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Nikodem Weidemann - zapomenutý olomoucký barokní sochař z Oder
Čtrnáctého září roku 1737 byl pro Eliase a Rosinu Weidemann významný den. Nesli ke křtu
úřadujícímu faráři Valentinu Slosserovi do oderského kostela sv. Bartoloměje svého prvorozeného
syna Nikodema1. Doprovázeli je patroni dítěte, oderský měšťan Anton Richter s manželkou
Johannou. Otec - soukenický mistr Elias Weidemann pocházel z Olešnice2 - usadil se v Odrách,
když byl jako tovaryš na vandru a poznal zde Rosinu - dceru Lorenze Schencka z Tošovic, se kterou
se 16. září roku 17313 v Odrách oženil.

Odry, kostel sv. Bartoloměje. *14.9.1737. Výřez z rodné matriky Nikodéma Weidemanna. ZA Opava

Základní vzdělání ( čtení, psaní a počty ) získal Nikodem v rodném městě. Od roku 1728 do roku
1769 byl ředitelem zdejší školy Bernhard Josef Stanzl. Nebyla to škola podle dnešních představ byla pod farní patronací a učitelé byli většinou zaměstnaní na faře. Nebyly také žádné učební
osnovy a náplň učiva se odvíjela od znalostí učitele. Další vzdělání - přípravu na řemeslo, dostal
Nikodém Weidemann až jako učeň u některého mistra. Protože se v dospělosti živil jako sochař v
Olomouci, je velmi pravděpodobné, že měl za učitele tamějšího mistra sochaře. V té době sochaři
patřili mezi málo početná řemesla. Proto v Olomouci vytvořili v roce 1732 cech společně s malíři.
V roce 1751 měl olomoucký cech 4 mistry, 8 tovaryšů a 4 učně 4. V letech 1616 - 1907 získalo
měšťanské právo v Olomouci jen 17 sochařů 5. Vyučit se sochařem mohl zájemce za 5 let s
podmínkou vykonání následného „vandru”.
Ustanovení a pořádek, podle kterých se ctihodné bratrstvo městských malířů a sochařů v
královském městě Olomouci řídilo, bylo uvedeno v jeho artikulích 6. Obsahovalo jedenáct bodů,
které kromě organizačně-ekonomických článků, týkající se provozu bratrstva, určovaly i povinnosti
a chování členů v různých situacích profesního a částečně i soukromého života. Ze základních
ustanovení, které musel ctít Nikodem Weidemann, uvádíme pro zajímavost v doslovném znění 7 pět
ustanovení:
Páté ustanoveni.
Také v tomto královském hlavním městě Olomouci, jeho kraji a okolí není žádý malíř, sochař ani štukatér, který
není členem zdejšího olomouckého bratrského cechu, zmocněn ani oprávněn vykonávat své umění, ať už pod
jakoukoli záminkou či z jakéhokoli důvodu, ať už sám nebo také postřednictvím tovayše nebo učedníka, jedině v
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Rodná matrika, inv.č.1055, sig.Od15, 1718-1741, str. 79, ZA Opava.
Olešnice ( v roce 1743 byl německý název obce Elβ ), obec v okrese Trutnov.
Oddací matrika, inv.č.1054, sig.Od14, 1718-1741, str. 226, ZA Opava.
Čermák Miloslav: Olomoucké umělecké cechy. Baroko v Olomouci - Historie a kultura, 2002.
Rovněž.
Martin Pavlíček: Artikule cechu malířů a sochařů v Olomouci. In: Sochaři a sochařství baroka v Olomouci.
Podle překladu Mgr. Soni Morcinkové z německého jazyka.
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případě, že by se nacházel pod ochranou nějakého kláštera či vrchnosti, čemuž na základě nejjasnějšího
císařského generálního patentu nelze zabránit. A není nikomu takovému dovoleno přijmout učedníka a už vůbec
se mu nedovoluje vyučovat, nýbrž se to výrazně zakazuje. Pokud se ale ukáže, že se nějaký malíř, sochař nebo
štukatér nachází v olomouckém kraji a pod správou města, se dokonce zdržuje v měšťanskóm domě a chce své
umění provadět dle vlastní libosti, tak se musí prostřednictvím magistrátu oproti poplatku nechat začlenit do
našeho bratrstva, nebo od vykonávání svého umění upustit.
A i když se stane, že se bude v tomto olomouckém kraji nacházet vyjímečně nadaný malíř, sochař nebo štukatér a
nebude se chtít rozhodnout začlenit se do našeho bratrstva, nesmí být ani tomuto nadanému umělci dovoleno
provádět ani tu nejmenší práci. Pouze v případě, že se tento umělec může prokázat povolením dvora nebo
dekretem o královské ochraně, ale i kdyby toto všechno měl, tak se mu přesto musí zabránit a zcela zakázat
podporovat tovaryše nebo přijmout učedníka.
Šesté ustanovení.
Poté co se také častěji proti všemu pořádku stává, že truhlářští mistři přijímají sochařskou práci a tyto kusy pak
čóstečně sami, částečně s ponocí sochařského tovaryše jsou zvyklí zhotovovat; jako se pak kameníci často
nezvykle opovažují kromě své práce dohodnout na ceně a troufat si na práci sochaře, ke které si proti všemu
pořádku najímají naše tovaryše. Protože toto započaté úsilí stolařů a kameníků vedou k naší škodě a úplnému
zániku, nemá se žádný stolařský ani kamenický mistr opovážit pod hrozbou trestu dle rozhodnutí městské vrchnosti
tuto práci přijmout a už vůbec si nesmí dovolit kvůli ní udržovat sochařské tovaryše.
Osmé ustanovení.
Co se týká zkušebních kusů, tak malíř má zhotovit dva, jeden olejovými a druhý vodovými barvami, formu a
způsob mu určí bratrstvo, avšak duchovní a prodejné kusy, aby tím neutrpěl žádnou škodu a jeden zkušební kus na
dřevě pozlatit krásným zlatem; pokud jde o sochaře, tomu bude jako zkušební kus zadána socha nebo sousoší dle
představy bratrstva.
Deváté ustanovení.
Pokud je uchazeč malíř musí zhotovit svůj zkušební kus u cechmistra malíře, pokud je to ale sochař, u cechmistra
sochaře. Na zhotovení mu bude uložena tříměsíční lhůta a v době, kdy bude zaměstnán vytvářením svých
zkušebních děl, je mu tírnto výrazně zakázáno z těchto kousků cokoli prodat nebo také přijmout nějakou práci.
Aby bylo možno zjistit, zda zkušební kus dělá sám nebo s pomocí jiného umělce, bude povinností cechmistrů
uchazeče během této lhůty navštívit, během této návštěuy pak má uchazeč, jak se náleží a dle jeho možností,
cechmistru prokázat čest.
Desáté ustanovení.
Když bude mít uchazeč své kusy hotové, pak má požádat prvního cechmistra o řádné shromáždění členů, který
jeho žádosti vyhoví. Toto shromáždění se bude konat za přítomnosti k tomuto určeného pana radního komisaře,
přičemž má uchazeč ukázat své zkušební kusy a poté odejít. V jeho nepřítomnosti budou jeho zkušební díla
hodnocena shromážděným bratrstvem jako dobrá, způsobilá nebo nezpůsobilá k posouzení. Pokud bude ale jeho
zkušební kus shledán nezpůsobilým a pokud se zde najde jedna nebo několik viditelných chyb, bude mu v tom
případě nařízeno zaplatit částku 3 zlaté nebo nejvýše 4 moravské tolary. Pokud bude ale jaho kus shledán
nezpůsobilým a nebude uznán, pak bude uchazeč na základě nejctěnějšího císařského generálního patentu
odmítnut a v žádném případě nebude přijat do bratrstva. V opačném případě, pokud bude často zmiňovaný
zkušebni kus veškerým bratrstvem uznán jako způsobilý a prohlášen za upotřebitelný, bude v každém případě
akceptován a přijat za člena, takže je poté povinen a zavazuje se zaplatlt do pokladny bratrstva poplatek 24
zlatých, za konání shromáždění 1 zlatý a 10 krejcarů, ohlašovateli 18 krejcarů a cechmistrovi za poskytnuté
prostory 4 moravské tolary. Tímto se stane naším novým členem a kolegou a čestně se zavazuje, že bude žít co
nejpřesněji podle prvního ustanovení a především vést ctnostný, zbožný a počestný způsob života, jako se pak také
tímto každému jednomu členovi našeho bratrstva výrazně pod hrozbou trestu dle rozhodnutí městské vrchnuti
zakazuje, aby se někomu zachtělo při práci nadbíhat a přetáhnout k sobě. Jako také není vůbec dovoleno, nýbrž
spěšným poslem zakázáno, aby se nikdo neodvážil nějakého tovaryše nebo učedníka svého spolubratra si zavázat
a vzít ho k sobě nebo kamkoli jinam, jakož i tovaryši, který vystoupil z cechu poskytnout místo. Jedině že by se tak
stalo s dobrým porozuměním a povolením bratrstva.
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S ohledem na další vývoj událostí8 se domníváme, že Nikodem Weidemann byl pravděpodobně
učněm olomouckého sochaře Johanna Kammereitha9. Ten byl významným moravským barokním
sochařem a řezbářem, který od roku 1746 až do své smrtí v roce 1769 obýval se svou ženou
Paulinou Antonií - dcerou malíře J. K. Handkeho10, dnes již neexistující dům nacházející se v
blízkosti dominikánského kostela sv. Michala. Přesněji se jednalo o dům č.3 na „Julius Berg”, na
jehož místě dnes stojí dům č.248 v ulici „Na Hradě”, na parcele, kterou dnes zabírá tzv.
„Sarkandrinum”. Wilhelm Nather11 uvádí k historii tohoto domu v době Kammereithova vlastnictví
“Johann Kammereith, sochař - v roce 1766 majitel domu vedle domů Königa a Serinka. Právovárečný dům koupil
za 2000 zl. společně se zadním domem v uličce Sarkandrově. Roku 1757 byl zadní dům v Sarkandrově uličce již
oddělen, patřil však ještě do majetku Kürmreitha von Kammerreit“.

Olomouc-vnitřní město,1833. Výřez císařských otisků. Poloha domu č.248 sochaře Nikodema
Weidemanna a domu č.498 jeho syna Bernarda Weidemanna. ZA Olomouc
Ke kostelu sv. Michala pojilo Johanna Kammereitha zvláštní pouto, neboť nejenže postupně ve
čtyřicátých a pak i v padesátých letech 18. století vyzdobil řezbami hlavní oltář a kazatelnu, ale také
sem chodil na mše.
8
9

Viz sňatek Nikodéma Weidemanna s vdovou Paulínou Kammereith na str.8.
Johann Kammereith (+1715 / †1769), žák moravského sochaře Ondřeje Zahnera. Po sňatku s vdovou po Ondřeji
Zahnerovi roku 1744, se stal olomouckým měšťanem a sochařským mistrem.
10 Jan Krištof Handke (*1694 / † 1774), významný moravský barokní malíř. Autor vrcholně barokních obrazů, po roce
1740 s vlivem rokoka.
11 Wilhelm Nather (*1820 / † 1899), olomoucký měšťan, představený olomouckého městského pekařského cechu a
dlouholetý člen městského zastupitelstva. V letech 1884–1892 byl místostarostou Olomouce. Proslul především
svými výpisky z archivů týkající se dějin olomouckých domů.
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Olomouc, ulice Na Hradě, okolo roku 1900. Za sochou sv. Floriána zaniklý šenkovní dům
sochaře Johanna Kammereitha - č.248 a od roku 1769, dům sochaře Nikodema Weidemanna.
Wilhelm Nather: in Kronika olomouckých domů I. díl. Olomouc 2007

Olomouc, ulice Na Hradě, 2014. Za sochou sv.Floriána je dnes dům č.246. Foto F. Zahrádka
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Pokud přijmeme naše předpoklady, že Nikodém Weidemann byl učněm a později i tovaryšem v
dílně sochaře Johanna Kammereitha, mohli bychom uvažovat o jeho zapojení v některých
uměleckých zakázkách svého mistra v letech 1754 až 1769. Ten nedaleko rodného města Nikodema
Weidemanna vytvořil se svoji dílnou v roce 1754 sochařskou část výzdoby hlavního oltáře kostela
sv. Jiří v Bělotíně12 (sochy věrozvěstů sv. Cyrila - na levé straně a sv. Metoděje - na pravé straně
oltářního nádstavce), pozlacené sochy bočního oltáře sv.Tekly 13 v podživotní velikosti na
evangelijní straně kostela (nalevo socha sv.Petra, naproti socha sv. Pavla) a podživotní pozlacené
sochy bočního oltáře Růžencové Panny Marie14 na epištolní straně kostela (nalevo socha sv.
Zachariáše, naproti socha sv. Anny Samatřetí).

Bělotín 2014. Kostel sv. Jiří. Hlavní oltář s pozlacenými sochami sv. Cyrila na levé
straně a sv. Metoděje na pravé straně v životní velikosti, cs.wikipedia.org, file Bělotin 2
360698-379.jpg
12 Martina Kovářová: Olomoucký sochař Jan Kammereit ... . Disertační práce, str. 113-114. UP Olomouc, 2016
13 Rovněž, str. 116-117
14 Rovněž, str. 118-119

Odry, září 2018

Pavel K a š p a r st., Karel G o l d

Nikodem Weidemann - ....

-6-

V kostele Nejsvětější Trojice v Suchdole nad Odrou vytvořil v roce 1759 se svoji dílnou
sochařskou část výzdoby hlavního oltáře15. Šlo o sochy z bílého štafírovaného dřeva v mírně
nadživotní velikosti - sv. Petra (na levé straně oltáře) s otevřenou knihou v pravé ruce a se
svazkem klíčů v levé ruce a sv. Pavla (na pravé straně oltáře) s knihou v levé ruce a s mečem v
ruce pravé. V horní části oltářního nádstavce (retáblu) byla doplněna dvojice andělských adorantů,
kteří upozorňují na alianční znaky stavebníků kostela.

Suchdol n. O. 2012. Kostel Nejsvětější Trojice - hlavní oltář. Foto J. Zezulčík
15 Rovněž, str. 130-132.
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Lanškroun 2014, kostel sv. Anny - hlavní oltář se sochami v životní velikosti z
bílého štafírovaného dřeva, www.farnost.katolik.cz / lanskroun
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Také sochařská výzdoba hlavního oltáře hřbitovního kostela sv. Anny ve vzdáleném Lanškrouně z
roku 1761 vykazuje určité znaky stylu Johanna Kammereitha 16, zvláště sochy sv. Zachariáše (na
levé vnější straně oltáře) a sv. Jana Křtitele (na pravé vnější straně oltáře). Některé detaily jsou však
odlišné od jeho stylu, což ukazuje na dílo některého sochaře z Kammereithova okruhu, nebo jeho
následovníků17.
Když Johann Kammereith ve svých 54 letech - 29. března roku 1769 zemřel, vdala se vdova
Paulina Kammereith 2. května roku 1769 za sochařského tovaryše Nikodema Weidemanna18. Svatba
se uskutečnila bez ohlášek ve starobylém kostele Panny Marie na Předhradí 19. Za svědky jim byli
městský pozlacovač Johann Nepomuk Kottnik a městský cínař Markus Jedlička. Nikodem
Weidemann se tak ještě roku 1769 stal olomouckým měšťanem a nedlouho poté i sochařským
mistrem20. Kromě Kammereithova domu vyženil i mistrovu dílnu. A za dva roky - 20. srpna roku
1771 se Nikodemovi a Paulině Weidemannovým narodil syn Bernard Ignac Petr21.

Olomouc - Předhradí. Kostel Panny Marie na Předhradí, ∞:2.5.1769. Výřez z oddací matriky
Nikodema Weidemanna a Pauliny Kammereith. ZA Olomouc

16
17
18
19

Rovněž, str. 155-156.
Rovněž, str. 156. Domníváme se, že na těchto sochách pracoval Nikodem Weidemann.
Oddací matrika, inv. č.5627, sig.OIV 7, 1760-1779, str. 268, ZA Olomouc.
V roce 1839 zaniklý farní kostel Panny Marie na Předhradí s rozsáhlým hřbitovem, ohraničeným ohradní zdí, měl
tvar nepravidelného šestiúhelníku. Průčelí kostela bylo orientováno do náměstí, s hlavní věží a levou boční věží při
vstupu.
20 Podle rodné matriky syna Bernarda byl Nikodem Weidemann sochařským mistrem již v roce 1771.
21 Rodná matrika, inv. č.5625, sig.OIV 5, 1760-1779, str. 216, ZA Olomouc.
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Olomouc kolem r. 1740. Nalevo farní kostel Panny Marie na Předhradí s morovým sloupem, v roce 1769 místo sňatku
Nikodema Weidemanna s Paulinou Annou Kammereith. Vedle jezuitský kostel Panny Marie Sněžné a jezuitská kolej.
Mědirytina, Soka Olomouc

V roce 1775 byl na předměstí Olomouce v obci Novosady postaven na žádost novosadských
obyvatel barokní kostel sv. Filipa a Jakuba22. Na pravé straně zadní části kostela stojí oltář sv.
Vincenze z Ferrary, pro který Nikodem Weidemann v roce 1777 vytvořil sochy sv. Isidora a sv.
Vendelína23. Na levé straně oltáře je socha patrona rolníků sv. Isidora s cepem mezi sepjatýma
rukama a na jeho pravé straně socha sv. Vendelína - patrona pastýřů a sedláků, který drží v levé ruce
pastýřskou hůl a nohou šlape po královské koruně.
V roce 1782 vyjednával opavský děkan Franz Schwab se sochaři Nikodemem Wiedemannem a
Antonem Wenzelem z Brna o štukové výzdobě oltářů ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v

22 Žádost o povolení stavby kostela byla na olomoucký magistrát podána v roce 1767, stavba kostela začala v roce
1768, v roce 1770 byla postavena chrámová loď, v roce 1773 dostavěna věž, včetně zastřešení kostela a nakonec
stavba kostela dokončena v roce 1775. Duchovním v kostele sv. Filipa a Jakuba v době vytvoření soch Nikodemem
Weidemannem byl kapucínský kněz Josef Thon.
23 Jaroslav Horák: Kostel sv.Jakuba a Filipa v Olomouci - Nových Sadech a kaple Neposkvrněného početí Panny
Marie v Olomouci - Povelu. Olomouc 2016.
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Olomouc - Nové Sady 2016. Kostel sv. Filipa a Jakuba. Retábl oltáře sv.
Vincenze z Ferrary. In: Jaroslav Horák: Kostel sv.Jakuba a Filipa v Olomouci Nových Sadech
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Opavě24, který byl po požáru přestavěn 25. srpna roku 1758 a potřeboval nové interiérové
vybavení. Své služby Franzi Schwabovi v té době nabídl i moravský sochař Johann Schubert 25,
který se souhlasem místodržitele řádu německých rytířů (správcem opavského chrámu) s ním 24.
května roku 1782 uzavřel smlouvu na hlavní oltář kostela. Nikodem Weidemann podle Katarzyny
Brzezina26 vytvořil okolo roku 1783 sochy pro oltář Panny Marie Starobrněnské a pro oltář sv. Anny
v sakristii kostela a od roku 1784 pak s Johanem Schubertem spolupracoval při sochařské dekoraci
sedmi oltářů s postavami světců v bočních lodích kostela27. Jednalo se o čtyři oltáře na evangelijní
straně kostela:
- oltář Panny Marie Karmelské se sochami sv. biskupa a sv. Mikuláše
- oltář archanděla Michaela se sochami sv. Šebestiána a sv. Agáty
- oltář sv. Jana Nepomuckého se sochami sv. Karla Boromejského a sv. Valentína
- oltář sv. Peregrýna se sochami sochami sv. Mořice a sv. Rozálie
a tři oltáře na epištolní straně kostela:
- oltář Poslední večeře se sochami sv. Barbory a sv. Antonína Paduánského
- oltář sv. Josefa se sochami sochami sv. Maří Magdalény a sv. Floriána
- oltář sv. Augustina se sochami sochami sv. Kazimíra a sv. Rocha.

Olomouc, kostel sv.Michala.†20.2.1794, výřez z úmrtní matriky Pauliny Kammereith. ZA Olomouc
V roce 1794 se naplnil plodný život28 Pauliny Weidemann, když zesnula v 66 letech v rodinném
domě č.248. O tři roky později, zde 9. ledna roku 1797 zemřel v 59 letech na břišní tyfus i její
manžel sochař Nikodem Weidemann29. Smuteční mše proběhly v kostele sv. Michala; oba byli
pohřbeni na v roce 1901 zaniklém hřbitově farností sv. Mořice a sv. Michala "U Dřevěného zvonu",
který se nacházel v místech dnešního areálu výstaviště Flora (v blízkosti pavilonu A).

24 Mohutný trojlodní kostel se dvěma věžemi, vybudovaný ve 14.století v gotickém slohu na místě starší stavby z
počátku 13. století. V roce 1995 byl kostel prohlášen národní kulturní památkou. Od roku 1996 je druhým sídelním
kostelem ostravsko-opavského biskupa (konkatedrálou).
25 Johann Schubert (*1743, †1792), pozdně barokní sochař a štukatér s tvorbou převážně v západní části Slezska.
26 Dr. Katerzyna Brzezina-Scheuerer, polská historička umění se zaměřením na 18.st. v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku. Jagelonská univerzita, Institut historie, Krakov.
27 Michaela Hrčková: Jan Schubert (*1743, †1792). Diplomová magisterská práce, str. 31-32. UP Olomouc, 2011.
28 Úmrtní matrika, inv.č.5647, sig.Ov16, 1784-1840, str. 83, ZA Olomouc. Z prvního manželství s Johannem
Kammereithem měla tři syny: sochaře Johanna Kammereitha ml. a malíře Paula a Vincenta Kammereithovi.
29 Úmrtní matrika, inv.č.5647, sig.Ov16, 1784-1840, str. 109, ZA Olomouc.
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Opava 2018. Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie. Retábl oltáře
Panny Marie Karmelské (sádra, štuk, zlacené detaily). Nalevo socha
sv.biskupa - sv.Augustina, napravo socha sv.Mikuláše. Foto Adam Hubaček
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Opava 2018. Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie. Retábl oltáře archanděla
Michaela (sádra, štuk, zlacené detaily). Nalevo socha sv.Agáty, napravo socha
sv.Šebestiána. Foto Adam Hubaček

Odry, září 2018

Pavel K a š p a r st., Karel G o l d

Nikodem Weidemann - ....

-14-

Opava 2018. Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie. Retábl oltáře sv.Jana
Nepomuckého (sádra, štuk, zlacené detaily). Nalevo socha sv. Karla Boromejského
, napravo socha sv.Valentina. Foto Adam Hubaček
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Opava 2018. Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie. Retábl oltáře sv.Pelegrýna
(sádra, štuk, zlacené detaily).Nalevo socha sv. Mořice, napravo socha sv. Rozálie.
Foto Adam Hubaček

Odry, září 2018

Pavel K a š p a r st., Karel G o l d

Nikodem Weidemann - ....

-16-

Opava 2018. Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie. Retábl oltáře Poslední
večeře (sádra, štuk, zlacené detaily). Nalevo socha sv. Barbory, napravo socha
sv. Antonína Paduánského. Foto Adam Hubaček
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Opava 2018. Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie. Retábl oltáře sv.Josefa
(sádra, štuk, zlacené detaily). Nalevo socha sv. Maří Magdalény, napravo socha
sv. Floriána. Foto Adam Hubaček
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Opava 2018. Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie. Retábl oltáře sv.Augustina
(sádra, štuk, zlacené detaily). Nalevo socha sv. Kazimíra, napravo socha sv.Rocha.
Foto Adam Hubaček
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Olomouc, kostel sv.Michala.†9.1.1797, výřez z úmrtní matriky Nikodema Weidemanna.ZA Olomouc
Dne 23. června roku 1797 zdědil rodinný dům č.248 syn Bernard Weidemann, ale už v roce 1799 ho
prodal za 3150 Fl. Katharině Eisenstöcker. Před úmrtím svého otce se začínající městský soudní
úředník Bernard Weidemann oženil 5. března roku 1796 30 v kostele sv. Michala s Elisabeth
Sebastiansky. Bylo to až po narození jejich dcery Josephy Isabelly 31. Novomanželé se usadili v
novém rodinném domě č.49832 na Möritzplatz (dnes ulice 8.května, č.35). Manželství trvalo 21 let,
do 27. března roku 181733, kdy Elisabeth Weidemann zemřela v 54 letech na mozkovou příhodu.
Bernard Weidemann se ve 46 letech, 16. srpna roku 181734 v kostele sv. Mořice znovu oženil se 30
letou Annou Josephou, dcerou měšťana sedlářského mistra Josepha Leitmetzera35. Druhé manželství
Bernarda s Annou Weidemann bylo pravděpodobně bezdětné. Rod Nikodema Weidemanna tak v
Olomouci zanikl, když Anna Weidemann zemřela36 jako vdova roku 1867 v domě č.514 na
Residenz-Gasse (dnes Křížkovského ulice, č.14).

Poděkování za poskytnuté podklady patří Mgr. Jiřímu Glonkovi a Mgr. et Mgr. Adamovi
Hubačkovi, PhD.
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