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Pilzův jmenovec vídeňský arcibiskup Vincenz Milde, 
který dříve působil jako biskup litoměřický, vyhlásil 
v roce 1842 soutěž na podporu křesťanského umění. 
Nejlepší práce měla být ohodnocena fi nanční odmě-
nou. Pilz obeslal klání krucifi xem. Přesto, že již teh-
dy sám Josef Führich vyzdvihl jeho uměleckou úro-
veň, vrátili ho sochaři zpět jako nedostatečný. I tak si 
vídeňský kovolitec Buschek od Pilze vyžádal model 
k odlití, za což mu zaplatil dvěma exempláři v bron-
zu. Buschkovi se podařil prodat stovky odlitků do 
celého světa. Kníže Dietrichstein si ho dokonce poří-
dil jako starou skulpturální práci pro svou pohřební 
kapli v Mikulově.

Ve stejném roce vytvořil Pilz ještě druhý Krucifi x, 
který se natolik zalíbil vídeňskému arcibiskupovi Jo-
sephu Othmaru von Rauscher, že ho nechal v roce 
1870 odlít do stříbra pro katedrálu svatého Štěpána. 
Procesní kříž s křišťálovým okem je dodnes zasazen 
do podlahy presbytáře a slouží svému účelu během 
bohoslužeb. 

Během studií získal Pilz pět akademických cen. Vý-
znam jejich udělování sahal daleko za hranice hlav-
ního města monarchie. Pražský deník Bohemia uve-
řejnil 1. dubna 1848 informaci o tom, že v roce 1847 
obdrželi akademické ceny dva umělci z Čech. Prv-
ním byl malíř Jan Nowopacký a druhým nikdo jiný 
než Vincenz Pilz za sádrový bas-reliéf David pojí-
má vdovu Abigail za manželku. Odměnou mu bylo 
80 tolarů.

Der Pilz’ Namensvetter, Wiener Erzbischof Vincenz 
Milde, der früher als Bischof von Leitmeritz wirk-
te, hat im Jahre 1842 eine Preisausschreibung zur 
Förderung christlicher Kunst ausgerufen. Die bes-
te Arbeit sollte eine fi nanzielle Belohnung erhalten. 
Pilz beschickte den Wettbewerb mit einem Kruzifi x. 
Schon damals hat Josef Führich selbst das künstleri-
sche Niveau des Kreuzes hervorgehoben, es wurde 
aber als ungenügend zurückgewiesen. Trotzdem er-
bat sich der Wiener Erzgießer Buschek von Pilz ein 
Modell zum Guß, dafür hat er ihn mit zwei Exemp-
laren in Bronze bezahlt. Dem Gießer ist es gelungen 
Hunderte Abgüsse in die ganze Welt zu verkaufen. 
Der Fürst von Dietrichstein hat es sich sogar als alte 
Skulptur für seine Gruft kapelle im Mährischen Ni-
kolsburg angeschafft  .

Im selben Jahr schuf Pilz noch ein zweites Kruzifi x, 
das dem (späteren) Wiener Erzbischof Joseph Oth-
mar von Rauscher so gefi el, das er es im Jahre 1870 für 
den Stephansdom in Silber gießen ließ. Das prächti-
ge Vortragekreuz mit einem Kristallauge ist bis heute 
in den Fußboden des Presbyteriums eingesetzt und 
dient seinem Zweck während der Gottesdienste. 

Während seiner Studienzeit erhielt Pilz fünf aka-
demische Preise. Die Bedeutung ihrer Erteilung 
überstrahlte weit die Grenzen der Hauptstadt der 
Monarchie. Die Prager Tageszeitung Bohemia veröf-
fentlichte am 1. April 1848 die Information, daß im 
Jahre 1847 die akademischen Preise zwei Künstler 
aus Böhmen erhalten haben. Der erste war der Ma-
ler Jan Nowopacký und der zweite niemand anderer 
als Vincenz Pilz für das Gips-Basrelief „David emp-
fängt die Witwe Abigail als Braut“. Seine Belohnung 
betrug 80 Tolar.
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Das Leben und Werk von Vincenz Pilz

Výstava je jedním z výstupů projektu „200 let Vincenze 
Pilze“ podpořeného Evropskou Unií z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce 
Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 
v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.


