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120. výročí odhalení kašny císaře Josefa II. v Odrách
U příležitosti jubilejního výročí odhalení oderské kašny uvádíme zde doposud nezveřejněné historické událos-

ti, které proběhly v Odrách v letech 1884 - 1897. Seznámíme čtenáře s průběhem příprav i samotné stavby kašny 
a s překážkami, které museli tehdejší představitelé města řešit. Na závěr popíšeme oslavy při odhalení kašny a krátce 
představíme i autora kašny - oderského rodáka sochaře Emila Zimmermanna.

Motto:
 
Až všechna duchovní a světská zneužití odstraním, 

činnosti a průmysl probudím, obchod k rozkvětu přive-
du, zemi od jednoho k druhému konci silnicemi a splav-
nými kanály opatřím, jak doufám - potom, když mi národ 
bude chtít vybudovat pomník, pak bych si to snad byl 
zasloužil a také jej s povděkem příjmu.

Josef II.1

Ke stoletému výročí zrušení nevolnictví a vydání 
tolerančního patentu na počátku 80. let 19. století pro-
kazovali měšťané a sedláci vděčnost císaři Josefu II. 
výstavbou pomníků. Také v Odrách byl 28. června roku 
1884 v sále „U jelena“2 („Zum Hirschen“) jmenován 
„Pomníkový výbor“. Jeho předsedou byl jednomyslně 
zvolen továrník Gustav Gerlich. Místopředsedou výbo-
ru byl městský radní Franz Kürner3, pokladníkem ředitel 
měšťanské školy Karl Hilscher a jednatelem učitel měš-
ťanské školy Karl Tobiasch. Na návrh Karla Tobiasche 
se výbor rozdělil na podvýbory: agitační - předseda sta-

rosta Julius Gerlich4, finanční - předseda Julius Gerlich 
ml.5 a technický - předseda Anton Sturm6. Výbor měl 
připravit výstavbu pomníku (později kašny s fontánou). 
Stavba měla být financována z pomníkového fondu 
a městského rozpočtu.

Na schůzi 4. července 1884 schválil výbor předsedou 
předložený jednací řád a usnesl se zapisovatelem vypra-
covanou výzvu rozmnožit tiskem v 1000 exemplářích. 
Na schůzi 2. srpna 1884 pak výbor k zahájení sbírek za-
ložil čestnou knihu sbírek a ze svých řad pro provádění 
zábav určil samostatný „zábavní výbor“7. 

1. *30. března 1741/†20.února 1790, Vídeň. Nejstarší syn rakouské, české a uherské císařovny Marie Terezie a císaře Svaté říše římské 
- národa německého, Františka I.

2. Dnes hotel „Max“ na Masarykově náměstí.
3. Povoláním mistr - česač vlny, majitel domu č. p. 258 na Bahnhofstrasse (Třída 1.Máje).
4. Zástupce Albert Freißler, členové Albert Peikert, Hugo Gerlich, Wilhelm Tempus, Alois Peter, Ferdinand Weiß, Rudolf Pahler, Karl 

Brussmann, Karl Unger a Ignaz Lammel.
5. Zástupce Benjamin Heinz, členové Franz Riedel, Vincenz Tomas, Heinrich Richly Josef Görlich, Viktor Rangel, Tomas Tauber, Ber-

nard Vogel, Franz Knauer, Viktor Gerlich.
6. Zástupce Franz Kupka, členové Fritéz Kuntschke, J. Ott, J. Schenk, Julius Šankr, Johann Peter, J. Zimmermann a Karl Schneider.
7. Členové zábavního výboru byli: Victor Kangel, Karl Schneider, Hugo Gerlich, Albert Freißler, Franz Riedel, Karl Brussmann, Fritéz 

Kuntschke a Albert Peikert. 
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V následujících podzimních a zimních měsících usku-
tečnil  zábavní výbor několik akcí se značným přínosem 
do pomníkového fondu. Už 4. října roku 1884 byla vý-
borem podána zpráva o průběžném výsledku prováděné 
sbírky s konstatováním, že potřebné finanční prostředky 
budou zajištěny. 

Avšak samotné místo umístění pomníku císaře Jose-
fa II. ve městě působilo výboru takové potíže, že se na-
konec usnesl zatím od jeho postavení upustit. Tento stav 
trval až do 24. listopadu roku 1894, kdy výbor doporučil 
postavit místo původního pomníku kašnu s fontánou cí-
saře Josefa II., která by navazovala na městský vodovod, 
s jehož dokončením město počítalo v roce 1895. Kaš-
na bude postavena na náměstí a přívod vody bude za-
jištěn podúrovňovými hydranty. Oderský rodák sochař 
Emil Zimmermann, žijící ve Vídni, se s velkou oběta-
vostí tohoto čestného úkolu ujal a vytvořil model, který 
byl výborem jednomyslně přijat. Přes toto doporučení 
však výbor nepodnikl do 1. prosince roku 1894 žádnou 
akci, a proto představenstvo města jménem starosty Julia 
Gerlicha požadovalo  po výboru vysvětlení a urychlené 
nápravy dosavadního jednání. Podrobnosti uvádí násle-
dující korespondence8 starosty města:

8. Volný překlad dvou dopisů starosty města Julia Gerlicha.

1. dopis starosty:

Ctěnému výboru pro zřízení pomníku císaře Jose-
fa II. v Odrách, 

k rukám předsedy pana Gustava Gerlicha 

Na poslední schůzi zdejšího obecního výboru dne 
25. listopadu t.r., byl podepsaný s několika stran 
interpelován ve věci uvažovaného postavení kašny 
císaře Josefa II. na náměstí, přičemž interpelanti 
zdůvodňovali své dotazy tím, že obyvatelstvo je velmi 
nespokojené, protože prostředky fondu pro výstavbu 
kašny císaře Josefa II. nebyly doposud  k tomuto úče-
lu použity, i když dárci  v roce 1894 přijali usnesení, 
podle kterého měla být kašna s fontánou postavena. 
To však splněno nebylo a naopak se postavení kašny 
nezodpovědným způsobem protahuje.

Poznamenávám, že jak na schůzi samotné, ale 
i ve veřejných lokálech proti ctěnému výboru padaly 
drsná slova a výroky, že pokud přijaté usnesení ne-
bude v brzké době  provedeno, dárci své dary budou 
požadovat zpět.

Abych městskému výboru mohl v interpelaci po-
ložené dotazy uspokojivě zodpovědět, žádám pana 
předsedu, aby mi podal vysvětlení, proč usnesení při-
jaté v roce 1894 nebylo dosud provedeno a jaké pře-
kážky brání jeho realizaci. Pokud není výbor rych-
lému provedení záměru nakloněn, navrhuji převést 
pomníkový fond na obec a oznámit podmínky, které 
jsou na postavení kašny císaře Josefa II. vázány.

Protože i podepsaný je názoru, že postavení kaš-

ny by přispělo ke zkrášlení města a leckterému ci-
zinci by zpříjemnilo pobyt v Odrách, žádám o velmi 
brzkou odpověď.

Představenstvo města Oder, dne 1. prosince 1896.
Starosta města Julius Gerlich

2. dopis starosty:

Ctěnému výboru pro zřízení pomníku císaře Jo-
sefa II. v Odrách, 

k rukám předsedy pana Gustava Gerlicha 
Dovoluji si sdělit panu předsedovi, že Vaše odpo-

věď ze dne 9. prosince ve věci postavení kašny císaře 
Josefa II. na náměstí není pro městské zastupitelstvo 
uspokojivá, protože jsme přesvědčeni, že pomníkový 
výbor musí v první řadě respektovat vůli dárců fon-
du. Ti ale na valné hromadě dne 2. prosince 1894 
schválili usnesení, aby prostředky fondu byly ihned 
použity k postavení kašny a nesouhlasí, aby fond byl 
uložen tak dlouho v peněžním ústavu, dokud nedo-
sáhne částky 4000 zl.; výbor by se měl snažit vyjít 
s částkou, která je k disposici.

Když vážený výbor po celých 10 let ke zřízení pa-
mátníku nepřikročil a v dalších dvou letech ke splně-
ní přijatého usnesení nic nepodnikl, nebo pokud něco 
podnikl, nepodal o tom žádnou zprávu, považuje se 
městské zastupitelstvo být oprávněno splnění uve-
deného rozhodnutí požadovat. Musí také upozornit, 
že velká část dárců již zemřela a pokud se s posta-
vením kašny bude čekat, až fond přírůstkem úroků 
dosáhne částku 4000 zl., bude již i poslední dárce 
po smrti. Dárci určitě neměli na mysli, že až po je-
jich smrti bude postaven pomník císaři Josefu II., 
chtěli naopak postavit pomník, který odpovídá jejich 
skromným požadavkům a majetkovým poměrům.

Zastupitelstvo města nemohlo na postavení kaš-
ny císaře Josefa II. přispět vyšší částkou, protože by 
nadměrné zatížilo daňové poplatníky, což by vedlo 
ke snížení dosavadní subvence pro školy.

Z těchto důvodů se městská rada dnes rozhodla 
požádat o vyřešení stagnující záležitosti smírným 
způsobem - buď ihned přikročit ke stavbě kašny, 
nebo svolat valnou hromadu dárců, která rozhodne 
o dalším postupu.

Toto rozhodnutí obecní rady dávám Pomníkové-
mu výboru na vědomí s dalším sdělením, že pokud 
výbor nebude ochotný během 6 týdnů buď provést 
přijaté rozhodnutí ze dne 2. prosince 1894, nebo se-
zvat dárce na valnou hromadu, mám od městské rady 
pověření svolat dárce na shromáždění a v něm při-
jmout rozhodnutí o dalším použití fondu.

Představenstvo města Oder, 
dne 22. prosince 1896.

Starosta města Julius Gerlich
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Po dvouleté přestávce bylo 30. prosince 1896 na schů-
zi výboru dohodnuto, že Pomníkový výbor za dvanácti-
letého trvání utrpěl smrtí a přestěhováním několika členů 
citelné ztráty, a proto je potřeba v zájmu akceschopnosti 
ho doplnit. Shromáždění zvolilo městského radního Jo-
hanna Englische za pokladníka, učitele měšťanské školy 
Vinzenze Tomase za jednatele a Ernsta Urbaschka za zá-
stupce předsedy výboru, A konečně se výbor na schůzi 
18. ledna 1897 usnesl realizovat kašnu na dohodnutém 
místě podle modelu Emila Zimmermanna a uskutečnit 
její slavnostní odhalení 26. září 1897.

V předvečer slavnostního dne se uskutečnila v hote-
lu „U jelena“ slavnostní sešlost se slavnostní náladou 
přítomných. Předseda Pomníkového výboru továrník 
Gustav Gerlich pozdravil přítomné hosty a pronesl prv-
ní přípitek na veličenstvo Františka Josefa I., starosta 
Otto Wladar pozdravil shromáždění jménem města 
Oder, obecní radní Johann Martin připil na výbor pa-
mátníku císaře Josefa II. a učitel měšťanské školy Karl 
Tobiasch na německé město Odry. Ředitel měšťanské 
školy Ernst Urbaschek vyzdvihl zásluhy sochaře Emila 
Zimmermanna jako tvůrce monumentální kašny a notář 

Friedrich Schumann věnoval svůj přípitek přítomným 
ženám a dívkám.

Ke slavnostní náladě přispělo předčítání došlých pí-
semných blahopřání a telegramů. Mezi došlými telegra-
my se nacházel pozdravný telegram od všech slezských 
poslanců říšského sněmu, telegram od slezského zemské-
ho presidenta Clary-Aldingena, od okresního školního in-
spektora Karla Hiltschera, poslance parlamentu dr. Karla 
Zimmera z Vítkova, notáře Alberta Nobise z Vítkova, 
ředitele stavební školy Hubatschka z Bingenu, spisova-
tele Josefa Gallase ze Solnohradu a od hlavního vedení 
německého ochranného spolku „Nordmark“ v Opavě.

Následující slavnostní den spojoval všechna kouz-
la půvabného podzimního dne v Odrách. Odry se oděly 
do svátečních šatů a většina domů byla vyzdobena ra-
kouskými a německými vlajkami. Vlastní odhalení kašny 
se konalo v 11:00 hodin dopoledne na náměstí, které bylo 
zcela zaplněno lidmi. Zúčastnilo se ho celé městské za-
stupitelstvo, mezi ním i veledůstojný pan děkan Johann 
Bardutzky, městské spolky, společnosti a kongregace, 
stejné spolky ze sousedství a velké množství lidí. Skupi-
na 30 čestných dam zaujala postavení před tribunou.

Obálka knihy sbírek - darů na kašnu císaře Josefa II. v Odrách a výkonné osoby Pomníkového výboru. 
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Odry – náměstí, 1895. Stará dřevěná kašna před stavbou nové kašny s fontánou císaře Josefa II.. V pozadí domy č.p. 18 a 19, 
ještě s podloubím. Soka Nový Jičín

Odry, 1900. „Hotel zum Hirschen“ („U Jelena“, dnešní hotel „Max“), ve kterém se podvečer 26. září 1897 konala slavnostní 
sešlost pomníkového výboru a zastupitelstva města. Nalevo od hotelu je rodný dům Emila Zimmermanna. 

Muzejní spolek Rolleder, o.p.s.
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Odry, 20. léta 20. století. Pohostinství Josefa Mücka, kde se 26. září 1897 konal banket pozvaných osob. Muzejní spolek Rolle-
der, o.p.s.“

Odry, 20. léta 20. století - areál Střelnice.  Nahoře vpravo hostinec s tanečním sálem, 
     dole vlevo  zahrada, kde probíhala lidová veselice.

strana 664, 1.sloupec, 2.odstavec, 2.věta odstavce od konce:

v textu  "... roku 1894 žádnou akci , a proto představenstvo města ..." zrušit čárku před výrazem "a proto"

strana 664, 1. dopis Juliuse Gerlicha,  změnit text jeho 1. odstavce takto:

místo textu  " ... , že prostředky sbírky ve fondu pro postavení kašny císaře Josefa nejsou tomuto účelu použity a že v roce 1894 
dárci jednomyslně přijaté usnesení, podle kterého ze sesbíraných prostředků fondu, pro okrasu města Oder na náměstí měla být 

postavena kašna s fontánou, není uskutečněno, že provedení se naopak v nezodpovědným způsobem protahuje."

napsat

" ... , protože prostředky fondu pro výstavbu kašny císaře Josefa II. nebyly doposud  k tomuto účelu použity, i když dárci  v roce 
1894 přijali usnesení podle kterého měla být kašna s fontánou postavena. To však splněno nebylo a naopak se postavení kašny 

nezodpovědným způsobem protahuje. "

strana 664, 1. dopis Juliuse Gerlicha, upravit text 3. odstavce takto: 

místo " ... překážky brání jeho provedení "  na  " ... překážky brání jeho realizaci "

strana 664, 2. dopis Juliuse Gerlicha, upravit 2.větu  1. odstavce takto:

místo  "... Ti ale na valné hromadě dne 2. prosince 1894 ..." vložit čárku za zájmeno Ti  " ... Ti, ale na valné hromadě dne 2. prosince 
1894 ..."

ve stejné větě zrušit čárku před spojkou "a":

" ... k postavení kašny a nesouhlasí, ... "

strana 664, 2. dopis Juliuse Gerlicha, ve 2.větě 2. odstavce zrušit před spojkou "a" čárku:

" ... část dárců již zemřela a pokud ..."

strana 668, upravit popis horního obrázku na:

" Odry, 20. léta 20. století. Pohostinství Josefa Mücka, kde se 26. září 1897 konal banket pozvaných osob. Muzejní spolek Rolleder, 
o.p.s."

strana 669, upravit text ve 2.sloupci pod obrázkem:

místo " A na úplný závěr několik slov o rodinném životě Emila Zimmermanna : ... " uvést " Na závěr několik slov o životě sochaře 
Emila Zimmermanna : ... ".
Tím je to ode mně všechno.
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Po odzpívání sborové skladby oderským pěveckým 
sborem vystoupil na řečnickou tribunu slavnostní řeč-
ník - starosta Opavy Dr. Emil Rochowanski - který vy-
zdvihl zásluhy josefovských reforem. Potom, za jásotu 
přítomných, byla odhalena pamětní kašna císaře Josefa 
II. a oderský pěvecký spolek působivým způsobem za-
zpíval hymnu. Na závěr odhalení předseda Pomníkové-
ho výboru Gustav Gerlich předal kašnu do péče města. 
Završením slavnosti pak byl banket v pohostinství Josefa 
Mücka9, kterého se zúčastnilo 30 pozvaných osob.

Odpoledne ve 14:00 hodin se dal do pohybu slavnost-
ní průvod vedený továrníkem Wilhelmem Waschkou, 
kterého se zúčastnily všechny oderské a četné přespolní 
spolky s hudebními kapelami.

Potom na zahradě oderské Střelnice10 probíhala lidová 
zábava za velké účasti obyvatelstva. A nakonec se večer 
v sále hostince „Na Střelnici“ konala až do pozdních ve-
černích hodin trvající taneční zábava, které se v hojném 
počtu zúčastnila tancechtivá oderská mládež. Tímto byla 
v Odrách zakončena významná slavnost odhalení kašny 
císaře Josefa II., přičemž město od této doby získalo mo-

numentální památník, jaký často postrádají i větší města. 
Na závěr několik slov o životě sochaře Emila Zim-

mermanna:
Emil Zimmermann se narodil 1. ledna roku 1861 

v Odrách, v domě № 21 na náměstí, naproti starobylé 
renesanční radnici. Jeho otcem byl knihař a pozdější 
advokát Josef Zimmermann a matkou Theresie, rozená 
Raimann - dcera oderského ranhojiče Josefa Raimanna. 
Emil Zimmermann navštěvoval obecnou školu v Odrách 
a patřil k prvním žákům nové měšťanské školy, založené 
v roce 1873. Už při studiu se u něho projevovalo nadání 
pro kreslení a také byla pozorována i jeho manuální zruč-
nost. Otec ho proto v roce 1876 poslal na studia do Umě-
lecko-dřevařské školy ve Valašském Meziříčí. Po jejím 
absolvování Emil odešel do Vídně, kde pokračoval 
ve studiu a současně pracoval v kolektivu mladých so-
chařů v ateliéru krajana - akademického sochaře Johan-
na Schindlera11. Nedlouho poté byl Emil Zimmermann 
povolán k vojenské službě, absolvoval školu důstojní-
ků a byl povýšen do hodnosti nadporučíka. Po návratu 
z vojenské služby se vrátil zpět k Johannovi Schindle-

9. Pohostinství Josefa Mücka stávalo v místě dnešní drogerie Teta.
10. Areál Střelnice stával přibližně v místě dnešního autobusového nádraží.r
11. Johann Schindler z Tošovic (Taschendorf), významný vídeňský specialista v oboru dekorativního sochařství. Prováděl výzdobu veřej-

ných budov ve Vídni a zaměstnával mladé umělce. Emil Zimmerman u něho po příchodu do Vídně krátce bydlel v 8. vídeňském obvodu 
Josefstadt, na Josepstädter Strasse, později se přestěhoval do ulice Lederergasse 3. 

Odry – náměstí, 1913. Kašna Josefa II. s fontánou - umělecké dílo Emila Zimmermanna. Na podstavci je zřetelný a později 
odstraněný reliéf císaře Josefa II., zarámovaný vavřínovým věncem.        Muzejní spolek Rolleder, o.p.s. 
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rovi a v jeho ateliéru pracoval dalších deset let. Přitom 
se seznámil s 26letou rodačkou z Budapešti Mathildou 
Lázslo, se kterou uzavřel 20. května roku 1888 sňatek 
ve farním kostele „St. Othmar unter den Weissgerbern“ 
ve třetím vídeňském obvodu Landstrasse. A byla to udá-
lost i pro Schindlerův ateliér, za svědka mu byl jeho ko-
lega sochař Julius Hindl.

Za dva roky po odhalení kašny císaře Josefa II. 
v Odrách postihla Emila Zimmermana smutná událost - 
29. července roku 1899 ve vídeňské čtvrti Landstrasse na 
ulici Ungargasse v bytě domu № 47 zemřela ve 36 letech 
jeho žena Mathilda12. Naposledy se s ní společně s přá-
teli rozloučil 30. července 1899 ve vídeňském kostele 
St. Rochus13. 

Do Oder se Emil Zimmermann vrátil ještě v letech 
1901 - 1910, když zde předával svá menší umělecká díla: 
pět pomníků pro hroby oderských rodin14 na městském 
hřbitově a plastiku německého tělocvikáře Jahna15 na po-
mník v zaniklém Jahnovém parku16 u řeky Odry. 

Dne 19. října roku 1910 Emil Zimmermann uzavřel 
2. sňatek ve farním kostele St. Brigitta ve vídeňké čtvrti 
Brigittenau se 38letou Karolinou Antonii Hindl, dcerou 
sochaře Juliuse Hindla. Po vypuknutí 1. světové války 
dobrovolně narukoval na italskou frontu, ačkoliv už měl 
53 let. Vrátil se po dvou letech jako kapitán se zdravotní-
mi problémy, které ho trápily i v civilním životě. V roce 
1928 musel být hospitalizován v nemocnici „Sofien–
Spital“ na ulici Kaiserstrasse ve vídeňské čtvrti Neubau, 
pro opakované zdravotní problémy z války. Zde také 
v 67 letech - 13. listopadu roku 1928 - zemřel. Pohřben 
byl 17. listopadu na hřbitově Baumgarten, Waidhau-
senstrasse № 52. Jeho žena Karoline ho následovala za 
25 let - 15. srpna roku 195317.

Použité prameny:
Rolleder Anton: Geschichte der Stadt und des Ge-

richtbezirkes Odrau. Steyer, 1903. Archiv Muzejního 
spolku Rolleder, o.p.s.

Johann Böhm: Gedenkbuch der Stadt Odrau, Odrau 
1929. Archiv Muzejního spolku Rolleder, o.p.s.

Spenden zur Erichtung eines Kaiser Josef Denkmales 
in Odrau. Odrau, r. 1884-1898. Archiv Muzejního spolku 
Rolleder, o.p.s.

Kašpar Pavel, st.: Johann Schindler - sochař z Tošo-
vic. Poodří 2012, č. 2, str. 12-18.

Matrika oddací, St. Othmar unter den Weissgerbern 
pfarre 1888, Wien 3 - Emil Zimmermann & Mathilda 
Lázslo.

Matrika oddací, St. Brigitta pfarre 1910, Wien 20 - 
Emil Zimmermann & Karoline Hindl.

Matrika úmrtní, St. Rochus pfarre 1899, Wien 3 - Ma-
thilda Lázslo.

Matrika úmrtní, Schottenfeld 1928, Wien 7 - Emil 
Zimmermann.

Obrázky bez uvedení původu jsou z archivu Muzejní-
ho spolku Rolleder, o.p.s.

Za HVS zpracovali: text: Pavel Kašpar, st., Karel Gold
překlady: Karel  Gold 

obrázky: Emil Mateiciuc, Pavel Kašpar, st. 

12. Jako důvod úmrtí uvádí lékařská zpráva srdeční vadu. Podle provedeného průzkumu neměli Mathilda a Emil Zimmermann děti.
13. Podle zápisu v úmrtní matrice měla být pohřbena na hřbitově Baumgarten, Waidhausenstrasse № 52.Tam se nám ji však nepodařilo 

dohledat - domníváme se proto, že byla pohřbena ve svém rodném městě Budapešti.
14. Pomníky se do dnešních dnů nezachovaly, takže nevíme, kterých rodin se týkaly. Dohledali jsme však dobovou fotografii hrobky rodiny 

Ernesta Wolfa  †1899 ) se sochou truchlící ženy, která pravděpodobně znázorňuje pomník zpracovaný Emilem Zimmermanem.
15. Friedrich Ludwig Jahn (*1778/†1852), přezdíván „Turnvater“ - otec tělocviku. Jahn se věnoval studiu teologie, německého jazyka 

a nakonec se stal učitelem v Berlíně. Tam se začal zajímat o tělovýchovu mládeže a začal do ní vnášet i branné prvky.  
16. Jahnův pomník by  později přemístěn na vyhlídkovou terasu nad Odrami u 3. zatáčky horské silnice Odry – Veselí.
17. Byla pohřbena 21. srpna 1953 do hrobu rodiny Zimmermann (poloha: skupina 13, číslo 195) na vídeňském hřbitově Baumgarten. Kro-

mě Emila a Karoline Zimmerman zde byla v roce 1921 pohřbena i 69letá Emilova sestra Aldeheid Zimmermann. 

Vídeň 1890. Emil Zimmermann v době zaměstnání u Johanna 
Schindlera. Muzejní spolek Rolleder, o.p.s.“


