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Rudolf Kobiela – zapomenutý oderský malíř a sochař
Pojedete-li k Jaderskému moři do Itálie nebo na Istrii, pravděpodobně budete projíždět hlavním
městem Korutan - Klagenfurtem (slovinsky Celovec), městem s mnoha historickými
pamětihodnostmi. Nezapomňte navštívit severní část města, 9. městský obvod - Annabichl, kde se
poblíž letiště na jihozápadním svahu hory Maria Saal nachází rozlehlý Centrální městský hřbitov.
Uvnitř naleznete poslední místo odpočinku 27- letého oderského rodáka, malíře Rudolfa Kobiely 1.
V březnu roku 2016 uplynnulo 120 let od jeho narození, prosím zastavte se u jeho hrobu a uctěte
jeho památku. V následujícím článku uvedeme strastiplnou životní cestu2 Rudolfa Kobiely, stručně
vzpomeneme jeho nejbližší příbuzné a na závěr představíme i několik jeho obrazů.

Výřez mapy Klagenfurtu 2016 - poloha Centrálního hřbitova Annabichl s hrobem Rudolfa Kobiely,
www.mapy.cz
Rudolf Kobiela se narodil 12. března roku 1896 v Odrách v domě №169 na Potoční ulici
(Bachgasse) do chudé vícečlenné rodiny se třemi bratry3 a čtyřmi sestrami4. Ke křtu ho 24.března v
kostele sv. Bartoloměje nesl kooperátor Johann Zenner za účastí patronů - hostinského Johanna
Sturma a vdovy po truhláři Antonu Brustmannovi, Beaty. Otec Rudolf Kobiela, st., písmomalíř a
1
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4

Poloha hrobu Rudolfa Kobiely: třída R, pole 9, řada 25, číslo hrobu 25.
Jeho dílo podrobně popsal ve Vlastivědném sborníku Novojičínska sv. 60 / 2010, str. 126 – 137 Doc. PhDr. Pavel
Šopák, Ph.D.
Adolf (*1889 Nový Jičín / 1974 Mnichov), Karl (*1897, Odry), Alfréd (*1899, Odry), Wilhem (*1906 / †1907,
Odry).
Maria (*1890, Nový Jičín), Paula (*1892, Odry), Aloisia (*1893 / †1942, Odry) a Emilie (*1894 , Odry).
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pozlacovač pocházel z Bílska (Bielitz), matka Maria, rozená Wiche byla dcerou Ernesta Wiche,

Výřez z oderské rodné matriky, Odry 1895-1910, inv. č.11722. ZA Opava
instalatéra z Oder a Josefy Schenk 5 z Nových Sadů (Neumarkt) № 22, vdově po Bergoldu
Lamelovi. Do 1. světové války bydleli Kobielovi v rodném domě Rudolfa, po ní se přestěhovali na
Radniční ulici №128 (Radhausgasse) – zadního traktu domu na náměstí № 21 .

Klagenfurt 2016, vstup na území Centrálního hřbitova Annabichl, www.klagenfurt.at

Když se u Rudolfa, jako u chlapce, projevil neobyčejný talent ke kreslení a modelování, nedovolily
poměry jeho rodiny, aby své nadání rozvíjel. Proto pro něho rodiče zvolili manuální zaměstnání,
kde mohl plně využít svého talentu. A tak po ukončení národní školy a měšťanky v Odrách, šel
mladý Rudolf Kobiela do učení ve dřevořezbě k sochaři Tinzovi do Gurschdorfu 6. Ve Svatém
Hypolitu7 (St. Pölten) mohl své řemeslo vykonávat již jako zdatný pomocník, ale teprve v
Klagenfurtu ho akademický sochař Vogler zasvětil do tajů práce s kamenem. Zde v Klagenfurtu,
také nastřádal prostředky k financování svého plánovaného uměleckého vzdělání. Přišla však 1.
světová válka - Rudolf Kobiela byl vytržen ze svého povolání, ale naštěstí byl zařazen do oddílu
„kopáčů“ válečných hrobů8 („Kriegsgräberabteilung“), kde mohl úspěšně uplatnit svůj talent a
získat i potřebnou řemeslnou zručnost.
Uměleckou výstavu „Einser“ k výročí 1. pěšího pluku, konanou ve Slezském zemském muzeu v
Opavě na podzim roku 1918, připravoval známý slezský sochař Engelbert Kaps 9. Rudolf Kobiela
tedy několik svých kreseb Kapsovi předložil . Ten, se při prohlídce jeho kreseb podíval na tohoto
5
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7
8

9

Josefa Schenk pocházela z Nového Jičína, její otec tam vyráběl sukno v domě № 369 .
Skorošice v okrese Jeseník, Olomoucký kraj.
Statutární a hlavní město spolkové země Dolní Rakousy.
Tato jednotka měla 3000 mužů, rozdělených do 10 skupin s velitelstvím v Krakově. Jejím úkolem bylo
shromážďování padlých vojáků do společných hrobů a ty pak pietně upravovat. Proto v ní sloužili známí umělci
různých profesí ( architekti - např. Slovák Dušan Jurkovič, sochaři, malíři a grafici - např. Čech Adolf Kašpar a
d. ) všech národností monarchie.
Akademický sochař, působící hlavně na Jesenicku. Známé jsou především jeho válečné památníky a hrobky.
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chlapeckého a bledého člověka s velkou touhou v očích, protože s úžasem vnímal kouzelnou

Odry, Potoční ulice № 169 - dobová fotografie. Rodný dům malíře Rudolfa Kobiely.
Muzejní spolek Rolleder

Odry, Radniční ulice № 128 - dobová fotografie. Sídlo rodiny Kobielových po roku 1918.
Muzejní spolek Rolleder
Odry, červen 2016
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naivitu a hluboké cítění, které z kreseb vyzařovaly. Uznání
sochaře Kapse a jeho spolupracovníků-vídeňského malíře
Carryho Hausera a drážďanského sochaře Alfréda Glattera
posílily sebedůvěru mladého muže, který nakonec několik
svých obrazů pro výstavu zhotovil. Ty dopadly tak dobře a
byly přijaty i přes odpor některých spoluvystavovatelů,
posedlých akademickými normami. Tak byl dřevořezbářský
pomocník Rudolf Kobiela poprvé veřejně uznán jako
umělec, a to jako malíř.
Výstava „Einser“ mu sice pomohla vejít ve známost širší
veřejnosti, ale nepřinesla mu možnost školit svůj talent a to i
přes úsilí svého příznivce sochaře Kapsche, který při každé
příležitosti upozorňoval na nezbytnost účinné pomoci
neobvyklému talentu Rudolfa Kobiely.
Pravděpodobně však jiskřivý oheň Kobielových malířských
studií neodpovídal naučenému uměleckému pojetí
rozhodujících osobností. Tito lidé považovali jeho práce za
afektované a vyumělkované, jeho oprávněné sebevědomí a
nepodlézavé jednání za troufalost. A tak byl Kobiela po
skončení 1. světové války ve všedním životě nemilosrdně
zavržen.
A opět našel ve svém otcovském příteli Kapsovi
pomocníka. Jeho zoufalé volání, že je odsouzem stříhat v
továrně na nábytek v Těšíně ozdoby a okrasné látky na
metry, vyslyšel Kaps a vzal ho i přes své materiální těžkosti
do Saubsdorfu10, aby se mohl konečně věnovat malování.
Pracoval zde neúnavně třičtvrtě roku a obrazy, které
namaloval získavaly den ze dne na životní síle - byly to více
než jen dobré studie přírody. On své krajiny oživil, vcítil se
do nich a vnímal souvislosti, čímž vytvořil „harmonická“
díla. Kaps mu proto poradil, aby šel studovat na vídeňskou
akademii umění. Obrátil se na profesora Adriho se žádostí,
aby Kobielu přijal na svou mistrovskou školu. Když Kobiela
své práce profesorovi předvedl, Andri ho svým hodnocením
tak urazil, že mladý umělec se okamžitě vrátil zpět do
Saubsdorfu. Zde se dohodl se svým přítelem, že spolu
pojedou na studijní pobyt do Švýcarska a Itálie, protože si
od cesty sliboval více než od studií na akademii. Po
krátkém pobytu ve Švýcarsku se však Kobielovi začalo
stýskat po domově a tak se přes Vídeň vrátil domů.
Švýcarská krajina v něm zřejmě zanechala silný dojem,
ztvárnil ji ve svém pozdějším obraze „Švýcarské lesy“. Ve
Vídni poznal další umělce, kteří potvrdili jeho velké nadání
a radili mu, aby studoval. Ale prostředky na studium
chyběly a v jeho domovské obci v Odrách o něho neměl
nikdo zájem. Osamocený a zahořklý Rudolf Kobiela pak

10 Supíkovice v okrese Jeseník, Olomoucký kraj.
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vytváří v Odrách řadu trudomyslných obrazů. V následujícím období se mu vlastními silami
podařilo sehnat prostředky ke studiu na uměleckoprůmyslové škole v Praze, zůstal zde však pouhý
měsíc. Byli na něho upozorněni profesoři Brömse a Thiele a skladatel Finke, kteří se zasadili o
vyjímečné přijetí Kobiely do speciálního studia akademie u profesora Thieleho. Teprve zde se cítil
spokojen a učil se s velkým zanícením. Na první výstavu akademie obeslal čtyři obrazy a obdržel
zemskou cenu za krajinomalbu. V létě roku 1923 se mu pak splnila velká touha – cesta na studijní
pobyt do Itálie. Při zpáteční cestě ho 12. září roku 1923 zastihla v Klagenfurtu nečekaně smrt,
zemřel na zánět slepého střeva. Pražské noviny „Bohemia“ u příležitosti posmrtné výstavy jeho díla
1. listopadu toho roku v pražském Rudolfínu napsaly: „Krutě vyrvala slibnému umělci smrt z ruky
štětec a dláto, když se právě připravoval splnit naděje, které on sám i jeho přátelé kladli do jeho
neobyčejného talentu“.
Repríza této výstavy se iniciativou ředitele Slezského zemského muzea Wilhelma Brauna konala v
lednu roku 1924 v Opavě, přičemž muzeum později zakoupilo tři Kobielovy akvarely 11, nazvané
Červánky, Krajina s deštěm a Zralé plody. Také v Odrách se 27. července roku 1924 konala
vzpomínková výstava obrazů rodáka Rudolfa Kobiely.
Většina Kobielových obrazů je ve vlastnictví Muzea Novojičínska, které je pravděpodobně získalo
od dědice pozůstalosti, nejstaršího bratra Rudolfa Kobiely - Adolfa Kobiely12. Ten měl být

Kreslená pohlednice polní pošty z 1. světové války. Na pozici
Adolf Kobiela, Mnichov 1969.
Restaurátor v bavorském národním 1. května 1917. Text:“Co nejsrdečnější májové pozdravy z
Karpatské fronty všem známým čtenářům Kronen Zeitung“.
muzeu v Mnichově. HB*
Kreslil svobodník Adolf Kobiela. HB*
11 Prodávajícím byl Alfréd Kobiela, bratr Rudolfa Kobiely.
12 Adolf Kobiela se po absolvování obecné a měšťanské školy vyučil u svého otce pozlacovačem a štafíristou a po
následující návštěvě odborné školy v Opavě byl zaměstnán jako pomocník ve Vídni a v Klagenfurtu. V letech 1915 –
1918 sloužil u 1. pěšího pluku. Následujících 15 let pracoval ve svém oboru na Odersku a za řadu svých
uměleckých prací byl vyznamenán. Z důvodů velmi špatných hospodářských poměrů převzal místo restaurátora
ve Slezském zemském muzeu v Opavě, odkud pak přešel k Městskému muzeu v Novém Jičíně. Zde Adolf Kobiela
našel široké pole působnosti a mohl plně rozvinout své umělecké vlohy. Ve druhé světové válce byl opět povolán do
vojenské služby a na konci války se dostal do amerického zajetí. Po propuštění už zůstal v Německu, kde se později
uplatnil jako restaurátor v Národním bavorském muzeu v Mnichově. Práci, kterou zastával až do odchodu do
pense, byla podle jeho vyjádření, naplněním jeho života. Jeho bratři Karl a Alfréd zřejmě umělecké nadání neměli.
Karl Kobiela byl stolař, s manželkou Marií, rozenou Urban bydleli v domě №128 na Radniční ulici. Alfréd Kobiela
byl holič a s manželkou Annou, rozenou Brei bydleli v domě № 411 na Nádražní ulici. Oba padli ve 2.světové válce.
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Původní umístění Městského muzea v budově Zemské reálky, později i měšťanky v Novém Jičíně po
roce 1887 ( dnes u křižovatky Divadelní a Tyršovy ulice). Foto archiv muzea
údajně13 ve 30. letech 20. století pracovníkem Městského muzea v Novém Jičíně14. Že on sám byl
umělcem ovládajícím své řemeslo, ukazuje jeho kreslená pohlednice z Velké války na bojové pozici
v Haliči, zaslané roku 1917 čtenářům vídeňských novin „Kronen Zeitung“ i reliéf „Radnice v
Odrách“ - staré renesanční radnice15, zbořené z rozhodnutí oderských radních v roce 1863.
Předlohou mu zřejmě byla Heitelova dobová fotografie a na rozdíl od ní, se dílo odlišuje pozitivní
prostorovou dimensí. Adolf Kobiela zemřel 10. ledna roku 1974 v Mnichově a byl pohřben na
tamnějším lesním hřbitově.
Na závěr tohoto příspěvku stručně představíme několik akvarelů Rudolfa Kobiely. Figurální námět
zastupuje Vlastní portrét Kobiely a obraz Modlitba. Možná nám Kobiela ve svém autoportrétu dává
nahlédnout do svého vědomí, kdy jeho zvýrazněné oči jakoby se podivovaly až obávaly z
nespravedlivosti vnějšího světa. Naopak obraz Modlitba se ženou ve splývavém šatě a zvednutou
žehnající paži na tmavém pozadí působí uklidňujícím dojmem.
Krajinomalbu z okolí Oder ukazují akvarely Krajina u Oder a Krajina u továrny za úsvitu. První z
nich zachycuje krajinu před Odrami u vjezdu do Železné brány, druhý - pohled na již neexistující
komín bývalé továrny Schnek a Kohnberger na pozadí severní části Oderských vrchů.
Další skupinu obrazů tvoří vertikálně orientované kompozice. Na obraze Doufající - vidíme zepředu
alegorickou postavu ženy, doplněnou po stranách dvojici listnatých stromů a na obraze Vášeň dvojici muže a smrtky v objetí, stojících na pozadí bleskem protknutého potemnělého nebe.
Poslední akvarel - Hodina duchů znázorňuje na potemnělém jevišti ukřižovaného, který má po
stranách dva obživlé kostlivce, doplněné světelnými reflexy tváří bludiček.
13 Heimatbrief der Stadt Odrau und Umgebung (HB*), 1969, s.117-118.
14 Nástupcem tohoto muzea je Muzeum Novojičínska (viz. Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín, sv.39, str. 9-26).
15 Existují jen tři archivní dokumenty, znázorňující budovu oderské radnice: obraz fulneckého malíře Franze Biely z
roku 1820 a dvě dobové fotografie od vídeňského fotografa, oderského rodáka Gustava Serenuse Heitela.
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Adolf Kobiela „Radnice v Odrách“- reliéf, patinová sádra, U 981.
Muzeum Novojičínska

G. Heitel - radnice na dobové fotografii
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Rudolf Kobiela „Vlastní portrét Kobiely“- akvarel, U 154.
Muzeum Novojičínska

Odry, červen 2016

HVS

Pavel K a š p a r st.

Rudolf Kobiela …

-9-

pro Vlastivědné listy OZ

Rudolf Kobiela „Modlitba“- akvarel na tvrdém papíře, U 616.
Muzeum Novojičínska
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Rudolf Kobiela „Krajina u Oder“- akvarel, U 632. Muzeum Novojičínska

Rudolf Kobiela „Krajina u továrny za úsvitu“- akvarel, U 633. Muzeum Novojičínska
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Rudolf Kobiela „Doufající“ - akvarel, U 197.
Muzeum Novojičínska
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Rudolf Kobiela „Vášeň“ - akvarel na tvrdém papíře, U 617.
Muzeum Novojičínska
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Rudolf Kobiela „Hodina duchů“ - akvarel na tvrdém papíře, U 323.
Muzeum Novojičínska
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Představili jsme několik obrazů Rudolfa Kobiely z nichž polovina tématicky souvisí s jeho rodným
městem. V Muzeu Novojičínska je však uloženo jeho dalších 38 obrazů. Jedním z umělcových
vrcholů je zde i fantasmagorický obraz Půlnoc na hřbitově v Odrách, detailně propracovaná malba
provedená temperou, se vzrostlými stromy, křížy, náhrobky a světelkujícími přízraky – kostlivci,
kteří zde vedou svůj všední posmrtný život.
Poslední výstavy umělcovy tvorby se konaly v roce 1924 a až na článek v časopise „Kuhländchen“
z roku 1927 a článek oderského ředitele Johanna Böhma v „Odrauer Heimatbüchlein“ v roce 1932
upadl Rudolf Kobiela u veřejnosti do úplného zapomenutí. Nestálo by už za to, připomenout
současné veřejnosti dílo tohoto ve své době nevšedního umělce ?
Článek připravili členové HVS Odry:
text: Pavel Kašpar st.
překlady: Karel Gold
obrázky doplnili: Eva Sulovská - Muzeum Novojičínska, Emil Mateiciuc a Pavel Kašpar st.
Naše poděkování patří Mgr. Evě Sulovské za zpracování-digitalizaci použitých Kobielových obrazů.
Použité zdroje:
Johann Böhm: Gedenkbuch der Stadt Odrau, 1929.
Johann Böhm: Herausgegeben anlässlich der Erröffnung des neuen Schulgebäudes der öss.Volks
und Bürgerschule in Odrau am 26. Juni 1932.
Kuhländchen 1927, s.179-181.
Pavel Šopák: Poznámky k dílu Rudolfa Kobiely. Vlastivědný sborník Novojičínska sv.60 / 2010.
Heimatbrief der Stadt Odrau und Umgebung (HB*), 1969, s.117.
Heimatbrief der Stadt Odrau und Umgebung (HB*), 1983, s.30.
Heimatbrief der Stadt Odrau und Umgebung (HB*), 1963, s.101.
Jiří Jurok:100 let muzea v Novém Jičíně 1887-1987.Vlastivědný sborník Novojičínska sv.39 / 1987.
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