jakub Choc správně
upozorňuje na lesenové rámy spojované s akademickou linií (Martinelli aj.). Ne ale, že by
nebyl schopen alespoň částečně pochopit strukturu. Domnívám se, že chtěl motivy
nejvýraznějších osobností obohatit svůj vlastní výraz. Ten však bohužel za svými velkými
současníky pokulhával, což si autor zřejmě neuvědomoval. Lze u něj dokonce nalézt až do
středověku odkazující prvky (Kynšperk nad Ohří, Loket). Myslím, že v těchto případech se
nemusí jednat o způsob uvažování spojovaný se Santinim (i když u nároží presbytáře kostela
v Lokti je to možné), ale právě o jistý druh mechanického opakování. Tedy v těchto
případech spíše survival ne revival (viz zejména sokl kostela v Kynšperku).
Součástí práce je i dobře zpracovaná obrazová příloha, která je organickou
součástí celku a je dobře provázána s textem.
Poněkud problematický je závěr práce. Zejména z formálního hlediska, protože
na počátku autor začíná hovořit o Braunbockově následníkovi a text je tak značně znejasněn.

Objevuje se zde sice řada zajímavých postřehů, ty jsou ale rozptýleny a některé důležité
zazněly pouze v katalogu.
U podobných tvůrců je dle mého soudu zásadní otázkou, do jaké míry se jednalo
o jejich vlastní výtvarné cítění a do jaké míry (někdy i podvědomě) podlehli dané období
profilujícím osobnostem (tedy poučený, či trpný eklektik?). Protože je ale komplexně
zpracováno málo regionálních tvůrců (např. Auguston, oba Broggiové) jednalo by se o další
rozsáhlý průzkum přesahující požadavky kladené na bakalářskou práci.
Přesto se autor mohl pokusit o jasnější a zejména koncentrovaně podanou
závěrečnou představu o charakteru a souvislostech stavitelova díla.

Závěr
Bakalářská práce Jakuba Choce je kvalitním příspěvkem k našemu doposud stále
neúplně uchopenému období našich dějin - baroku. Jako největší přínos považuji zcela
zásadní poznatky o dvoře v Hamrníkách. Spojení s Dientzenhoferem je velice
pravděpodobné. Inspirace kombinující dílo Borrominiho s Guariniovým u nás doposud u
žádného autora doložena nebyla. Dientzenhofer je spojován výhradně s Guarinim a Santini
pouze s Borrominim (Horyna). A snad jako odraz Dientzenhoferova rozhledu můžeme i
v ambicích tohoto regionálního mistra spatřovat netušený individuální rozhled. Bohužel
samotná podstata Braunbockova díla nestačila tyto ambice naplnit a stavitel zůstal někde
v polovině cesty. Přes to, a možná právě proto, je autor pozoru hodný. Zejména
z metodologického hlediska přináší zcela nové podněty k našemu uvažování o barokní
tvorbě.
Zajímavou a inspirativní práci hodnotím výborně až velmi dobře. Výsledná
známka se bude vázat na autorovu obhajobu, při které bych doporučoval názor na
zkoumaného mistra uceleně prezentovat.
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