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Sochař Emil Zimmermann a oderská kašna císaře Josefa II.
Bylo časné ráno 26. září roku 1897, když se město Odry probouzelo do
slavnostního dne s očekávaným odhalením nové kašny s fontánou
uprostřed náměstí, na místě zaniklé renesanční radnice - významného
symbolu města. Kašna měla radnici nejen nahradit, ale i připomenout
významnou historickou událost, zrušení nevolnictví císařem Josefem II. .
Předpokládá se velká návštěvnost obyvatel Oderska, zástupců zemského
úřadu i účast zástupitelů města. Slavnostní řeč pronese v 11 hodin starosta
Opavy Dr. Emil Rochanowski a poprvé se ve svém úřadě veřejně projeví
nový starosta města Otto Wladar. Mezi vítanými hosty bude přítomen i
autor tohoto uměleckého díla - vídeňský sochař a oderský rodák Emil
Zimmermann s manželkou Mathildou.
V září roku 2017 uplyne od tohoto slavnostní okanžiku 120 let,
připomeňme si proto některé dobové události a představme zde i
uměleckou činnost a z části rodinný život sochaře Emila Zimmermanna.
Odry, 26. září 1897.
Sochař Emil Zimmermann

Emil Zimmermann se narodil 1. ledna
roku 1861 v Odrách, v domě №21 na
náměstí, naproti starobylé renesanční
radnice. Jeho otcem byl knihař a
pozdější advokát Josef Zimmermann a
matkou Theresia, 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 jeho manuální
zručnost. Jeho otec ho proto v roce
1876 poslal na studia do Uměleckodřevařské školy ve Valašském
Meziříčí. Po jejím absolvování
Zimmermann odešel do Vídně, kde
pokračoval ve studiu a současně
pracoval v kolektivu mladých sochařů
Odry-náměstí, dobová fotografie. Rodný dům Emila Zimmermnna.
v ateliéru krajana - akademického
1
sochaře Johanna Schindlera .Nedlouho poté byl Emil Zimmermann povolán k vojenské službě,
absolvoval školu důstojníků a byl povýšen do hodnosti nadporučíka. Po návratu z vojenské
služby se vrátil zpět k Johannovi Schindlerovi a v jeho atelieru pracoval dalších deset let.
1

Johann Schindler z Tošovic (Taschendorf), významný vídeňský specialista v oboru dekorativního sochařství.
Prováděl výzdohu veřejných 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.
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Přitom se seznámil
s 26 letou
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 událost i pro
Schindlerův ateliér, za svědka mu byl
jeho kolega sochař Julius Hindl. Ve
stejném roce pracoval Zimmermann
na výzdobě kladí2 hlavního průčelí
budovy
Dvorního
divadla
(Hofburgtheater) a v dalším roce 1889
se podílel na výzdobě exteriéru
Německého
národního
divadla
(Volsktheater). Když se v roce 1891
dokončovala
budova Umělecko průmyslového muzea (Museum für
angewandte Kunst), obdržel Johann
Schindler zakázku na vyhotovení
pískovcových reliéfů fasády budovy a
výzdobu její kopule. Je velmi
pravděpodobné, že i na tomto díle Emil
Zimmermann spolupracoval se svým
mistrem. Posledním uměleckým dílem
Vídeň 8, 2016. Josepstädter Strasse 41. Od roku 1873 dům v ateliéru Johanna Schindlera byla
akademického sochaře Johanna Schindlera a místo prvního účast Zimmermanna na zhotovení dvou
kontaktu Emila Zimmermanna s Vídní, www.meinbezirk.at
bronzových reliéfů portálu dveří paláce
Equitable na rohu ulice Kärtnerstrasse
a Graben v 1. vídeňském obvodu.
Když se v roce 1894 konala v Chicagu
světová výstava „World Expo“, byl
Johann Schindler jmenován do jejího
organizačního výboru3. Pro svůj
zdravotní stav a namáhavou cestu za
oceán tam vyslal z ateliéru na devět
měsíců tři své zástupce, včetně krajana
Emila Zimmermanna. V průběhu jeho
nepřítomnosti ve Vídni, však Johann
Schindler zemřel. Proto se po návratu z
Ameriky Emil Zimmermann ve stejném
oboru osamostatnil. Ve spolupráci s
významnými architekty vídeňských
domů, realizoval
výzdobu
jejich
exteriérů v historické části Vídně
Dvorní divadlo Vídeň – figurální vlys kladí hlavního průčelí
budovy, www.wien.at
2 Kladí / břevnoví - vodorovný překlad nesený podporami.
3 Na světové výstavě Expo Vídeň roku 1873 dostal cenu za provedení modelu budovy „World Expo“ v Prátru.
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- kožešnictví „Siehl“ na třídě Kärtnerstrasse, či obchodního domu s s nábytkem „Soffer“ na
Singerstrasse №4.

Vídeň 3 - Landstrasse, 2016. Interiér farního kostela „St. Othmar unter den Weissgerbern“, místa svatby
Emila a Mathildy Zimmermann v roce 1888, www.wien.at
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Vídeň 1, 2016 - Uměleckoprůmyslové muzeum (Museum für angewandte Kunst). Sousoší a reliéfy v horní části
středového rizalitu završeného věžicemi a kopulí, www.wien.at

Vídeň 1, 2016 - Německá národní opera (Volkstheater). Výzdoba portiku a fasády v podobě hlavic sloupů ,
pilastrů, suprafenester a vlysů, www.wien.at
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Portál dveří paláce Equitable- bronzový reliéf z dílny
Johanna Schindlera (Emil Zimmermann). Alte Heimat
3/2003

Vídeň 1 , 1900. Třída Kärtnerstrasse s výzdobami fasád budov ( kožešnictví „Siehl“ a d.), www.ak-ansichtskarten.de
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Vídeň 7 - Neubau, 1910. Kavárna „Weghuber“ (první budova nalevo) na začátku ulice Neustiftgasse. Plastická
výzdoba fasády budovy (zaoblené nároží). Austria-Forum

Vídeń 7 - kavárna "Weghuber", 1910. Výzdoba interiéru jedné z místností kavárny, www.gettymages.com
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Zůčastnil se také obnovy exteréru a
interiéru historické kavárny „Weghuber“
na začátku ulice Neustiftgasse v sedmém
vídeňském obvodu Neubau. U příležitosti
oslav 50-ti letého panování císaře Franze
Josefa I., vytvořil v roce 1898 ve Vídní,
výtvárné dílo4 „Únos mladé ženy
kentaurem“.
Emilovi Zimmermanovi však nechyběly
ani větší objednávky. Velmi často byl
zaměstnán na jihu rakousko-uherské
monarchie. Jeho výzdobu exteriéru budov
je možné spatřit v Budapešti, Raabu i
Zadaru a monumentální fasádu Národního
divadla, v rumunském univerzitním městě
Jassy. Zde, pravděpodobně v letech 1894
až 1896, spolupracoval s Ludvikem
Strictiusem5 na plastické výzdobě výplně
tympanonu6
vstupního
portiku7
s
mytologickou scénou.
V letech 1893 až 1895 byla podle projektu
Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera 8
postavena v Karlových Varech budova
Císařských lázní. Sochařské práce
prováděly specializované firmy: stavební
ornamenty na fasádách, včetně figurálních
motivů provedl Karl Watzek9 z Karlových
Varů, který měl úzkou vazbu na vídeňskou
Vídeň 1, 1898. Emil Zimmermann - sousoší „Únos mladé ženy sochařskou elitu, sochařské a štukové
kentaurem“. Das Kuhländchen, 11. Band, 1930, S.35
dekoratérské práce v interiérech (zejména
štukové stropy, hlavice pilastrů) a umělé mramory dodalala firma Antona Detoma 10 z Vídně a
práce v umělém kameni provedla vídeňská firma Matschek & Schrödl. Na základě dobových
regionálních pramenů11 je nutné uvést i spolupráci sochaře Emila Zimmermanna na dekorativní
výzdobě této budovy, pravděpodobně s uvedenými vídeňskými firmami.
I město Odry se může pochlubit několika pracemi Emila Zimmermanna. Jeho hlavním
výtvarným dílem je kašna s krásnou fontánou uprostřed náměstí, která byla odhalena 26. září
roku 1897 jako fontána císaře Josefa II.. Lze ji představit následovně:
4

Plastické výtvarné dílo, které vystupuje z plochy pozadí. V tomto případě jde zřejmě o vysoký reliéf, kdy motiv
vystupuje do prostoru a je zpracován jako socha.Domníváme se, že dílo bylo umístěno ve vídeňské čtvrti „Innere
Stadt“.
5 Ludwig Strictius (*1837 / †1916, Vídeň), vídeňský architekt - specialista na dekorační sochařské práce, známý svou
účastí na architektonických projektech Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera.
6 Tympanon – trojúhelníková plocha jako výplň štítu, obvykle zdobená reliéfem.
7 Portikus - otevřená sloupová hala, předložená hlavnímu vstupu do budovy.
8 Architekti Ferdinand Fellner (*1847 / †1916, Vídeň) a Hermann Helmer (*1844, Hamburg / †1919, Vídeň) založili
v roce 1873 ve Vídni ateliér, ktery vypracoval na přelomu 19. a 20. století více než 200 projektů divadel po celé
Evropě.
9 Karl Watzek (*1846 Tábor / †1906, Karlovy Vary - Rybáře), sochař a štukatér z Karlových Varů.
10 Anton Detoma (* 1825, Varallo-Itálie / †1895, Vídeň), významný evropský sochař a štukatér, žijící ve Vídni.
11 Das Kuhländchen, 11. Band, 1930. S 34-35. Kulturbilder aus dem Kuhländchen. 1969, S.80.
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Bukurešť, universitní město Jassy, 2016. Budova národního divadla Vasile Alecsandri, antikizující
portikus vstupního průčelí, www.theatre-architecture.eu

Národní divadlo Vasile Alecsandri. Plastická výzdoba tympanonu vstupního portiku – spolupráce s
Ludvikem Strictiusem, www.teatrulnationaliast.ro
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Karlovy Vary, Císařské lázně, 2016. Neorenesanční patrová lázeňská budova. Spolupráce Emila Zimmermanna na
výzobě budovy, pravděpodobně s firmou Antona Detoma nebo firmou Matschek & Schrödl, www.karlovyvary.cz

Jako zásobník vody slouží kulatá betonová kašna o průměru 6 m z dusaného betonu, uprostřed
které se tyčí 2,5 m vysoký pískovcový podstavec z kamenolomu St.Margarethen12, nad kterým se
tyčí stejné vysoké sousoší fontány z bronzu. Ve spodní části sousoší je váza, na které sedí dítě
krotící rybu a z její tlamy tryská vodní paprsek. Okolo vázy se nachází další dvě děti a labuť,
která se snaží s nataženým krkem a rozepjatými křídly odběhnout, přičemž jedno z dětí ji v tom
brání držením za křídlo. Výraz jeho obličeje svědčí o radosti ze hry. Na protilehlé straně je
druhé dítě s plačtivým výrazem v obličeji, chránící se rukou před stříkající vodou. V rozích
podstavce se nachází hlavy satyrů jako chrliče. Na přední straně podstavce, který je proveden v
empirovém slohu, se původně nacházel reliéf císaře Josefa II., zarámovaný vavřínovým věncem.
Ten byl ale po vzniku Československé republiky odstraněn.
Ke 100-letému výročí zrušení nevolnictví a vydání patentu na počátku 80. let 20. století
prokazovali měšťané a sedláci vděčnost císaři Josefu II. výstavbou pomníků. Také v Odrách byl
28. června roku 1884 v sále „U jelena“ („Zum Hirschen“) jmenován „Pomníkový výbor“. Jeho
předsedou byl jednomyslně zvolen továrník Gustav Gerlich 13. Výbor měl připravit výstavbu
pomníku (později kašny s fontánou). Stavba měla být financována z pomníkového fondu a
obecního rozpočtu.
12 Původně římský kamenolom St. Margarethen se nachází u Neziderského jezera (Burgeland) a je jedním z
nejstarších a největších pískovcových lomú v Evropě.
13 Místopředsedou výboru byl zvolen obecní radní Franz Kürner, pokladníkem ředitel měšťanské školy Karl Hilscher
a jednatelem učitel měšťanské školy Karl Tobiasch. Na návrh Karla Tobiasche se výbor rozdělil na podvýbory:
agitační - předseda starosta Julius Gerlich, finanční - předseda Julius Gerlich, ml. a technický - předseda Anton
Sturm.
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Odry - náměstí, 1895. Stará dřevěná kašna před stavbou nové kašny s fontánou císeře Josefa II..
Soka Nový Jičín

Výrobní náklady14 na vlastní fontánu činily okolo 3000 zl., ke kterým přispěl pomníkový výbor
částkou 2000 zl.. Výrobní náklady na samotnou kašnu, provedenou firmou Relle & Neffe,
převzala obec Odry a náklady na ohrazení kašny uhradil okrašlovací spolek v Odrách. Při
zahájení sbírek na stavbu pomníku se výbor 2. srpna roku 1884 usnesl založit čestnou knihu
sbírek15. Už 4. října roku 1884 byla výborem podána zpráva o průběžném výsledku prováděné
sbírky s konstatováním, že potřebné finanční prostředky budou zajištěny.

14 Emil Zimmermann poskytl bezplatně model kašny s fontánou.
15 Na sbírku přispěly jednotlivé osoby i spolky. Pro informaci uvádíme finanční dary majetných dárcú: majitele
oderského panství Morize Lazaruse - 100 Florinů (zkratka Fl.), oderského továrníka Eduarda Kohnbergera - 50
Fl., oderského továrníka Viktora Mathiase Gerlicha - 50 Fl., oderského továrníka Johanna Gerlicha - 50 Fl.,
oderského továrníka Wilhelma Waschky - 25 Fl., nebo dary oderských rodáků žijících mimo Odry: konsula v
Shangaii Gustava rytíře von Kreitnera - 12 Ft., vládního rady chorvatsko-slavonské zemské vlády v Záhřebu Aloise
Kleina - 20 Fl., c.k. školního rady a ředitele reáného gymnásia ve Steyeru prof. Antona Rolledera - 20 Fl., ředitele
Slezské zemské nemocnice v Opavě MUDr. Ernesta Freislera - 10 Fl. Představu o výši darů si lze udělat z měsíční
mzdy vyššího úředníka 40 - 60 Fl, učitele 12 Fl. nebo dělníka 8 - 16 Fl.
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Odry, náměstí 1913. Kašna císaře Josefa II. s fontánou - umělecké dílo Emila Zimmermanna. Na podstavci je
zřetelný - později odstraněný reliéf císaře Josefa II., zarámovaný vavřínovým věncem
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Pomník - kašna s fontánou však byla postavena až za 13 let 16, po písemném nátlaku starosty
města Juliuse Gerlicha na Pomníkový výbor 22. prosince roku 1896. K jejímu slavnostnímu
odhalení pak došlo 26. září roku 1897 v 11 hodin dopoledne. V tento den se Odry oděly do
svátečních šatů - většina domů byla vyzdobena rakouskými a německými vlajkami. Odhalení se
zúčastnilo celé městské zastupitelstvo, mezi nimi i oderský děkan Johann Bardutzky, městské
spolky, společnosti a kongregace, stejné spolky ze sousedství a velké množství lidí. Skupina 30ti čestných dam zaujalo postavení před tribunou.
Po odzpívání sborové skladby oderským pěveckým sborem pronesl proslov Dr. Emil
Rochowanski - starosta Opavy a za jásotu přítomných byla odhalena pamětní kašna, přičemž
oderský pěvecký spolek zazpíval hymnu císaře Josefa II.. Předseda Pomníkového výboru Gustav
Gerlich potom předal kašnu do péče města úřadujícímu starostovi Ottovi Wladařovi. Následoval
slavnostní banket v pohostinství pana Josefa Mücka17, kterého se zúčastnilo 30 pozvaných osob.
Odpoledne se ve 14 hodin dal od kašny do pohybu slavnostní průvod se zdejšími i četnými
přespolními spolky a hudebními kapelami. A na zahradě oderské střelnice18 i ve vedlejším sále
pohostinství №254 pokračovala lidová zábava až do pozdního večera.
Za dva roky od této zdařilé oslavy v Odrách, postihla Emila Zimmermana smutná událost - 29.
července roku 1899 ve Vídni 3 na ulici Ungargasse v rodinném bytě domu №47 zemřela ve 36ti letech jeho milovaná žena Mathilda19. Naposledy se s ní společně s přáteli rozloučil 30.
července 1899 ve vídeňském kostele St. Rochus 20. Dne 19. února 1909 se přestěhoval do nového
domu №11 v ulici Wintergasse ve vídeňské čtvrti Brigittenau.
Do Oder se Emil Zimmermann vrátil ještě v letech 1901 až 1910, když zde předával své menší
umělecká díla: pět pomníků na hroby oderských rodin 21 na městském hřbitově a plastiku
německého tělocvikáře Jahna22 na pomník v zaniklém Jahnovém parku23 u řeky Odry.
19. října roku 1910 vstoupil Emil Zimmermann do stavu manželského, když ve svých 49-ti
letech uzavřel 2. sňatek ve farním kostele St. Brigitta ve vídeňké čtvrti Brigittenau se 38-mi letou
Karolinou Antonii Hindl, dcerou sochaře Juliuse Hindla. Ano, byl to ten, už uváděný Julius
Hindl, kolega Emila Zimmermanna z ateliéru akademického sochaře Johanna Schindlera a
svědka na jeho 1. svatbě v roce 1888.
Po vypuknutí 1. světové války Emil Zimmermann dobrovolně narukoval na italskou frontu,
16 Důvodem byla bezradnost Pomníkového výboru s umístěním pomníku. Výbor dokonce uvažoval s uložením fondu
do peněžního ústavu, dokud jeho částka nedosáhne 4000 zl.. S tím však městské zastupitelstvo, v čele se starostou
Juliusem Gerlichem, nesouhlasilo a žádalo urychlené zahájení stavby. Dne 2. prosince 1894 se Pomníkový výbor
rozhodl postavit místo uvažovaného pomníku, v návaznosti na nový městský vodovod financovaný městem,
monumentální kašnu císaře Josefa II. s fontánou podle modelu sochaře Emila Zimmermanna.
17 Dnes obchod s drogerií „Teta“ na Třídě 1.Máje.
18 Dnes území oderského autobusového nádraží.
19 Jako důvod ůmrtí uvádí lékařská zpráva srdeční vadu. Podle provedeného prúzkumu neměli Mathilda a Emil
Zimmermann děti.
20 Podle zápisu v úmrtní matrice měla být pohřbena na hřbitově Baumgarten, Waidhausenstrasse №52.Tam se nám ji
nepodařilo dohledat - domníváme se proto, že byla pohřbena ve svém rodném městě Budapešti.
21 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.
22 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.
23 Jahnův pomník byl později přemístěn na vyhlídkovou terasu nad Odrami u 3. zatáčky horské silnice Odry
– Veselí.
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Odry - hřbitov, 30. léta 20. století. Zaniklý pomník
hrobky familie Ernst Wolf, pravděpodobně od Emila
Zimmermanna. Foto Otto Brusmann
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Odry - bývalý Jahnův park, 30. léta 20. století.
Oslava výročí členy oderského spolku Turnverein“.
V pozadí Zimmermannova plastika F. L.Jahna

Vídeň 20 - Brigittenau 2016. Interiér farního kostela St. Brigitta, místa svatby Emila a Karoline Zimmermann v
roce 1910, www.wien.at

Odry, 21. července 2017

Karel G o l d a Pavel K a š p a r, st

Sochař Emil Zimmermann a …

-15- z 17

Pro Poodří

ačkoliv už měl 53 let. Vrátil se po dvou letech jako kapitán se zdravotními problémy, které ho
trápily i v civilním životě. V letech 1916 až 1918 spolupracoval v italském Bolzanu na

Italie, Bolzano 1926. Nedokončený pomník obětem císařských horských myslivců před jeho
odstraněním – odstřelem, de.wikipedia.org/wiki/KaiserjaegerBozen

Vídeň 11, 2016 - Centrální hřbitov, Simmeringer Hauptstraße 234 . Obřadní síň nového
židovského oddělení u 5. brány hřbitova. Poslední pracoviště Emila Zimmermanna, www.wien.at
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pomníku obětem 2. regimentu císařských horských myslivců24, podle návrhu architekta Karla
Ernstbergera25. Poslední větší zakázkou Emila Zimmermanna byla v letech 1926 až 1928
výzdoba obřadní síně26 nového židovského oddělení vídeňského Centrálního hřbitova podle
projektu Ignatze Reisera27, ale práci nedokončil a finančně na ni vykrvácel.
V roce 1928 musel být Emil Zimmermann 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 28. Byl pohřben 17. listopadu na hřbitově Baumgarten,
Waidhausenstrasse №52. Jeho žena Karoline ho následovala za 25 let, 15. srpna roku 195329.

Vídeň 7, Neubau, dobová fotografie. Nemocnice "k.k. Sofien – Spital", ve které Emil Zimmermann
v listopadu roku 1928 zemřel, www.ak-ansichtskarten.de

24 Pomník byl v roce 1926 italskými fašisty odstraněn a místo něho byl padlým Italům v boji proti Rakousko-Uhersku
postaven tzv. „Pomník vítězství“ ( „Monumento alla Vittoria“ ), jako symbol italského fašismu ve 20. letech 20.
století.
25 Karl Ernstberger (*1887, Malovice u Stříbra / †1972, Norimberk). V roce 1914 byl povolán ke 2. regimentu
císařských myslivců do Bolzana, kde byl později velitelem stavebního oddělení pro pomníky. Od roku 1924 působil
převážně v Karlových Varech, kde jako představitel secese a raného modernismu postavil hotel Loib (dnes
Grandhotel Central), Grandhotel Bad (dnes Sevastopol) a hotel Wolker.
26 Architekt Ignatz Reiser zde využil moderních stavebních technik. Použil zcela nový způsob stříkání betonu pro plášť
složité strukturované kopule s omibokým půdorysem a se 24-mi ozdobnými prvky.
27 Ing.Ignatz Nathan Reiser (*1863, Velký Diel / †1940, Vídeň), architekt židovského původu. Představitel
modernizovaného slohu a funkcionalistického myšlení s praktickými potřebami ( topení, větrání ) u veřejných
židovských budov. Navrhl mnohé veřejné židovské stavby ve Vídni, zničené nacisty v roce 1938 (synagoga Mödling,
budova židovské obce Mödling, modlitební sál v synagoze Ottakring a d.).
28 V úmrtní matrice je uvedena jako příčina úmrtí „Prostata hypertrophie“.
29 Byla pohřbena 21. srpna 1953 do hrobu (poloha: skupina 13, číslo 195) rodiny Zimmermann na vídeňském
hřbitově Baumgarten. Kromě Emila a Karoline Zimmerman, zde byla v roce 1921 pohřbena 69 letá Emilova sestra
Aldeheid Zimmermann.
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