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Anotace 

 

Tato bakalářská práce si klade za cíl vytvořit prohlídkové trasy, které lidi zaujmou a 

ukáží jim, že spojení historických památek a technických památek po Rothschildech, je 

lákadlem pro turismus na Ostravsku. Také seznámit čtenáře se stručnou historií rodu 

Rothschildů, jejich dochovanými památkami a jejich vlivu na tento region a stručnou 

historií hornictví na Ostravsku. 
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Rothschild, Vítkovice, Šilheřovice, Bělá, zámek, doly. 

 

 

Summary 

 

  This bachelor thesis aids to create guided tours which would interested 

people and show them that combination of historical monuments and technical monuments 

after Rothschild is attraction for tourism in the Ostrava region. Also inform readers about 

brief history of the Rothschilds family, their surviving historical sights and their influence 

on this region and brief history of mining in the Ostrava region. 
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1. ÚVOD 

 

Ostravsko bylo ještě nedávno zváno „ocelové srdce republiky“, často jsme o této 

oblasti slýchávali spíše pesimistické věci než ty optimistické. Ostravsko však má také 

bohatou historii, rozvinutý průmysl a památky i kulturní osobnosti, které odsud vzešly. 

Průmyslová oblast, která byla významná a rychle se rozvíjela již za dob habsburské 

monarchie a po první světové válce byla základnou těžkého průmyslu celého 

Československa. Dříve byla Ostrava a její okolí symbolem spíše zničené krajiny 

důsledkem velkoplošných změn v povrchových strukturách a reliéfových formách. Oblast 

byla nevábná a pro cestovní ruch nebyla zrovna ideální. Je však pravdou, že tato oblast 

prošla za posledních několik let obrovskými změnami a má co nabídnout i turismu. Pro ty, 

co se umí dívat, skýtá Ostrava množství světových unikátů. Obzvláště pro turismus je tedy 

Ostravsko specifickou oblastí díky své industriální tváři, jsou zde pozůstatky výrobních 

procesů, které na přelomu století urychlily vývoj světového průmyslu. Skutečnost, že zde 

zůstalo tolik unikátních historických zařízení a strojů dodnes zachovaných, ne-li dokonce 

zcela funkčních, je evropskou raritou. Spojíme-li tento fakt s faktem, že právě tuto oblast 

výrazně ovlivnila světově významná osobnost jako Rothschild, může z toho plynout 

zajímavá kombinace pro turismus. 

Pod pojmem Ostravsko si představujeme město Ostrava s přilehlým okolím, tudíž i 

s okresem Ostrava, odpovídají tomu i oficiální formulace. Předem musím podotknout, že 

do této práce byla zařazena kromě Ostravska také nedaleko vzdálená oblast Šilheřovic a 

Bělé, která již oficiálně spadá pod okres Opava, přesto památky zde se nacházející jsou pro 

nás natolik důležité ve vztahu k Rothschildům, že zde byly přidány. 

Práce stručně seznamuje s přírodními poměry, geologií, geomorfologií, historickým 

a hospodářským vývojem oblasti, který se týká daného tématu a kulturně historickými a 

technickými památkami oblasti. Cílem této práce je ukázat, že lze využít spojení významné 

historické osobnosti této oblasti jako Salomon Rothschild s technickými a kulturními 

památkami a toto spojení aplikovat jako lákavou atrakci cestovního ruchu. Komplex 

rothschildovských památek na Ostravsku tak spojí jak zájmy o historii, tak zájmy o 

specifickou industriální oblast. Návrh průvodce tak může být v této oblasti aplikován a 

může snad také přispět k zvýšení počtu turistů.  
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2. VYMEZENÍ OBLASTI 
 

Území Ostravska kopíruje vymezení okresu Ostrava (město Ostrava a jeho šest 

přilehlých obcí). Ostrava je statutární a krajské město nacházející se na rozhraní Moravy a 

Slezska na severovýchodě České Republiky, poblíž hranic s Polskem. Je jedním z 

významných sídelních, průmyslových a intelektuálních center v České republice. Podle 

počtu obyvatel (přes 300 tis.) i rozlohy je třetím největším městem České republiky a 

zároveň největším městem Moravskoslezského kraje. Město Ostrava má výhodnou 

strategickou polohu – nachází se totiž 360 km východně od hlavního města Prahy, 310 km 

severně od Vídně, je blízko státní hranice s Polskem, která probíhá cca 10 km severně od 

městského centra a hranice se Slovenskem je vzdálená 50 km východním směrem. Jde o 

oblast, v níž dlouhodobě probíhal proces preference těžkého průmyslu (zejména těžby uhlí, 

hutnictví železa a těžkého strojírenství), výsledkem toho je deformovaná a monostrukturní 

ekonomická základna regionu, například v průmyslu paliv bylo v této aglomeraci 

zaměstnáno více než polovina pracovníků tohoto odvětví a v hutnictví železa dokonce 70% 

pracovníků odvětví z celé ČR [1]. V této práci je kromě Ostravska zařazeno také jeho 

přilehlé okolí a to Šilheřovice a Bělá (Obr. 2-1), které se nacházejí nedaleko Ostravy, ale 

přesto již spadají pod okres Opava, jsou však ve vztahu k Rothschildům natolik důležité, že 

zde jsou přiřazeny. 

 

Obr. 2-1: Mapa vymezení okresu Ostrava, města Ostravy s Šilheřovicemi a Bělou a její poloha v ČR 

(Zdroj: dle [2], vlastní úprava). 
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2.1 Geologické a geomorfologické poměry 

Ostravská pánev (geomorfologický celek) je jihozápadním výběžkem Hornoslezské 

pánve (HP), jejíž převážná část leží na území Polska (Kuča, 2000). Hornoslezská pánev 

vznikla v pozdně variském stadiu vývoje podstatně rozsáhlejší moravskoslezské pánve. 

Moravskoslezská pánev je pánví migrující, její týlní oblasti na západě se postupně zvedaly 

a následně podléhaly erozi. Hornoslezská pánev je typická sporogenní předhlubňová 

pánev, která je součástí subvariscika a má tři strukturní patra – kadomské, variské a 

alpínské patro. Sedimenty HP vyplňují území trojúhelníkového obrysu o rozloze nejméně 

7000 km
2
, z čehož zhruba 1550 km

2
 se nachází v ČR (Obr. 2.1-2), zbytek severně a 

východně od ČR v Polsku. Menší část této pánevní výplně je známa z důlních děl a důlních 

vrtů (Pešek, Sivek, 2012).  

 

Obr. 2.1-2: Odkrytá geologická mapa karbonu české části hornoslezské pánve (Pešek, Sivek, 2012). 1-4 - 

karvinské souvrství: vrstvy: 1 - doubravské s.l., 2 – svrchní sušské, 3 – spodní sušské, 4 – sedlové, 5-9 – 

ostravské souvrství: vrstvy: 5 – porubské, 6 – jaklovecké, 7 – svrchní hrušovské, 8 – spodní hrušovské, 9 – 

petřkovické, 10-12 neproduktivní podložní sedimentární jednotky: 10 – hradecko-kyjovické souvrství, 11 – 

líšeňské a macošské souvrství, 12 – bazální devonská klastika, 13 – krystalinikum, 14 – významné zlomy, 15 – 

státní hranice, 16 – obce. 
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Hornoslezská pánev představuje jednu z nejvýznamnějších evropských paralických 

a limnických černouhelných pánví (Aust, Dopita, 1997). Nejstarší zde na Ostravsku jsou 

prvohorní vrstvy karbonu, které leží v různých hloubkách, jsou zvrásněné (Kuča, 2000) a 

jen ojediněle se dostávají na povrch (což můžeme pozorovat třeba na Landeku). Výchozy 

uhlonosného karbonu na povrch jsou ale vzácné, protože většinou je zakryt pleistocenními 

periglaciálními sedimenty, miocenními uloženinami karpatské předhlubně (Pešek, Sivek, 

2012). Spodní souvrství neproduktivního karbonu jsou pelitická až psamitická a ve 

výběžcích Vítkovické vrchoviny místy vycházejí na povrch; na území města Ostravy 

(dříve voda) jsou překryty jen tenkým pláštěm sedimentů. Produktivní karbon (uhelná 

souvrství doprovázená pískovci a břidličnatými jílovci) tvoří nadloží neproduktivního 

karbonu a ojediněle (v pásu Petřkovice, Muglinov, Slezská Ostrava) se až na povrch 

dostávají jednotlivé uhelné vrstvy (Kuča, 2000). V hornoslezské pánvi se za 40 milionů let 

postupně vytvořilo přes 400 uhelných slojí, prokládaných jinými horninami [3]. 

Z tohoto počtu je však těžitelných jen něco přes 80 slojí. Celé souvrství tehdy 

dosáhlo mocnosti přes 3 kilometry. Ostravské vrstvy jsou starší, obsahují kvalitnější uhlí, 

avšak mají menší mocnost slojí - maximálně něco přes jeden metr. O něco mladší je pak 

karvinské souvrství, které má sloje s mocností 2 až 8 metrů [3]. Starší reliéf oblasti 

překryly sypké sedimenty z období čtvrtohorního zalednění. Ostravská nížina je překryta 

říčními nánosy (štěrky a hlínami), v jižní části pak sprašovými hlínami, ostravská plošina 

je tvořena ledovcovo-jezernatými písky sálského zalednění. Obdobně zasáhly vlivy 

ledovcové sedimentace i do západní části Ostravska. Ve třetihorách na Ostravsku došlo 

místy k projevům sopečné činnosti. Ve Slezské Ostravě jsou výchozy čedičových štěrků. 

Na styku magmatu s uhlím vznikl ojediněle i přirozený koks. Sedimenty podél řeky Odry 

poskytují významné suroviny: velká ložiska stavebních a slévárenských písků, 

zakládkových písků a betonářských štěrkopísků, sprašové hlíny jsou zase vhodné pro 

výrobu pálených cihel (Kuča, 2000). 

Ostravská pánev byla nejvíce zasažena lidskou činností. V krajině se proto objevují 

pokleslá poddolovaná území, odvaly a zatopené propadliny (Mištera, 1997). Na severu 

přechází současně do Opavské pahorkatiny a východní část pánve vystupuje výrazněji 

východně od řeky Ostravice a Lučiny v mírně zvlněnou pahorkatinu Ostravské plošiny 

(Havrlant, 1990). 

Geomorfologie území Opavska a Ostravska náleží ke třem orografickým 

provinciím, které se právě v tomto prostoru setkávají. Jsou to Česká vysočina, Západní 

Karpaty a Středoevropská nížina. Mají mírně členitý reliéf a ten má charakter převážně 

pahorkatiny. V západní části pak přechází místy do vrchovin s maximální nadmořskou 

výškou 800 m. Výrazná je v reliéfu tektonicky podmíněná sníženina Moravské brány 

procházející ve směru severovýchodně až jihozápadně od Ostravy k Přerovu. Západní 

Karpaty vstupují do prostoru Ostravska okrajovou částí geomorfologického celku 

Podbeskydská pahorkatina (Havrlant, 1990). 

Ostravská aglomerace se rozkládá v místech, kde se úzký pruh Moravské brány 

rozšiřuje do Ostravské pánve, která zaujímá území kolem soutoku řek Ostravice a Odry a 

táhne se k severovýchodu až východu, kde zasahuje i na dnešní polské území. Západně od 

Odry (okolí Hošťálkovic) zasahuje výběžek Vítkovické vrchoviny (Nízkého Jeseníku; 

Bobrovníky 321,2 m n. m.) a k soutoku obou řek okraj Hlučínské pahorkatiny (Opavské 

pahorkatiny), jehož nejvýraznějším prvkem je kopec Landek (280 m n. m.). Povrch 
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Ostravské pánve podél řek Ostravice, Odry a Olše je plochý (jsou zde říční nivy), území 

východně od řeky Ostravice se však zvedá a je poměrně členité (Kuča, 2000). 

 

2.2 Ostravská aglomerace 

Město Ostrava (Obr. 2.2-3) se rozrůstalo od minulého století zcela neplánovitě 

(Mištera, 19997). 

 

Obr. 2.2-3: Nejstarší pohled na město Ostravu z r. 1728 (Klenovský, 1998). 

Nejstarší osídlení Ostravska spadají do doby před 21-23 tis. lety. Na krajinné 

dominantě Landeku tehdy existovalo lovecké sídliště gravettské civilizace, která užívala 

jako topivo uhlí (Kuča, 2000). Nález drobných úlomků kamenného uhlí, který byl jediný 

svého druhu ve střední Evropě, byl neklamným důkazem používání uhlí z blízké 

povrchové sloje dolu Anselm (Jiřík, 1967). A rovněž také počátky slovanského osidlování 

Ostravska jsou spojeny s lokalitou Landeku, kde tehdy vzniklo hradiště, osídlení Landeku 

je doloženo od 8. století. Z výzkumu v letech 1952 a 1953 pochází objev unikátní tzv. 

Landecké (Petřkovické) Venuše (Kuča, 2000). 

Obec Ostrava totožná s okresem Ostrava-město (1960), dosáhla do roku 1974 

administrativní území rozsah, který odpovídá skutečné souvislé ostravské aglomeraci, 

která mimoto jako celek tvoří dále součást širší ostravsko-karvinské sídelní aglomerace. 

V této podobě se skládala ze 3 základních částí s odlišným historickým vývojem, které 

jsou také přirozeně odděleny řekami Odrou a Ostravicí: část moravskou v klínu mezi 

oběma řekami, slezskotěšínskou východně od řeky Ostravice a slezskoopavskou západně 

od řeky Odry (Kuča, 2000). Počátky dnešní severomoravské metropole sahají do             

13. století; zatímco Polská (nově Slezská) Ostrava na pravém břehu Ostravice se prvně 
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připomíná roku 1229. Moravská Ostrava až v závěti držitele zdejšího zboží olomouckého 

biskupa Bruna ze Schaumburku z r. 1267. Po staletí byla Ostrava jedním z řady měst na 

Moravě v biskupském majetku, a to nikoli nejvýznamnějším. Administrativně spadalo 

město mezi lety (1359) 1437 až 1848 pod panství Hukvaldy (Klenovský, 1998). Část 

Ostravy, kterou lze nazývat i porubskou, vznikala až od konce 50. let 20. století 

v souvislosti s výstavbou nového obvodu Poruba. Tyto tři části ostravské aglomerace jsou 

popisovány samostatně (u Moravské Ostravy, Slezské Ostravy a Poruby), přičemž 

jednotlivá, dříve samostatná města mají též vlastní hesla (Mariánské Hory, Přívoz, 

Vítkovice, Michálkovice, Hrušov, Třebovice, Svinov). V letech 1975 s 1976 pak byla 

k Ostravě připojena řada dalších obcí, které do aglomerace patří nyní administrativně a 

jsou samostatným obvodem. V moravské části (integrace 1975) jde o Novou Bělou, Starou 

Bělou, Proskovice, v porubské části (integrace 1976) o Polanku nad Odrou, Krásné Pole, 

Novou a Starou Plesnou. V těšínské části se integrace neprojevila a vznikla však (1976) 

nová „hlučínská“ část města Ostravy, zahrnující obce severně od Opavy a Odry: 

Hošťálkovice, Lhotka, Petřkovice, Koblov, Antošovice (Kuča, 2000). 

 Postavení Ostravy podstatně ovlivnily dvě události: změny státních hranic a nález 

černého uhlí. V prvém případě to byla ztráta Slezska ve válce s Pruskem r. 1742, čímž se 

octla Moravská Ostrava na hranici jako důležité obchodní středisko, což ještě posílilo 

připojení Haliče (r. 1772) a Bukoviny (r. 1774) k rakouské monarchii. První zmínka o 

přítomnosti černého uhlí na Ostravsku spadá sice do r. 1753 a přesně lokalizovaný nález o 

10 let později. Se soustavnější těžbou uhlí začala polskoostravská vrchnost Wilczkové 

teprve na přelomu 80. a 90. let 18. stol (Klenovský, 1998). Ostravská průmyslová oblast 

patřila k typu hospodářských oblastí, kde existuje vysoký stupeň fyzických a 

hospodářských regionů. Souviselo to s tím, že hlavní odvětví specializace byla 

bezprostředně závislá na určitých konkrétních fyzicko-geografických podmínkách 

lokalizace, v tomto případě na uhlí jako energetické a surovinové bázi (Myška et al., 1997). 

Od konce 18.stol započal hospodářský rozkvět Ostravska, jenž byl především 

v letech 1830-80 dosti prudký. V r. 1804 byla dokončena důležitá stavba císařské silnice 

z Opavy do Těšína přes Ostravu, r. 1847 propojila Vídeň s Krakovem přes Ostravu 

železnice tzv. Severní Ferdinandova dráha. Olomoucký arcibiskup Rudolf založil v r. 1828 

ve Vítkovicích později světoznámou huť na výrobu železa spjatou následně se jmény 

židovského bankéře Rothschilda a podnikatelů bratří Guttmannů (Klenovský, 1998). Vznik 

Rudolfovy hutě byl zřejmě nejvýznamnějším přelomovým momentem vývoje budoucí 

průmyslové Ostravy (Kuča, 2000). 

Vysoká pec byla v Rudolfově huti prvně zapálena 16. 9. 1830. Hutě přešly v r. 

1835 do majetku vídeňských bankéřů, mezi nimiž měl výsadní postavení Salomon Mayer 

Rothschild, v r. 1843 přecházejí plně do vlastnictví rodiny Rothschildů. Za hospodářské 

krize v letech 1868-73 se bankovní dům Rothschild spojil se společností bratří Davida a 

Wilhelma Guttmannů z Lipníka nad Bečvou a vznikla tak firma Vítkovické horní a hutní 

těžířstvo, ve své době největší podnik toho druhu ve střední a východní Evropě 

(Klenovský, 1998). Přímo v místě Ostravy se zároveň těžilo černé uhlí a zároveň odebíralo 

díky huti (Kuča, 2000). 

Pro rozvoj těžkého průmyslu Ostravska měli dle Klenovského (1998) zásadní 

význam Salomon Mayer hrabě Rothschild (1774-1855), hlava bankéřské dynastie ve Vídni 



Zuzana Lanzendörferová: Dochované památky Rothschildů na Ostravsku 

7 

2015 

a z Lipníku nad Bečvou pocházející rodina Guttmannů – rytíři Wilhelm (1826-95) a David 

(1834-1912). 

 

2.3 Šilheřovice a Bělá 

 Jak Šilheřovice, tak Bělá se nacházejí na Hlučínsku (Obr. 2.3-4). Hlučínsko se 

nachází mezi řekami Opavou a Odrou, v blízkosti měst Opava a Ostrava a blízko hranic 

s Polskem. Je krajinou rozlehlých lánů, lesů, se spoustou vodních ploch, oplývající nejen 

přírodními krásami, ale také množstvím dochovaných kulturních památek, pestrou škálou 

architektonických a řemeslných zajímavostí, folklorními tradicemi, pohostinností a 

přátelským duchem. Tento region prošel specifickou vývojovou cestou především po        

r. 1742, kdy přešel z majetku Rakouska-Uherska do majetku Pruska, později i Německa. 

Což se samozřejmě podepsalo na kultuře a myšlení zdejšího obyvatelstva. Tato událost 

měla na následný historický, národnostní i lingvistický vývoj tohoto regionu velký vliv. 

Po ukončení I. světové války bylo území Hlučínska rozhodnutím Pařížské mírové 

konference přiznáno Československu, jehož součástí se stalo v únoru 1920. Následkem 

dlouhodobého historického vývoje byla pak tato oblast v r. 1938 přičleněna německé říši a 

od roku 1945 se stalo Hlučínsko opět součástí českých zemí a zůstává specifickým 

národnostním a kulturním fenoménem [4]. 

 
 

Obr. 2.3-4: Lokace Šilheřovic a Bělé. Oboje se nachází v regionu tzv. Hlučínska (podle [4], upraveno). 
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Obec Šilheřovice se nachází jen pouhých 8 kilometrů od Ostravy (přesněji od 

Hlučína na sever), na rozhraní Hlučínské pahorkatiny, Ostravské pánve a Oderské nížiny. 

Šilheřovice jsou v těsné blízkosti Polska, nacházejí se na jeho hranici (Havrlant, 1990). 

Obec leží na staré obchodní stezce vedoucí z Polska do moravského vnitrozemí a z větší 

poloviny je obklopena přírodní rezervací pralesního typu zvanou Černý les. V téměř 

tisícihektarovém lese se nachází známá Bažantnice založená lesmistrem Exnerem [5]. 

Náleží do Moravskoslezského kraje, s jehož sídelním městem Ostravou sousedí a je 

součástí historického regionu Hlučínsko, původně jižního Ratibořska, náležejícího 

původně k Prusku. Poprvé se písemnou zmínkou doslýcháme o vsi Šilheřovice v roce 1377 

v souvislosti s dělením majetku opavského vévody Mikuláše II. mezi jeho syny (Plaček, 

Plačková, 2006), v roce 1560 se staly Šilheřovice majetkem hlučínského panství a později 

přešly do majetku jezuitů. Od roku 1846 pak v držení rodu Rothschildů. Rothschildové 

spojili šilheřovické panství s hlučínským a hošťálkovickým, přičemž sídlo měli 

v Šilheřovicích. Šilheřovice náležely v letech 1742-1920 Prusku. Nachází se zde klasicistní 

zámek postavený v romantickém klasicistním slohu obklopený anglickým parkem, který je 

místní dominantou (Havrlant, 1990). Bez nadsázky můžeme období působení rodu 

Rothschildů v obci nazvat „zlatým obdobím“ Šilheřovic. Bohužel bylo toto 82 let trvající 

období násilně ukončeno nástupem německého nacionálního socialismu. Avšak dodnes 

máme možnost na každém kroku vidět pozitivní stopy, které po sobě Rothschildové zde i 

v nedaleké Ostravě zanechali (Plaček, Plačková, 2006). 

Obec Bělá leží v okrese Opava ve Slezsku, 18 km severně od statutárního města 

Ostravy, v nadmořské výšce 243 m. Má kolem 800 obyvatel. První zmínka v písemné 

formě o obci pochází z roku 1349. Poslední majitelé vsi Rothschildové zde provozovali pro 

tento region pozoruhodný umělý chov pstruhů, pstruhy dokonce dopravovali až do Vídně. 

V obci se nachází Kostel sv. Jana Křtitele, Priesssnitzové koupele – dva volně přístupné 

bazénky, velkostatek rodu Rothschildů a také pstruží farma rodu Rothschildů [6]. 

 

2.4 Historie těžby v oblasti 

 Rozsáhlá ložiska černého uhlí na Ostravsku mají a měla velký význam, zasahují 

zde z Hornoslezské pánve – Ostravská pánev a Podbeskydská pahorkatina. Ložiska uhlí 

zde zasahují do značné hloubky, až pod beskydský příkrov, většina uhlí v tomto revíru je 

koksovatelná (Mištera, 1997). Unikátní geologické bohatství, zejména bohaté zásoby 

kvalitního černého uhlí, zemního plynu, v historii také naleziště pelosideritu, zásoby dřeva 

i vodní síla rozhodly o osudu městeček a vesnic této oblasti do budoucna (Průvodce 

Moravou a Slezskem 8, 1996). 

Na Ostravsku se těžilo převážně černé uhlí, a jak píše Kuča (2000), již v letech 

1753 a 1757 bylo ve Slezské Ostravě objeveno uhlí, ale k jeho těžbě zřejmě nedošlo. První 

písemné doklady o nálezu uhlí na Ostravsku pocházejí z roku 1763 (Dopita et al., 2003). 

Nejstarší doly na Ostravsku vznikly v okolí kopce Landeku, na Karvinsku a ve Slezské 

Ostravě. V roce 1780 byly objeveny uhelné sloje v pruském sousedství – na úpatí Landeku, 

právě tam započala roku 1782 pravidelná a kontinuální těžba uhlí v celém Ostravsko-

karvinském revíru (Kuča, 2000). Důlní díla z 2. poloviny 18. století přesahovala jen 

výjimečně hloubku 30 m, zpravidla byla odvodňována štolami (Pešek, Sivek, 2012). Roku 

1787 začala kontinuální těžba i ve Slezské Ostravě a roku 1794 i na Karvinsku. 
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Soustavnější těžbu začíná postupně až rod Wilczků. Až do 30. let 19. století těžba uhlí, 

provozovaná místními vrchnostmi, nedosahovala většího rozsahu a na tváři krajiny se 

projevovala jen minimálně, a to i v hlavním centru dolování – Slezské Ostravě, třebaže 

tamní Wilczkovy doly se roku 1819 staly druhými největšími kamenouhelnými doly 

v českých zemích (po Kladensku) s objemem těžby 6 535 tun ročně. V roce 1832 už 

dosahovala těžba uhlí v celém Ostravsko-karvinském revíru 16 300 tun (což bylo 13% 

těžby českých zemí) a roku 1828 byla mezi jižní hranicí katastru Moravské Ostravy a 

severním koncem vsi Vítkovic založena již výše zmíněná Rudolfova huť (Obr. 2.4-5), 

vznikaly zde nové doly (Kuča, 2000). Nejprve byla postavena pudlovna a válcovna, záhy 

využívající jako palivo koks místo dřevěného uhlí. Zcela nová poptávka po uhlí byla 

impulsem pro hloubení těžních jam blízkosti Rudolfovy hutě (Průvodce Moravou a 

Slezskem 8, 1996). 

 

Obr. 2.4-5: Rudolfova huť, litografie E.W.Knippel, 1847-1857 (Archiv města Ostravy). 

Roku 1900 bylo na katastru Moravské Ostravy 5 dolů: Karolina, Jindřich, 

Šalomoun, Hlubina a Jiří. Jáma Šalomoun se začala hloubit za dob S. Rothschilda roku 

1845, následovaly pak ale různé technické problémy včetně exploze, které prodlužovaly 

dostavbu tohoto dolu a stavba byla dokončena až roku 1871, Šalomoun byl napojen na Důl 

Hlubina od roku 1931 (Kuča, 2000). Jáma Karolina byla hloubena od roku 1847 a dosáhla 

konečné hloubky 550 m. Jáma č. X nebo také známá jako Jindřich byla založena roku 1846 

montánním erárem a roku 1856 přešla do vlastnictví Severní dráhy Ferdinandovy. Složitý 

stavební vývoj vedl k řadě přestaveb a postupnému založení větrné jámy, první briketárny 

v revíru a koksovny. Roku 1872 zde byla postavena první ocelová těžní věž v tomto revíru 

a roku 1932 se Jindřich stal větrnou jámou (součástí Dolu František). Obě jámy byly 

zasypány roku 1979 a zbyla zde zachována jen těžní věž a těžní budova (Kuča, 2000). 

Jáma Hlubina, kterou známe moc dobře i dnes jako jednu z dominant Ostravy, součást 

Dolní oblasti Vítkovic a Národní kulturní památku, byla založena roku 1852, od roku 1853 

pak jako první důl s vyzdívanou jámou (namísto výdřevy) na Ostravsku. Později patřila 

Vítkovickému hornímu a hutnímu těžířstvu. Roku 1854 byla v sousedství vyhloubena 

první samostatná výdušná (větrná) jáma, později pak v letech 1921-24 vznikla nová těžní 
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jáma (stávající byla změněna na větrnou a stará větrná byla zrušena), byla také vybudována 

nová těžní věž, těžba zde byla ukončena roku 1991 (Kuča, 2000). 

Roku 1780 na úpatí Landeku v Šilheřovicích, na území tehdejšího Pruského 

Slezska, pak byly rychlebským důlním měřičem Scholzem objeveny dvě uhelné sloje, 

pojmenované Juliana a Vilemína, roku 1782 začala pravidelná kontinuální těžba uhlí a 

roku 1803 začala i jinde na šilheřovickém panství dolování. Této oblasti se říkalo 

Hlučínsko. Rozmach hlučínského dolování nastal až po vybudování vítkovických 

železáren a odkoupení petřkovických dolů vídeňským bankéřem Salomonem Mayerem 

Rothschildem roku 1834. Jak píše Kuča (2000) zdejší doly byly později rozšiřovány a 

slučovány do větších celků (Staré hlučínské doly, Šilheřovické doly, Nové hlučínské doly, 

Důl Ferdinandovo štěstí). 

V 90. letech 20. století se definitivně uzavřela historie těžby uhlí a Ostrava tak 

přestala být hornickým městem. Posledních industriálních památek, které se zde 

dochovaly, je pomálu a zaslouží si striktní ochranu (Kuča, 2000). Těžba uhlí se přesunula 

dál mimo městskou a příměstskou část a v současné době v ostravsko-karvinském revíru 

těží jediná společnost a to Ostravsko-karvinské doly, a.s. (OKD, a.s.). Těžba probíhá ve 

čtyřech dolech: Karviná, Darkov, ČSM (v minulosti zněl název Důl Československého 

svazu mládeže, dnes se používá jen zkratka ČSM) a Paskov, které se dále dělí na závody 

(Pešek, Sivek, 2012). 
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3. HISTORIE RODU 

 

Každý, kdo alespoň někdy zaslechl jméno Rothschild, si vybaví světově známou 

dynastii, spojenou s bankovnictvím, velkým bohatstvím, rodinu činnou v mnoha 

ekonomických a hospodářských oblastech, která po dvě staletí a mnoho generací ovlivňuje 

Evropu. 

Někde se také doslechneme o konspiračních teoriích, že zrovna tento rod patří mezi 

ty vlivné rodiny, jež stojí v pozadí a ovlivňují chod světové ekonomiky jako tzv. 

„ilumináti“. Ať už to tak je nebo ne, není ovšem pochyb o tom, že tento rod ekonomiku 

ovlivňoval v minulosti a ovlivňuje ji i dnes a díky své podnikavosti se vyskytuje toto 

jméno tam, kde se jedná o velice významné podniky, ať už jde o bankovnictví, vinařství, 

anebo v našem případě zájmu to bylo v oblasti hutnictví a těžby na Ostravsku. Jak píše 

také například Morton (2011) ve své knize, Rothschildové dodnes zůstávají jedním 

z nejmocnějších a nejbohatších rodů na planetě, žádný z rodů není přítomen v centru dění 

světové historie tak trvale, žádný nesestává z tolika různorodých a tak zajímavých 

osobností a především žádný není tak bohatý. 

 

3.1 Původ rodu Rothschildů 

 Dle Wilsona (1993) byl prvním Rothschildem Isaak Elchanan, Žid z Frankfurtu, 

který zemřel v roce 1585 a jediné, co je o něm známo, že v období mezi lety 1550 a 1560 

tento člověk získal někde v Judengasse 

dům, který měl červený štít, v němčině 

rot(er) Schild. Jak dále Wilson (1993) 

píše, židé nesměli mít patronymika, a 

Isaakovi potomci měli tedy řadu různých 

jmen – Bacharach, Hahn, Waag nebo 

Bauer, někteří se však oslovovali podle 

názvu domu, v němž žili a přesto, že se 

pozdější generace přestěhovaly jinam, 

přezdívka „Rothschild“ (erb rodu viz 

Obr. 3.1-1) jim zůstala. Roku 1710 se 

narodil Amschel Moses, který byl 

hlavou rodiny a obchodníkem s různým 

zbožím. Po svém otci zdědil směnárnu a 

nejenže převzal směnárenský podnik, ale 

rozhodl se vstoupit opatrně i na daleko 

nebezpečnější půdu bankéřství, což se 

dle Wilsona (1993) oplácelo a Amschel 

se stával úspěšnějším.              
               Obr. 3.1-1: Erb Rothschildů [6]. 

 V tomto židovském ghettu se pak roku 1744 Amschelovi Mosesovi narodil syn 

Mayer Amschel (Morton, 2011). Když dospěl Mayer do věku, kdy se rozhodovalo o jeho 

výchově, projevila se ctižádostivost jeho otce a poslal syna do rabínské školy ve dvě stě 
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kilometrů vzdáleném Fürthu, kde se měl chlapec vyučit a stát rabínem (Wilson, 1993). 

Chlapec studoval dobře, avšak krátce, jelikož oba jeho rodiče zemřeli. Tak se jej ujal 

rodinný přítel žid Oppenheimer, vlastník bankovního domu v Hannoveru, kde se také 

Mayer následně vyučil (Morton 2011). Mayer Amschel se po vyučení rozhodl vrátit zase 

zpět do svého domova do Frankfurtu, v židovském ghettu na něj však nečekalo žádné 

bohatství. Jakožto podnikavý a vynalézavý žid dokázal postupem času obrátit svůj vlastní 

koníček – sbírání starých mincí - ve svůj prospěch a vydělávat na něm (Wilson, 1993). 

Změnil si své jméno z Bauer na Rothschild (Morris, 2012). 

Podle Mortona (2011) byl Mayer Amschel jednoho dne uveden k samotnému 

knížeti Vilémovi z Hanau, kdy mu prodal plnou hrst nejvzácnějších medailí a mincí a 

uzavřel tak vůbec první opravdu významný obchod, který jej také inspiroval k tomu, aby 

založil malou primitivní banku, kde se dala vyměnit pestrá směsice německých měn. 

V roce 1769 si Mayer ve věku 25 let zajistil u Viléma zřízení postu dvorního agenta, což 

byl však titul bez oficiálního významu, a proto musel pěstovat dobré vztahy s Vilémovým 

pokladníkem Buderem, aby mu pomohl postupně překonat nedůvěru, kterou k němu Vilém 

přirozeně choval, a když pak roku 1785 nastoupil Vilém na trůn svého otce jako lankrabě
1
 

hesensko-kasselský, začal Mayer postupně získávat Vilémovu přízeň (Leese, 2013). A tak 

pomalu ale jistě začínal být Mayer úspěšnějším podnikatelem. Dle Leeseho (2013) měl 

Amschel kromě podnikání v peněžnictví mnoho společného také s obchodem s válečným 

materiálem v zemích, které byly zapleteny do válek s Napoleonem, a již v roce 1800 byl 

hlavně díky těmto aktivitám desátým nejbohatším židem ve Frankfurtu. Svou klientelu si 

Rothschildové záměrně nehledali ani tak v řadách buržoazie, jako spíše mezi 

nejvznešenějšími osobami tehdejšího Německa – bez ohledu na to, že jejich vysoké 

postavení mnohdy přinášelo jen malé zisky, nízkými cenami si tedy Rothschild vydobyl 

přízeň lankraběte a zajistil si tak stále důležitější spolupráci s Buderem, který měl jakožto 

knížecí zmocněnec pro finanční otázky přístup k největšímu sumě peněz v celé Evropě 

(Morton, 2011). 

V roce 1770 se mladý, podnikavý obchodník oženil s Gutele Schnapperovou, která 

mu v následujících letech porodila 19 dětí, z nichž přežilo dětský věk pět chlapců a pět 

dívek (Wilson, 1993). S narozením synů se Mayerovi plnil jeho sen o tom, že někdo půjde 

v jeho šlépějích a jeho dílo bude pokračovat i po další generace (Morton, 2011). Jeho pět 

synů, kteří se jmenovali: Amschel Mayer Rothschild (nebo také Amschel II.), Solomon, 

Nathan, Karl a James, tito synové, jak známo, nakonec řídili pobočky Rothschildova 

podniku ve významných finančních centrech Evropy (Leese, 2013). Do roku 1792 se tři 

starší chlapci již plně zapojili do otcových složitých obchodních operací. Mayer Amschel 

své syny denně pečlivě připravoval na vytrvalou cestu k úspěchu, cílevědomě zakládal 

finanční dynastii, aby se pak tito mladí muži do povědomí příštích generací zapsali jako 

„frankfurtská pětka“ (Amschela a jeho 5 synů můžete vidět na obrázku Obr. 3.1-2) a 

v průběhu dvou desítiletí vybudovali největší mezinárodní bankovní syndikát světa 

(Wilson, 1993). 

                                                 

1
 Landkrabě či lantkrabě, řidčeji lankrabě, lankrabí, lantkrabí  byl šlechtický titul, užívaný výhradně ve Svaté 

říši římské. Jednalo se o hraběte, který podléhal přímo císaři, to jest nepodléhal žádnému vévodovi či knížeti, 

a byl tedy suverénní. Země, které vládl landkrabě, se nazývala landkrabství (lantkrabství, lankrabství). 

Landkrabě byl například vládce Hessenska, landkrabě Hesensko-Kasselský a Hesensko-Darmstadtský 

(Havránek, 1989). 
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První a nejstarší syn byl Amschel, budoucí pokladník Německého spolku, který byl 

názorově nejvíce podobný svému otci a zůstal i nadále ve Frankfurtu a zaujal pak pozici 

svého otce. Tento syn zemřel bezdětný (Wilson, 1993). 

Po něm Salomon, rodinný diplomat, jemuž se podařilo vydobýt si právě ono 

vznešené postavení v císařské Vídni, o kterém po celý život marně snil lankrabě Vilém 

(Morton, 2011). 

Nathan v rukou soustředil více moci než kdokoliv jiný v Anglii a usadil se nakonec 

v Londýně, kdy začínal provádět chytré machinace spojené s monopolizací dodávek 

surovin pro textilní továrny v Manchesteru již ve svých 21 letech a následně 

z frankfurtského ghetta do Anglie i odjel (Leese, 2013) a skrz vřavu Francouzské revoluce 

pak posílal levnější bavlnu do rodinného obchodu, zatímco ceny strmě letěly nahoru 

(Morton, 2011). 

Další syn Karl, si podmanil Apeninský poloostrov a skončil v Neapoli (Morton, 

2011). Později se stal hlavou frankfurtského podniku, založil frankfurtskou linii, která 

vymřela jeho synem Wilhelmem Karlem (1828-1921) a podnik šel do úpadku a byl 

zlikvidován (Wilson, 1993). 

A konečně nejmladšímu Jakobovi, který se nechal později přejmenovat z Jakob 

Rothschild na James de Rothschild, bylo předurčeno vládnout Francii v dobách republiky i 

císařství a skončil v Paříži (Leese, 2013). Hodně cestoval, vychutnával přepych různých 

hlavních měst, poznal svobodnější atmosféru Francie a Anglie a jednou provždy se rozešel 

s ghettem, aby uplatnil své nadání pro obchod a začal řídit a budovat nezávislý podnik 

v zahraničí (Wilson, 1993). 

 

Obr. 3.1-2: Mayer Amschel Rothschild a jeho 5 synů [7]. 
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V roce 1806 porazil Napoleon Prusko u Jeny a elektor Vilém musel uprchnout, 

přičemž své obchodní záležitosti a pokladnice ponechal na starost svým spolehlivým 

zmocněncům. Rothschildům tehdy byla svěřena jen minimální část, ale když se pak Vilém 

po porážce Napoleona u Lipska v roce 1812 do Hesensko-Kasselska vrátil, začal být 

Rothschild konečně více úspěšný u Viléma (Leese, 2013). Jak ovšem Leese (2013) píše, 

pomáhal také Rothschild Napoleonovu zástupci Carlu von Dalbergovi. Rothschild a 

synové se v bouřlivých desátých letech 19. století mezitím uprostřed zmatku a zkázy 

potichu a vytrvale dál zabývali účetními knihami (Morton, 2011). Roku 1810 už si 

Rothschild mohl dovolit poskytnout Dánsku obrovskou půjčku ze svých vlastních peněz. 

Zdaleka nejvýznamnější evropskou historickou událostí éry, kdy si Amschel Rothschild ve 

Frankfurtu získal jméno, byla Francouzská revoluce (Leese, 2013). 

Dle Wilsona (1993) se o schopnosti Rothschildů důvěrně a účinně vyřizovat 

delikátní záležitosti za hranicemi císařství brzy doslechli i další šlechtici v nesnázích a tak 

Mayer a jeho synové měli stále více práce s rozesíláním šifrovaných zpráv po celé Evropě, 

přepravou peněz v tajných prostorách kočárů a ukrýváním – v podzemních chodbách 

Judengasse – všech druhů listin, které by pro nepřítele mohly být zajímavé. Kvůli 

Napoleonově blokádě se nedalo jen tak na kontinent dovážet, avšak podnikaví 

Rothschildové opět vymysleli, jak podnikat i za těchto nepříznivých podmínek a tak syn 

Nathan dostával do Anglie velké finanční prostředky, za které koupil nejen bavlnu, s níž 

obchodoval původně, ale také potraviny, zboží z kolonií a všemožný další artikl, který se 

normálně dovážet nesměl. Vzápětí Nathanovy balíky a krabice zmizely, aby se zanedlouho 

objevily v hamburských docích, kde již čekal Amschel a Salomon. Záhy poté se na 

vyhladovělých regálech obchodů po celé Evropě – v Německu, Skandinávii, Nizozemí i 

samotné Francii – objevilo čerstvé zboží a lidé rádi platili (Morton, 2011). 

Na jaře roku 1809, když Vilém IX. financoval špatně připravované povstání 

v Hesensku-Kasselsku, hned po jeho potlačení, byl zatčen Buderus a podroben křížovému 

výslechu. Rothschildové byli předem varováni Dalbergem, a když přišla policie, našla jen 

dům lidí kde, jak se zdálo, každý provozoval legální činnost. Nenašli, co by Amschelovi 

vytkli (Wilson, 1993). Krize zdaleka nebyla zažehnána, ale Rothschildové se drželi. 

V roce 1812, kdy Mayer Amschel Rothschild zemřel, byli pouze dva z jeho synů 

usídlení v zahraničí, jmenovitě Nathan v Anglii a James v Paříži, který tam odjel roku 

1811 (Leese, 2013). Amschelovi synové tedy pokračovali v otcově celoživotním díle a 

rozšiřovali nadále rodinné impérium (Morris, 2012). Ve Frankfurtu tedy převzal otcovu 

kancelář Amschel II., jeho bratr – Solomon – byl poslán roku 1816 otevřít kanceláře ve 

Vídni a bratra Karla poslal v roce 1821 do Neapole, bratrům byly zajištěny rakouské 

šlechtické tituly, kdy se v roce 1822 všichni stali barony rakouského císařství, jediný 

z bratrů, jenž tento titul nezískal, byl Nathan v Anglii (Leese, 2013). Díky tomu, že velmi 

rychle vlastnili banky po celém světě a měli nejlepší styky s monarchy, rostl vliv 

Rothschildů na politiku a peněžnictví (Morris, 2012). 

Amschel II. se na sklonku svého života seznámil s Bismarckem, v roce 1851, kdy 

Bismarck přišel do Frankfurtu jako zástupce Pruska, si Amschel II. neúnavně Birsmarcka 

předcházel, což se mu následně oplatilo a od roku 1853 se tedy Rothschildové stali 

pruskými dvorními bankéři a zhruba od roku 1852 požívali Rothschildové Bismarckovy 

nejvyšší přízně (Leese, 2013). Již v polovině 19. století byli Rothschildové považováni za 

nejbohatší rodinu světa (Morris, 2012). Amschel II. zemřel roku 1855 a firmu Rothschildů 



Zuzana Lanzendörferová: Dochované památky Rothschildů na Ostravsku 

15 

2015 

Obr. 3.2-3: Salomon M. Rothschild (1774-

1855), zakladatel vídeňské větve rodu, na 

olejomalbě kolem r. 1840 (Myška, 2011). 

ve Frankfurtu převzal jeho synovec Mayer Karl Rothschild, syn Karla z Neapole, kterému 

pomáhal jeho bratr William. Ten po Mayer Karlově smrti v roce 1886 firmu převzal, ale ta 

pod jeho vedením neprosperovala a po jeho smrti v roce 1901 zanikla (Leese, 2013). 

Rothschildové a jejich další potomci však i nadále prosperovali, nás už ovšem bude 

zajímat jen vídeňská větev, aneb jeden z pěti Amschelových synů a jeho potomci, který 

ovlivnil velkým způsobem rozvoj Ostravska. 

 

3.2 Vídeňská větev Rothschildů 

Solomon Mayer Rothschild (Obr. 3.2-3) se narodil 9. září 1744 ve Frankfurtu nad 

Mohanem, velmi úzce spolupracoval s rakouskou aristokracií, především pak s kancléřem 

Klemensem Metternichem (Navrátil, 2012).   

V Rakousku se roku 1809 stal ministrem zahraničí kníže Metternich. 

Nejvýznamnější osobnost evropské politiky své doby, s výjimkou Napoleona, jemuž byla 

právě Metternichovou zásluhou nabídnuta ruka Marie Luisy Rakouské. Svým tajemníkem 

a poradcem jmenoval Fridricha von Gentze, jemuž pak za své vztahy s Metternichem 

vděčili Rothschildové (Leese, 2013). Jak píše Leese (2013), po bitvě u Watterloo začal 

Frankfurtský dům Rothschildů obchodovat ve velkém s rakouskou vládou a (několik let po 

smrti svého otce) Solomon Rothschild byl vyslán do Vídně, aby tam v roce 1816 zřídil 

trvalou pobočku podniku Rothschildů. 

Solomon byl již velice zběhlý ve finančnictví a při své práci pro frankfurtský 

podnik procestoval celou Evropu. Ve Vídni se mu natolik dařilo, že pokud šlo o peníze, 

bylo Metternichovo Rakousko v rukách 

Rothschildů (Leese, 2013). Do roku 1816 

pracoval dle Myšky (2003) převážně 

v centrále bankovního domu ve Frankfurtu a 

specializoval se na finanční operace 

s rakouskou vládou. Jeho trvalou rezidencí 

byla Paříž, hotel Holland na dnešní ulici Pillet-

Will. Jelikož byl roku 1800 jmenován 

dvorním faktorem Habsburků, vázalo jej to od 

roku 1816 k častějším pobytům ve Vídni 

(Myška, 2003). Jak dále píše Myška (2003), 

1818 se vídeňský dům podílel na celkovém 

kapitálu Rothschildů 1,7 milionu liber 

sterlinků a 42,5 milionu franků. Císař 

František I. Solomonovi za zásluhy udělil 

dědičný titul svobodný pán (freiherr) a 

Solomon se tak stal vůbec prvním židem 

v historii této monarchie, kterému bylo 

uděleno čestné rakouské občanství (Navrátil, 

2012). 

Roku 1821 byl Solomonův bratr vyslán 

do Rakouskem okupované Neapole, aby tam otevřel pobočku firmy, a Metternich, který se 
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stal kancléřem, jmenoval Solomonova bratra Jamese v Paříži svým rakouským generálním 

konzulem (Leese, 2013). Následujícího roku byli ze všech synů starého Amschela 

Rothschilda rakouští baroni, bylo to pro Rothschildy období moci (Leese, 2013). Leese 

napsal (2013), že se odhaduje, že Rothschildové mezi léty 1817 a 1848 poskytli půjčky ve 

výši 131 milionů liber. Salomon Mayer Rothschild se vedle svého pařížského bratra 

Jamese podílel kromě finančních operací také na investování kapitálu do výstavby 

železničních tratí v monarchii, do průmyslu a hornictví (Myška, 2003). Například výměnou 

za úvěr zajistil Solomon v roce 1839 hypotéku na všechny lodě rakouské firmy Lloyd 

(Leese, 2013). V roce 1840 již Solomonovo bohatství a okázalost, s níž ho dával na odiv, 

oslnily vídeňskou společnost, která ho již nevyhledávala jen kvůli penězům, ale i při 

společenských příležitostech. Rothschildové vynutili židům od Metternicha mnohá 

privilegia v Rakousku i všude jinde, kde mělo Rakousko vliv (Leese, 2013). Právě 

Metternich pak v roce 1833 zabránil Papežskému státu znovu zřídit židovské ghetto, roku 

1844 pak zajistil Solomon Rothschild židům právo vlastnit pozemky v Rakousku (Leese, 

2013). Solomon Mayer Rothschild patřil mezi nejvýznamnější bankéře a podnikatele 19. 

Století. Radikálně zasáhl do rozvoje rakouské monarchie a změnil především osudy 

Moravy a Slezska (Navrátil, 2012). 

Rozšíření revoluční nálady roku 1848 Metternicha donutilo opustit Rakousko a 

uchýlit se do bezpečí. Dům Solomona Rothschilda ve Vídni byl rovněž vypleněn a také on 

uprchl (Leese, 2013). Už se do Rakouska nikdy nevrátil, protože zemřel roku 1855 v exilu 

(Leese, 2013). Metternich se neodvážil vrátit dříve, než propukla reakce, a pak Solomonův 

syn, Anselm Rothschild, tehdejší rakouský generální konzul ve Frankfurtu, znovu otevřel 

podnik Rothschildů (Leese, 2013). Anselm Salomon pokračoval v podnikatelských 

aktivitách otce na poli investic do rakouského průmyslu, hornictví, železnic. Roku 1855 se 

podílel na založení „Österreichischer Kreditanstalt für Handel und Gewerbe“ a získal akcie 

společnosti „Jižní dráhy“ (Myška, 2003). Po jeho smrti v roce 1874 ho následoval jeho syn 

Albert Solomon Rothschild (Leese, 2013). Byl to první Rothschild, který získal 

v Rakousku výsadní právo účasti u soudů. Albert Rothschild byl majoritním podílníkem 

v Severní dráze, koncernu, jehož vybudováním coby veřejné obchodní společnosti byl roku 

1836 pověřen Solomon. Podnik byl později znárodněn (Leese, 2013). Podobnou roli sehrál 

v Jižní dráze, kterou Rothschildové výhodně odkoupili od státu (Leese, 2013). V roce 1899 

již Albertovi patřila asi čtvrtina českého území (sedminásobek majetku královské rodiny) a 

stejný díl v dalších provinciích: Dolních Rakousech, Moravě, Slezsku a Maďarsku (Leese, 

2013). 

Vídeňský bankovní dům se nyní většinu času zabýval spíše správou svého majetku 

než bankovnictvím (Leese, 2013). Albert se stal majoritním podílníkem v bance Credit 

Anstalt, a když roku 1911 zemřel, zanechal 150 milionů liber (Leese, 2013). Až do svého 

zavření Hitlerem vídeňský bankovní dům Rothschildů i nadále manipuloval veřejnými 

záležitostmi dalších zemí (Leese, 2013). Rakouští Rothschildové společně s židem von 

Gutmannem vlastnili nejdůležitější uhelné doly a železárny ve Vítkovicích a Moravě. 

V roce 1939 se hodnota firmy, kterou vytvořili, odhadovala na deset až čtyřicet milionů 

liber (Leese, 2013). Československo bylo tou dobou zemí Rothschildů, odhaduje se, že 

v roce 1933 vlastnili baroni Ludvík a Evžen Rothschildové (synové Alberta Rothschilda) 

dohromady více než polovinu finančního a průmyslového vlastnictví Rakouska (Leese, 

2013). Roku 1938 jim pak Němci všechny jejich nemovitosti zkonfiskovali (Leese, 2013). 

Největší československá banka Böhmische Escompte-Bank patřila Rothschildům (Leese, 

2013). 
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Když se blížila druhá světová válka a Němci obsazovali Rakousko, poslední 

z vídeňské větve Rothschildů, Louis (Ludvík) Rothschild, do poslední chvíle odmítal 

opustit Vídeň. Což se mu stalo osudným a nevyhnul se tomu, aby jej odvedli němečtí 

důstojníci. Němci samozřejmě moc dobře věděli o neskutečném jmění Rothschildů a chtěli 

jej získat pro sebe. Louis Rothschild byl však předem připraven a spousty svého majetku 

zavčasu převedl, i Vítkovice byly převedeny na čas do vlastnictví Anglie (staly se dceřinou 

společností Alliance Insurance, londýnské firmy, tudíž byly chráněny Anglií). Němci chtěli 

získat Vítkovice a všechen rakouský majetek Rothschildů výměnou za propuštění Louise, 

což Rothschild odmítal a kladl si podmínky, nakonec se v červenci roku 1939 Říše 

zavázala, že Vítkovice odkoupí za 2 900 000 liber šterlinků a Louis byl propuštěn. Téměř 

vzápětí však vypukla válka a smlouva nebyla nikdy naplněna. Louis Rothschild dožil 

v Americe (Morton, 2011). 

 

3.3 Rothschildové na Ostravsku 

 Rothschildové, známí jako rod bankéřů a podnikatelů, jsou pro nás ve spojení 

s Ostravskem a okolím významní především jako podnikatelé ve výstavbě železnic, 

podnikatelé v báňském průmyslu a v hutnictví železa (Myška, 2003). Nejvýznamnější 

osobou všech dob, která se zasloužila o rozvoj Ostravska, byl – vedle zakladatele 

Moravské Ostravy biskupa Bruna – vídeňský bankéř Salomon Mayer Rothschild (Navrátil, 

2010). S jeho jménem je spojena především výstavba Severní dráhy Ferdinandovy, která 

pak urychlila rozvoj těžby uhlí a výroby železa (Myška, 2003).  

Počátek působnosti Salomona Rothschilda na Ostravsku je spojován se stavbou 

železnice z Vídně do polské Bochnie, kdy se stal hlavním iniciátorem této stavby, nebýt 

jeho osoby a jeho neústupnosti, byla by Severní dráha Ferdinandova postavena asi později 

(Navrátil, 2012). Jeho projekt odmítali bankéř Péreire a hrabě Larisch, kteří ze založené 

společnosti vystoupili. Salomon dokonce pohrozil, že dráhu postaví sám (Navrátil, 2012). 

Jak píše Navrátil (2012), ostatní akcionáře pak přesvědčila jeho vytrvalost, aby ve 

společnosti zůstali. Ostatně sám neveřejně skoupil osm tisíc akcií Severní dráhy 

Ferdinandovy za 14 tisíc zlatých a ty pak dle Navrátila (2012) tvořily velký díl jeho 

nesmírného bohatství. Zajistil si tím tak v této společnosti majoritní podíl (Zářický, 2005). 

Zájem o výstavbu železnic byl zřejmě podnícen londýnským bratrem Nathanem. Na 

základě anglických zkušeností, železnice, která se pak postavila, spojovala Vídeň 

s Ostravskem, Krakovem a solnými doly v již zmíněné Bochni a také ve Wieliczce 

v Polsku (Myška, 2003). Přestože se stavba železnice nevyvíjela zcela bez obtíží, byla trať 

již v roce 1847 dovedena do Ostravy a Bohumína a roku 1856 se napojila na Krakovsko-

hornoslezskou dráhu, čímž bylo spojení s Krakovem dokončeno (Zářický, 2005). Podle 

Navrátila (2012) část zisku Solomon vkládal do pozemkového majetku, získal dominia 

Bohumín, Šilheřovice (kde zůstaly dodnes významné památky, připomínající nám 

Rothschildy) a Hlučín.  

 Salomon Rothschild se o Ostravsko začal zajímat již v roce 1831, kdy zvažoval 

nájem, případně zakoupení vítkovické Rudolfovy hutě z pozůstalosti kardinála a 

arcivévody Rudolfa Habsburského, v roce 1835 pak huť pronajal a o osm let později ji 

koupil spolu s některými doly (Navrátil, 2012). Učinil z ní jednu z největších evropských 

ocelářských firem (Navrátil, 2010). Roku 1843 definitvně přešly železárny ve Vítkovicích 



Zuzana Lanzendörferová: Dochované památky Rothschildů na Ostravsku 

18 

2015 

do vlastnictví bankovního domu Rothschildů (Myška, 2003). Koupí Rudolfovy hutě roku 

1843 přešly na Rothschilda samozřejmě i tzv. Hlučínské konsolidované doly. Aby napříště 

zamezil tříštění kuksů mezi vrchnost a těžaře, odkoupil hned následujícího roku celé 

hlučínské panství, a stal se jediným vlastníkem všech zdejších jam (Zářický, 2012). Téhož 

roku získal od Huberta Stückera svobodného pána von Wayersdorf za 425 000 tolarů také 

sousední šilheřovické panství (Zárický, 2012). Podle Zářického (2012) pak zakončil své 

investice do půdního fondu na Hlučínsku v roce 1847 koupí rytířského statku 

Hošťálkovice, v jehož katastru se rovněž předpokládal nález uhlí. Aby v této části 

ostravsko-karvinského revíru nepřipustili sebemenší komplikace, obrátili Rothschildovi 

manažeři dle Zářického (2012) svou pozornost také na dvě doposud samostatná těžířstva, 

stojící doposud mimo vliv Rothschildovy kapitálové skupiny a to: v prvé řadě na jámu 

Trojice ve Lhotce u Hlučína (dnes městská část Ostravy), jejíž důlní pole bylo roku 1838 

propůjčeno lesnímu správci statků knížete Lichnovského Franzi Megerlemu z Hradce nad 

Moravicí; druhým důlním podnikem, jehož samostatné „fungování“ mělo ovšem veskrze 

jepičí život, byla jáma Bedřiška-Augusta ve Lhotce u Hlučína. 

  
Obr. 3.3-4: Huť Anselm. Takto vypadala Anselmova huť při plném provozu, jak ji nakreslil v polovině 19. 

století malíř Ernst Wilhelm Knippel. Nahoře ve výřezu Salomon Mayer Rothschild. (Navrátil, 2010). 

 

Nastal úžasný rozmach výroby železa, začala se stavět nová huť, která dostala 

jméno Anselm (Obr. 3.3-4 a Obr. 3.3-5), dále strojírenské dílny a několik nových dolů, 

například Šalomoun (Salomon), Karolina, Hlubina, a v důlním poli s názvem Boží 

požehnání v Petřkovicích Důl Anselm (Navrátil, 2012). Důl Anselm koupil jako důl 

Ferdinandovo štěstí v roce 1843 a pojmenoval ho po svém nejstarším synovi Anselmu 

Salomonovi (v prostorách Dolu Anselm je dnes hornické muzeum) (Navrátil, 2013). Začal 

hloubit nejstarší šachtu v Ostravě, které dal jméno po ženě svého syna Anselma – Karolina 

(Navrátil, 2010). Stalo se tak roku 1843, kdy důlní dílo získal (roku 1842 zde začala 

hloubit Moravsko-ostravská společnost) (Zářický, 2005). Šachta Karolina byla úžasná, 

jako první na Ostravsku začala používat parní stroj (Navrátil, 2012). V sousedních 

Vítkovicích byla potom v letech 1852-1857 vybudována jáma Hlubina (Zářický, 2005). Za 

Rothschilda prodělaly železárny mimořádný rozmach: výroba surového železa vzrostla 
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z 28 368 vídeňských centýřů 1842 na 84 410 centýřů 1848 (Myška, 2003). V roce 1858 

pak byla dokončena koksovna Karolina, která měla přes padesát pecí (Navrátil, 2012). 

 

 
Obr. 3.3-5: ANSELMOVA HUŤ. Když Salomon Mayer Rothschild získal ve Vítkovicích Rudolfovu huť, 

postavil další, ale mnohem modernější Anselmovu huť. Jméno dostala po jeho synovi Anselmovi. (Archiv 

Vítkovice, a.s.). 

 

Tento nejvýznamnější průmyslník Ostravska 19. století část svého nesmírného 

bohatství vkládal do umění a nákupu starožitností, ostatně stejně jako dříve jeho otec. 

Když ale v rakouské monarchii došlo v roce 1848 k revoluci a kancléř Metternich byl 

odstraněn, ztratil Salomon Mayer Rothschild většinu svého politického vlivu. Jeho banky 

přišly o značné finanční částky a ve svých sedmdesáti čtyřech letech předal vedení své 

firmy svému synu Anselmovi, což ale nebylo bez hořkosti (Navrátil, 2012). Salomon pak 

odešel z Vídně do svého sídla v Paříži (rodina byla nucena k exilu), kde pak podle 

Navrátila (2012) v roce 1855 zemřel.  
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Obr. 3.3-6 a 3.3-7: Vlevo: Ocelářský gigant. Pohled na Vítkovické železárny v roce 1890, kdy patřily 

k nejmodernějším podnikům svého druhu na světě. Vpravo: VINDOBONA. Lokomotiva Vindobona jezdila 

zpočátku i na jižní části Severní dráhy Ferdinandovy, tedy z Vídně do Přerova. (Archiv Vítkovice a.s.). 

 Syn Anselm Salomon Rothschild se narodil 29. ledna 1803 v Paříži (jiné zdroje 

uvádějí Frankfurt nad Mohanem). Rozsáhlé vzdělání získal především na univerzitě 

v Berlíně. První finanční zkušenosti pak získal v Paříži, v bankovním domě svého strýce 

Jamese (Navrátil, 2013). Svou podnikatelskou kariéru tak u strýce zahájil již 1820 (Myška, 

2003). U svého strýce se osvědčil v jednáních o nejrůznějších finančních operacích 

v Kodani, Haagu, Bruselu a Berlíně a nabyl takové mezinárodní zkušenosti, že mohl načas 

přejít do rothschidlovské centrály ve Frankfurtu a zde se přímo podílet na řízení a 

koordinaci činnosti rothschildovských finančních aktivit v pobočných závodech 

v Londýně, Paříži, Neapoli a Vídni (Myška, 2011). Podnikatelské zkušenosti nabýval pod 

vedením svého nejstaršího strýce Amschela Mayera v rodinné centrále ve Frankfurtu nad 

Mohanem (Myška, 2003). Podle rodových zvyklostí byl povinen vybrat si za manželku 

některou ze svých četných sestřenic, aby se zamezilo štěpení rodového majetku. Oženil se 

v roce 1826 s Charlottou, dcerou svého londýnského strýce Nathana Mayera Rothschilda 

(Navrátil, 2013). Z manželství vzešly tři dcery a dva synové: Ferdinand, který neprojevil 

zájem o rodinný byznys a mladší Albert, který se pak po otci stal obratným 

pokračovatelem ve vedení vídeňského bankovního domu (Myška, 2003). Podle Navrátila 

(2013) pak roku 1855 přesídlil do Vídně a podílel se na podnikání a finančních 

záležitostech rodiny a ujal se po otci řízení bankovního domu.  

Po otcově smrti se stal vlastníkem dolů a průmyslových podniků na Ostravsku, 

z nichž jedna huť ve Vítkovicích (Obr. 3.3-6) a jeden důl v Petřkovicích nesly jeho jméno 

(Myška, 2003). Jako podílník akciové společnosti Severní dráha Ferdinandova (na Obr. 

3.3-7 můžete vidět obrázek lokomotivy, která jezdila tou dobou na drahách této 

společnosti) dokončil některé otcovy záměry: koupil šachty od bratří Kleinů, Důl František 

v Přívoze, dále doly Albert a Hubert v Hrušově, jámy Michal a Ferdinand 

v Michálkovicích, Hermenegild ve Slezské Ostravě, jámu 10 v Moravské Ostravě a od 

rakouského státu důlní pole v Heřmanicích. Anselm Rothschild tak získal převahu mezi 

ostatními těžaři (Navrátil, 2012). 

Anselm Rothschild postupem času ztrácel na Ostravsku svou někdejší vervu a 

některé části svého průmyslového impéria začal pronajímat, například bratřím 

Guttmannům či mariánsko-horskému těžaři Vondráčkovi (Navrátil, 2012). Také se to 

projevovalo např. jeho tolerancí k ne právě kompetentním a s technickým pokrokem krok 

držícím vedoucím manažerům Vítkovic. Ředitel Karl Elbertshagen byl sice vzdělaným a 

oboru znalým technikem, ale rozsah podniku, který měl řídit, byl zřejmě nad jeho síly a to 

samé platí i o po něm nastoupivším Aloisi Scholzovi (Myška, 2011). Anselm se ale 
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Obr. 3.3-8: Anselm Salomon Rothschild 

(1803-1874). Na litografii, kterou zhotovil 

Friedrich Johann Gottlieb Lieder ve Vídni 

kolem r. 1830 (Myška, 2011). 

nacházel v odlišné situaci než jeho otec. Jeho pozornost a významnou část peněžních 

zdrojů si ve stále větší míře vynucovala transformace finančního podnikání, která úzce 

souvisela se změnami politického a ekonomického klimatu na počátku 2. poloviny 19. 

století v Evropě a to byl také důvod, proč jeho zájem o průmyslové podnikání ustupoval 

stále více do pozadí (Zářický, 2012). I přes tuto skutečnost však zůstávalo Těžířstvo 

svobodného pána Anselma Salomona Rothschilda (Obr. 3.3-8) největší těžební společností 

revíru (Zářický, 2005). 

Investice do modernizace provozu přestávaly dostačovat a bylo nutno začít hledat 

východiska z tíživé situace (Zářický, 2005). Začal spolupracovat s bratry Guttmannovými 

při těžbě uhlí a výstavbě Žofínské huti, v roce 1873 vytvořili společnou firmu Vítkovické 

horní a hutní těžířstvo (Navrátil, 2012). Vyvrcholením spolupráce Guttmannů a 

Rothschildů v železárenském průmyslu se stalo právě vytvoření „Witkowitzer Berg-und 

Hüttengewerkschaft“ a pod správu těžířstva, jehož kapitál byl rozdělen na 100 kuksů 

v poměru 51:49 ve prospěch Rothschildů, přešly spolu se železárnami ve Vítkovicích také 

železnorudné doly na Moravě a v Uhrách (Myška, 2003).      

Největšími investicemi byly montánní dráha v Ostravsko-karvinské pánvi a báňský 

komplex Dolu Hlubina s koksovnou. Z ostatních 

báňských závodů to byly jámy na Jaklovci, 

Karolina, doly v Hrušově, Doubravě, Orlové a 

velká moderní koksovna, tzv. Centrálka 

v Moravské Ostravě (Myška, 2011).  

Podle Navrátila (2013) Anselm 

nesouhlasil s prusko-rakouskou válkou, která 

vypukla v roce 1866, a striktně odmítl finančně 

podporovat kteroukoliv z válčících stran. Podílel 

se na založení Rakouského úvěrového ústavu pro 

obchod a průmysl (Österreichische Credit-Anstalt 

für Handel und Gewerbe) (Navrátil, 2013).   

Anselm rekonstruoval zámeček 

v Šilheřovicích a založil tamní bažantnici 

(Navrátil, 2012).  K zámku v Šilheřovicích měl 

zvláštní citový vztah, je známo, že v něm rád a 

dlouho pobýval a jeho rozvoji věnoval hodně 

úsilí a peněz (Myška, 2011). Podle Navrátila 

(2012) se jeho zájmy – na rozdíl od otce 

Salomona – však již nesoustřeďovaly toliko na 

rozmnožování kapitálu. Byl významným donátorem různých humanitních institucí a 

podporoval zejména umělce. Byl také vášnivým sběratelem umění, a jak píše Navrátil 

(2012), jeho sbírka měla v roce 1872 více než šest set světově významných děl, takže pro 

ně ve Vídni vybudoval na Renngasse svou vlastní galerii. Kromě umění podporoval i 

školství. Byl filantrop a ve Vídni nechal postavit nejmodernější evropskou nemocnici 

Rothschild-Spital. Podporoval nemocnice, řemeslníky, ženská sdružení, slepecký ústav 

nebo mateřské školy, také ve Vídni věnoval na dobročinné účely velké finanční sumy 

(Navrátil, 2013). 
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V čele vídeňské filiálky setrval do roku 1874 (Myška, 2011). Zemřel téhož roku 

dne 27. července 1874 ve Vídni (Navrátil, 2013). Úhrnný odhad Anselmova majetku 

představoval k datu jeho úmrtí závratně vysokou částku 94,1 milionu zlatých rakouské 

měny. Když se od toho odpočítala tzv. pasiva (což byly dluhy a závazky vůči třetím 

osobám) ve výši přibližně půl milionu zlatých, zůstávala výsledná částka 93,6 milionu 

(Myška, 2011). Důlní majetek Rothschildů se ve všech částech ostravsko-karvinského 

revíru značně rozrostl. Na Hlučínsku bylo Anselmu Salomonu Rothschildovi krátce před 

jeho smrtí roku 1874 propůjčeno rozsáhlé důlní pole Rothschild v katastru obce Koblov, 

další propůjčku na důlní pole František v Petřkovicích a Koblově získal vídeňský 

Bankovní dům S. M. Rothschild zastupovaný Albertem Salomonem Rothschildem v roce 

1892 (Zářický, 2012).  

Těžba na rothschildovsko-guttmannovské hlučínské těžební enklávě byla již 

v průběhu 60. a 70. let soustředěna na jámu Anselm v Petřkovicích, ke které se v letech 

1892-1895 připojila jáma Oskar, jež byla vyhloubena na pomezí katastrů obcí Ludgeřovice 

a Petřkovice (Zářický, 2012). V průběhu čtvrt století trvajícího společného podnikání 

Rothschildů a Guttmannů došlo k tak provázanému kapitálu, že se rozdělení majetku 

těchto dvou rodin jevilo jako značně obtížné a tak roku 1896 bylo založeno Vítkovické 

horní a hutní těžířstvo, jež převzalo název jedné z bývalých pachtovních společností a toto 

těžířstvo bylo v přímém držení rodin Rothschildů a Guttmanů, jehož jmění připadalo po 

rozdělení rovným dílem oběma zůčastněným stranám (Zářický, 2012). 

Vítkovické horní a hutní těžířstvo (dále VHHT) patřilo před první světovou válkou 

spolu s Rakouskou alpinskou montánní společností, Pražskou železářskou společností a 

Rakouskou báňskou a hutní společností ke čtyřem největším důlním a hutním societám 

habsburské monarchie a tomu také odpovídal rozsah jeho podnikatelských aktivit (Zářický, 

2005). VHHT vedle dolů a hutí v ostravsko-karvinském revíru, které tvořily rozhodující 

část jeho průmyslového potenciálu, vlastnilo také železnorudné doly na Moravě, v Horních 

Uhrách a ve Švédsku. V samostatném ostravsko-karvinském revíru se pak v držení 

těžířstva podle Zářického (2005) nacházel rozsáhlý hutní komplex ve Vítkovicích a 

kamenouhelné doly v jeho moravské i slezské části a na Hlučínsku, které již byly výše 

zmíněny. 

Ve třicátých letech minulého století, když se v Německu dostal k moci Hitler, 

snažili se Rothschildové Vítkovické horní a hutní těžířstvo v Československu prodat. 

Jednání vedl generální ředitel VHHT Oskar Federer, protože se vláda ČSR obávala, aby 

majetek Rothschildů a Guttmannů nebyl prodán Německu (Navrátil, 2010). Jak však píše 

Navrátil (2010), v lednu 1942 bylo Vítkovické horní a hutní těžířstvo začleněno smluvně 

do koncernu Hermann Göring Werke. Problémy nastaly s koncernovým podnikem Freja, 

který patřil do VHHT a provozoval těžbu železné rudy u Gälivary ve Švédsku. Německý 

správce VHHT žádal o převzetí tohoto podniku, Švédsko ale rozhodlo jednat o majetku až 

po válce (Navrátil, 2010). Po ní ale došlo k třístrannému jednání mezi Československem, 

Velkou Británií a Švédskem a podíly Freja pak tvořily úhradu za deponované podíly 

Vítkovického horního a hutního těžířstva, tedy Vítkovické železárny nebyly Rothschildům 

vyvlastněny bez náhrady, ale řádně zaplaceny (Navrátil, 2010). 
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4. POPIS JEDNOTLIVÝCH PAMÁTEK 

 

 Pro tuto práci byly vybrány ty nejdůležitější památky v Ostravě (Obr. 4-1), mimo 

dělnických kolonií (a v blízkých Šilheřovicích a Bělé) spojené s rodem Rothschildů a nejde 

o památky, které jsou pro každého známé. V Ostravě a přilehlém okolí je samozřejmě 

památek po Rothschildech mnohem více, ale buď se již nenacházejí v okrese Ostrava a 

tudíž nás v této práci nezajímají, nebo jde často již o složitou práci historika, kdy se velice 

složitě dohledávají majetkoprávní vztahy a ani nynější historikové často nemohou 

s jistotou určit, kdo v tehdejší době vlastnil či dal postavit daný objekt a jak je o 

Rothschildech moc dobře známo, velice rádi psali své majetky pod jiné firmy či osoby 

v zastoupení, aby nebyla dohledatelná přesná částka jejich jmění. 

 
Obr. 4-1: Mapa všech památek. 1 – DOV (Vítkovické železárny + Důl Hlubina), 2 – Karolina, 3 – Žofínská 

huť, 4 – Důl Šalomoun, 5- Vítkovický zámek, 6 – Bývalý závodní hotel, 7 – Měšťanská škola chlapecká, 8 – 

Vítkovická nemocnice, 9 – Důl Louis, 10 – Bývalý sirotčinec, 11 – Důl Ida, 12 – Důl František, 13 – Důl 

Terezie, 14 – Důl Jindřich, 15 – Důl Trojice, 16 – Důl Hermenegild, 17 – Důl Hubert, 18 – Důl Oskar, 19 – 

Důl Anselm, 20 – Hošťálkovický zámeček, 21 – Bažantnice, 22 – Šilheřovický zámek, 23 – Lovecký zámeček, 

24 – Hájenka Rothschildů / Pstruží farma, 25 – Rothschildův dvůr (podle [8], vlastní úprava). 
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4.1 Vítkovické železárny 

Lokace: Ulice Vítkovická, Dolní oblast Vítkovic, Ostrava 

Nejstarší zmínka o obci Vítkovice pochází z roku 1357, kdy byla v držení bratří 

Petra a Jana z Paskova. Její původní název byl Wittchendorff (Matěj, 2007). Vítkovice 

však byly malou vesničkou, dokud se nezačaly rychle rozvíjet díky hutím. Roku 1828 byla 

sepsána zakládací listina Rudolfovy huti (nechal ji vybudovat kardinál, arcivévoda a 

olomoucký arcibiskup Rudolf Jan Habsburský), která položila první základy budoucího 

podniku Vítkovických železáren. Tento podnik se časem rozrostl na největší závod na výrobu 

železa, oceli a válcovnu.  Tímto rokem se začaly psát dějiny budoucí národní kulturní památky 

města Ostravy (Przybylová, 2012). 

Otcem myšlenky vybudovat první skutečně velikou parní železnici na našem území 

se stal ve 20. letech 19. století vídeňský profesor F. X. Riepl. Koncem roku 1829 uveřejnil 

projekt dráhy, jež měla spojit solné doly v okolí Bochnie a Vieliczky a uhelné bohatství 

Ostravska přes Přerov a Břeclav s Vídní. Tato myšlenka se později během několika let 

stala skutečností. Výstavba železnic by vyžadovala obrovské množství železa a tak stavba 

železnic představovala mohutný impuls pro rozvoj železářství. Do té doby se také železo 

vyrábělo využíváním dřeva, a F. X. Riepl se inspiroval v Anglii myšlenkou využívání uhlí. 

Svou myšlenku předvedl arcibiskupovi a roku 1829 se začalo se stavbou válcoven a 

pomocných budov. Roku 1830 měla být dostavěna pudlovna a válcovna, stavba se však i 

z finančních důvodů zpozdila. Riepl tou dobou také nevzdal svou myšlenku se stavbou 

železnic a jeho smělý plán upoutal právě vídeňského bankéře Salomona Mayera 

Rothschilda. S. M. Rothschilda získal Riepl i na finacování výstavby železáren a první 

pudlovací pec byla dostavěna v září roku 1930. Dosud nedokončené železárny byly 

pojmenovány podle svého zakladatele Rudolfovou hutí. V polovině roku 1831 byla již 

dokončena stavba válcovny a dalších pomocných budov, zahájeny byly i přípravy ke 

stavbě vysoké pece. Do vývoje železáren však tou dobou zasáhl nepříjemně vnější faktor, 

jímž byla smrt dosavadního majitele Rudolfovy hutě – arcibiskupa Rudolfa. Rudolfova huť 

se stala po smrti svého zakladatele součástí jeho dědictví. V roce 1836 byla spuštěna první 

koksová vysoká pec, roku 1838 pak byla zapálena druhá. Současní majitelé nehodlali dále 

investovat do další výstavby a podnik bez dostavění nemohl nadále fungovat. Jediné řešení 

bylo podnik co nejrychleji a co nejvýhodněji prodat (Myška, 1960). 

Od roku 1843 se stal majitelem železáren Rothschild, který měl výsadní postavení 

v pachtovní společnosti „Vítkovické těžířstvo“ („Wittkowitzer Gewerkschaft“). Od té doby 

byl vývoj železáren úzce provázán se stavbou Severní dráhy Ferdinandovy, neboť se 

železárny staly hlavním dodavatelem železničního materiálu. V roce, kdy Rothschild 

převzal železárny, se skládaly z následujících výrobních zařízení: vysokopecní výroba, 

slévárna, pudlovna a válcovna, kovárna, kotlárna, vrtárna a soustružna, cihelna a také 

několik domků s obydlím pro úředníky a dělníky, rozestavěná budova školy, špitál pro 

dělníky a hostinec. Vedle Rudolfovy hutě zde byla roku 1847 postavena nová tovární hala, 

nazvaná Anselmova huť, kde se měly vyrábět především železniční kolejnice (Myška, 

1960). Od roku 1848 byla v provozu koksovna. Osou tohoto komplexu se stal závodní 

náhon z řeky Ostravice, v samé blízkosti železáren (na katastru Moravské Ostravy) vznikly 

doly: 1842 jáma Karolina, dále Šalamoun, 1852 Hlubina. V poslední třetině 19. století byl 

areál přestavěn, vodní náhon byl zatrubněn a vysoké pece přeloženy do blízkého 

sousedství. V letech 1871-72 byla vybudována vysoká pec č. 1, tehdy byla největší 
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v Rakousko-Uhersku (Kuča, 2000). Roku 1873 se spojil bankovní dům Rothschildů se 

společenstvím bratří Gutmannů a vzniká Vítkovické horní a hutní těžířstvo, které vlastní 

Vítkovické železárny a jejich uhelné doly. V tomto roce byla postavena Žofínská huť (na 

území dnešní Karolíny, která vyráběla železo až do roku 1972). Pokračoval tak další velký 

rozvoj železáren, začínají se vyrábět důlní stroje, byla uvedena do provozu slévárna oceli, 

šamotárna, a roku 1893 kovárna [9]. 

V letech 1911 a dalších letech byla rekonstruována a modernizována vysoká pec   

č. 1, 1902 pak byla zprovozněna vysoká pec č. 4 (Kuča, 2000). Ještě v době před první 

světovou válkou byla přestavěna strojírna, mostárna, kotlárna, slévárna, rozšířena 

koksovna a přibyla pátá vysoká pec [9]. Během druhé světové války železárny sloužily na 

výrobu pro válečné účely. Říjnu roku 1945 došlo ke znárodnění těžkého průmyslu. Od roku 

1948 nesly Vítkovické železárny (Obr. 4.1-2) nový název, a to „Železárny Klementa 

Gottwalda“. V letech 1960-1985 následoval velký rozvoj strojírenské výroby, k železárnám 

bylo také přidruženo dalších 6 strojírenských podniků. Od roku 1989 se staly Vítkovické 

železárny státním podnikem a roku 1992 došlo k přeměně ze státního podniku na akciovou 

společnost (Polášek, 2007). V roce 1998 se zastavila výroba surového železa ve Vítkovických 

vysokých pecích. Další rok se začaly zpracovávat materiály pro ochranu areálu Dolu Hlubina a 

vysokých pecí Vítkovických železáren. Komplex celého areálu se nazývá Dolní oblast 

Vítkovice. Roku 2012 byl areál DOV zpřístupněn veřejnosti. Dolní oblast Vítkovice v dnešní 

době patří společnosti Vítkovice Machinery Group (Przybylová, 2012). Zavedením pudlování 

pomocí kamenného uhlí a provozoven dvou koksovacích vysokých pecí daly železárny 

významný podnět k rozvoji černouhelného hornictví na Ostravsku (Myška, 1960). 

  

Obr. 4.1-2: Vítkovické železárny. Vlevo: Vítkovice v roce 1937 (Archiv města Ostravy). Vpravo: Pohled na 

Dolní oblast Vítkovice dnes [10]. 

 

4.2 Důl Hlubina 

Lokace: Ulice Vítkovická, Dolní oblast Vítkovic, Ostrava 

Jáma Hlubina, nacházející se na hranici Vítkovic a Moravské Ostravy, Místecká 

ulice, proti ústí Pohraniční ulice, kterou známe moc dobře i dnes jako jednu z dominant 

Ostravy, součást Dolní oblasti Vítkovic a Národní kulturní památku tvoří dnes komplex 

jámy s dochovanou těžní věží spolu s areálem vysokých pecí a tvoří zde typické panorama 

interiéru města při Vítkovické ulici. Vlastní jáma Hlubina byla založena roku 1852, od 

roku 1853 pak jako první důl s vyzdívanou jámou (namísto výdřevy) na Ostravsku. Později 
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patřila Vítkovickému hornímu a hutnímu těžířstvu. Roku 1854 byla v sousedství 

vyhloubena první samostatná výdušná (větrná) jáma, která byla od roku 1867 s důlním 

ventilátorem. V roce 1868 byla postavena velká třídírna uhlí. Tento stavební areál prodělal 

četné přestavby, zajímavá byla budova koupelen a cechovny z roku 1899 (architekt F. 

Neumann), rozšířená roku 1925 architektem O. Bémem, a kotelna s původními kotli 

systému Garbr z let 1914-17 (Kuča, 2000).  

Při další přestavbě byla větrná jáma Hlubina v letech 1901-2 prohloubena na 

konečnou hloubku 218,4 m a roku 1907 byly dosavadní ventilátory nahrazeny novými 

systémy Cappel, které dodaly Vítkovické železárny. Roku 1903 bylo u jámy postaveno 

zaplavovací zařízení pro zakládání porubů. Bylo to první zaplavovací zařízení postavené 

v ostravsko-karvinském revíru [11]. V letech 1921-24 zde vznikla nová těžní jáma 

(stávající byla změněna na větrnou a stará větrná byla zrušena), byla také vybudována nová 

těžní věž, jámová budova a strojovna (Kuča, 2000). Během okupace byl důl přejmenován 

na Tiefbauschacht. V roce 1943 zde byl instalován nový elektrický bubnový těžní stroj 

Škoda z roku 1940 s motorem 1500 kW, který je nyní kulturní památkou a nachází se ve 

strojovně [11]. Těžba zde byla ukončena roku 1991 (Kuča, 2000). Poslední vůz uhlí 

s datem 30. 6. 1992 je dnes uložen v hornickém muzeu. V letech 1995-96 byly těžní i 

vzdušná jáma zasypány a těžní stroj, kompresory a ostatní povrchová zařízení byla 

demontována [11]. 

  
Obr. 4.2-3: Důl Hlubina. Vlevo: Důl Hlubina zhruba ve 40. letech 20. století (Archiv města Ostravy). 

Vpravo: Areál Dolu Hlubina dnes (Vlastní foto, 2013). 
 

Od roku 2002 se začalo s opravami této památky. Snahou na Dole Hlubina (Obr. 

4.2-3) bylo v 1. etapě oprav soustředit se na havarijní opravy zničených střech všech 

objektů, s tím, že bude poté postupně následovat obnova jednotlivých objektů. V roce 2002 

byly realizovány projekty opravy střech na budovách těžní budovy s těžní věží a strojovny 

těžních strojů. V roce 2003 byly opraveny budovy střech na budovách starých koupelen 

mužstva, kotelny, třídírny uhlí a nakládací stanice a strojovny těžních strojů. Dále byla 

roku 2003 provedena celková obnova těžní budovy s těžní věží včetně spojovacích mostů 

s budovou třídírny uhlí a nakládací stanice. V tom samém roce byly dále také demolicí 

odstraněny i novodobé přístavky u budovy starých koupelen mužstva. Budova starých 

koupelen mužstva je nejkrásnějším a architektonicky nejhodnotnějším objektem celého 

tohoto areálu. Následujícího roku byly realizovány opravy střech na budovách 

kompresorovny, nových koupelen mužstva, úpravny uhlí a staré rozvodny. Byla provedena 

obnova budovy strojovny těžních strojů, obnova budovy kotelny a zahájena obnova 

budovy starých koupelen mužstva. V roce 2005 pak pokračovala obnova budovy starých 

koupelen mužstva a roku 2006 pokračovaly práce na budově starých koupelen. Dále byla 
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provedena dešťová kanalizace od objektu s napojením na historický kanál Fischman 

(Jalůvka, Jarošík, 2007). 

 

4.3 Karolina 

Lokace areálu: při ulici 28. října, Moravská Ostrava, vedle tzv. Frýdlantského mostu, ul. 

Na Karolině 

 

Areál se skládá z jámy Karolina, větrné jámy Antonín, koksovny karolina 

 

Jáma Karolina 

 

Důl založen v roce 1842. Zakladatel těžařstvo Moravsko-ostravská společnost. V roce 

1843 důl odkoupil Salomon Mayer Rothschild. Důl pojmenoval po své manželce 

Charolain. 

Hloubka vtažné jámy – 550,3 m 

Hloubka výdušné jámy Antonín – 193 m 

Výška dřevěné těžní věže – 18,3 m 

Činnost dolu ukončena v roce 1933 

(Hettenberger, 2007). 

Jáma Karolina byla založena a hloubena od roku 1842. Nejprve těžařstvem 

Moravsko-ostravská uhelná společnost a od roku 1843 S. M. Rothschildem, který důl 

koupil. Dosáhla konečné hloubky 550 m, roku 1843 se zde uplatnil první parní stroj a první 

větrná pec (v rámci moravských dolů), poprvé zde také bylo použito drátěné těžní lano a 

vodovzdorné jámové roubení podle belgického vzoru (Kuča, 2000). Tento důl měl od roku 

1859 jako první mezi moravsko-ostravskými šachtami parní těžní stroj a těžil ročně asi    

60 tis. tun koksovatelného uhlí. Kromě parního stroje se zde i poprvé uplatnila větrná pec a 

technika vodovzdorného jámového roubení. Po celou dobu trvání tohoto dolu měl důl 

pouze dřevěnou těžní věž. Roku1854 zde došlo poprvé k větší explozi důlních plynů, což si 

vyžádalo 14 obětí. Jáma Karolina produkovala kvalitní koksovatelné uhlí, proto se 

Rothschild rozhodl, že postaví nedaleko dolu první koksovnu na ostravském území. I přes 

různé problémy a protesty byly v roce 1858 uvedeny do provozu čtyři koksovací baterie, 

ke kterým přibyly za dva roky ještě další tři [12]. 

  
Obr. 4.3-4: Jáma Karolina a Nová Karolina. Vlevo: Karolina ještě v dobách komunismu [13]. Vpravo: 

Nynější obchodní centrum postavené v místech areálu bývalé Karoliny; v místech koksovny dnes stojí budovy 

nákupního centra a na úrovni jámy je nyní Nová Karolina Park a správní budovy (Vlastní foto, 2015). 
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Obr. 4.3-6: Koksovna Karolina ve svých posledních 

letech. Nyní zde stojí nákupní centrum [14]. 

V roce 1864 byl k dolu Karolina (Obr. 4.3-4) připojen důl Antonín jako pomocný 

s větrní a vodní jámou. Roku 1910 došlo k převedení těžby podzemím na důl Šolomoun, 

tím se důl Karolina stal pouze pomocnou jámou. Těžní jáma byla po likvidaci roku 1933 

zasypána. Důl přímo navazoval na koksovnu, Žofinskou huť a elektrárnu. Odstavením 

koksových baterií v červnu roku 1985 a odstavením uhelného prádla v prosinci 1986 je 

datován definitivní konec průmyslové činnosti v tomto areálu. Celek této jámy a koksovny 

tvořil významnou dominantu v bezprostřední blízkosti centra města. Impozantní 

funkcionalistická budova prádla koksovny pocházející z roku 1927 byla na konci 80. let 

20. století demolována (Zdařilová, 2007). 

Větrná jáma Antonín 

Jáma Antonín (Obr. 4.3-5) se 

nachází na místě parčíku před divadlem na 

Smetanově náměstí. Byla hloubena 

Vítkovickými železárnami od roku 1846 a 

pro nedostatečné zásoby uhlí sloužila jen 

jako čerpací jáma Karoliny. Roku 1879 

byla jáma zlikvidována či po požáru 

v roce 1883 (Kuča, 2000). 

 

 

 

Koksovna Karolina 

Nacházejíc se při jižní straně ulice 28. října vedle Frýdlantského mostu byla 

založena u stejnojmenného dolu roku 1858, roku 1865 měla 56 pecí (roku 1931 pak 216 

pecí) a roku 1890 byla spojena první uhelnou lanovkou s Dolem Trojicí a Dolem Terezií 

ve Slezské Ostravě a mosty s řetězovou drahou s jámou Karolina a Šalamoun. U koksovny 

byla i briketárna. Tato impozantní funkcionalistická budova koksovny z roku 1927 byla 

zbořena na konci 80. let 20. století jako důsledek z nekoncepčních záměrů Útvaru hlavního 

architekta. Provoz této koksovny 

skončil v roce 1964, 1986 došlo k 

jejímu úplnému zastavení. Celý 

obrovský industriální komplex byl 

vyjma tzv. staré elektrárny zbořen a 

postupně je rekultivován. Likvidace 

Karoliny byla součástí všech 

koncepčních materiálů, které řešily 

další vývoj centrální části města. 

Zaniklý celek jámy a koksovny tvořil 

významnou dominantu a bezprostřední 

blízkosti městského centra (Kuča, 

2000). Objekty tzv. Elektrocentrály, 

která původně sloužila jak 

průmyslovému areálu, tak části 

přilehlé výstavby, a tzv. Ústředny jsou 

Obr. 4.3-5: Větrná jáma Antonín dnes (Vlastní 

foto, 2015). 
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dnes chráněny jako památky průmyslové architektury [12]. 

Elektrárna koksovny Karolina (Obr. 4.3-6), která se nacházela jižně od třídy 28. 

října a východně od Frýdlantské ulice, jinak také nazývaná stará elektrárna, byla postavena 

roku 1905 (Kuča, 2000). Z objektů elektrárny koksovny zůstala zachovaná pouze první 

budova elektrárny (kulturní památka) z toho roku. Výrazně podélná hmota je pročleněna 

středním rizalitem (Matěj, 2007). Tato budova se vyznačuje bohatou škálou 

architektonických detailů a kombinací červených a bílých cihel, kamenných prvků a 

skleněných tvarovek (Kuča, 2000). V době uvedení do provozu zde bylo 6 motorů na 

koksárenský plyn, na něž byly napojeny alternátory, každý o výkonu 440 kW. Toto 

zařízení bylo postupně doplňováno parními turbinami. V roce 1925 byla v novém, v 90. 

letech 20. století demolovaném objektu, instalována čtyřstupňová turbina z První brněnské 

strojírny s alternátorem Siemens, která měla výkon 23 000 kW. A v roce 1930 bylo 

instalováno turbosoustrojí Brown-Boveri o výkonu 36 000 kW (Matěj, 2007). Od 20. let 

20. století byla budova využita jen pro dílny a sklady a později jako depozitář Hornického 

muzea, dnes je budova prázdná a slouží různým kulturním účelům (Kuča, 2000).  

Toto území představuje nejcennější územní rezervu rozšíření centrální části města, 

přesto je však škoda, že tato cenná industriální památka, která dávala Ostravě punc 

jedinečnosti, zanikla bez toho, že by byly prověřeny možnosti jejího zapojení do života 

města (Kuča, 2000). 

 

4.4 Žofínská huť 

Lokace: Území Karolina, ulice 28. října, Moravská Ostrava 

Žofinskou huť vybudovala v letech 1871-73 Rakouskouherská vysokopecní 

společnost v blízkosti dolu a koksovny Karolina. Roku 1873 byla uvedena do provozu 

vysoká pec. V roce 1889 koupilo huť Vítkovické horní a hutní těžířstvo (Vítkovické 

železárny). Provoz zde byl ukončen roku 1972, objekty byly demolovány. Jediným 

dochovaným objektem je energetická ústředna č. III. Tato budova elektrocentrály je 

kulturní památkou. Elektrocentrála byla vybudována společností VHHT v bezprostřední 

blízkosti Žofínské huti. Byla zde v provozu plynová dmychadla, která sloužila pro 

dmýchání větru do vysokých pecí a dále zde byly tři plynové motory s alternátory, 

dosahující celkového výkonu 4 000 kW. Tento objekt byl koncipován jako moderní 

prostorové dvoulodí s prosklenými halami a s reprezentativní architekturou. Důraz na 

architektonickou kvalitu se projevil také v kompozici interiéru, hlavní pohledovou osu 

tvoří velín s mramorovou rozvodnou deskou a dvěma rameny schodišť po stranách. Druhá 

navazující hala byla pravděpodobně dostavena v roce 1921 (Matěj, 2007). 

Dvojlodní hala z let byla nejdříve centrem Žofinské huti. Po odstavení kolem roku 

1974 se uvnitř nic nedělo, haly byly v soukromých rukou a oficiálně přístupné byly 

výjimečně. Dnes je dvojlodní hala bývalé Žofínské huti společně s budovou bývalé 

elektrárny koksovny Karolina spojena v tzv. Trojhalí Karolina (Obr. 4.4-7) [15]. 
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Obr. 4.4-7: Dvojhalí Žofínské huti vlevo s budovou elektrárny koksovny Karolina vpravo (Vlastní foto, 

2015). 

 

4.5 Šalomoun 

Lokace: Na úrovni křižovatky Vítkovecká a 28.října, poblíž ÚANu; Moravská Ostrava 

Důl založen v roce 1844. Zakladatel Salomon Mayer Rothschild. Důl pojmenován po svém 

zakladateli. V roce 1931 přičleněn organizačně pod Důl Hlubina. 

Hloubka vtažné jámy – 780,0 m 

Hloubka výdušné jámy – 185,4 m 

Výška ocelové těžní věže – 36 m 

Těžba za dobu trvání dolu – 13,8 mil. t uhlí 

Činnost ukončena v roce 1972. Těžní věž odstřelena listopadu 1974 

(Hettenberger, 2007). 

 

Tento důl podle Kuči (2000) pohledově uzavíral na nároží ulice Vítkovické třídu 

28. října ve směru od Mariánských Hor a kompozičně ovládal náměstí Republiky, stál 

v západním sousedství Karoliny. Jáma Šalomoun (Obr. 4.5-8) měla proveden vrt již roku 

1840, ale hloubení jámy započalo roku 1844 na pokyn Salomona Rothschilda. Hloubení 

jámy se neobešlo bez problémů, roku 1864 došlo k explozi a další geologické a technické 

problémy hloubení přerušily, 

takže vše bylo dokončeno až 

roku 1871 (Kuča, 2000). K 

velké rekonstrukci a 

modernizaci došlo roku 1905. 

Byla prohloubena těžní jáma 

do konečné hloubky 780 

metrů a těžní věž byla 

nahrazena ocelovou o výšce 

36 metrů, do nové těžní 

budovy byl instalován 

elektrický těžní stroj [16]. Byl 

to druhý nejhlubší důl 
Obr. 4.5-8: Důl Šalomoun v letech 1939-45 (Archiv města Ostravy). 
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v Ostravsko-karvinském revíru. Od roku 1931 byl pak napojen na Důl Hlubina, 1974 byl 

uzavřen, zasypán a těžní věž z roku 1906 byla demontována (Kuča, 2000). 

Cihelný komplex s charakteristickou těžní věží byl jedním ze symbolů města a 

tvořil i pohledovou dominantu hlavní ostravské třídy. Plocha mezi dolem, Vítkovickou 

ulicí a nádražím Ostrava-střed byla v 70. letech 20. století využita pro situování ústředního 

autobusového nádraží. Mezi ním a tratí byla pak v 80. letech 20. století protažena 

předložka rychlostní levobřežní komunikace (Místecká), pokračující pak Cingrovou a 

Cihelní ulicí až k Přívozu. S tím souvisela i výstavba nového, delšího Frýdlantského 

mostu, jenž se stal součástí rozsáhlé mimoúrovňové křižovatky, která do budoucna 

vyloučila, aby se okolní území stalo organickou součástí města, a o to více je tedy třeba 

litovat likvidace Šalomouna, neboť zachování jeho podstatné části by nebylo 

realizovanými akcemi na překážku a celý dopravní uzel by to architektonicky spíše 

obohacovalo, což bohužel nelze říci o novostavbě celního úřadu, která na místě dolu 

vznikla (Kuča, 2000). 

 

4.6 Ředitelská vila Vítkovických železáren / Zámek 

Lokace: Výstavní 99/80, Ostrava - Vítkovice 

V roce 1843 se stal majitelem Vítkovických železáren Salomon Mayer Rothschild, 

který byl nucen za své listopadové návštěvy toho roku bydlet v malé vile přímo v areálu 

závodu. Dům však nedostačoval představám o patřičné výstavnosti sídla majitele takového 

podniku. Proto záhy proběhla jednání o výstavbě nového honosnějšího domu poblíž 

železáren. Ve 40. a 50. letech zastávali funkci závodního stavitele členové stavitelské 

rodiny Krausů, plány tzv. Zentralhausu (Obr. 4.6-9) z března roku 1847 podepsal kromě 

tehdejšího centrálního ředitele Josefa Grosse právě Anton Kraus (1829-1881). Kraus byl 

později velmi významným stavitelem v Moravské Ostravě. Budova svými formami náleží 

k projevům pozdního klasicismu. Typologicky jde o předměstskou vilu se symetrickým 

rozvrhem a trojtraktovou dispozicí. Jednoduchá průčelí budovy jsou do ulice i v parku 

zvýrazněna mělkými ryzality s trojúhelníkovými štíty (Goryczková et al., 2008). 

  
Obr. 4.6-9: Rothschildův zámeček. Vlevo: Zahradní průčelí kolem roku 1930 (Goryczková et al., 2008). 

Vpravo: Nově opravený zámek se opět zase podobá tomu krásnému starému (Vlastní foto, 2015). 
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Vila se do zahrady otevírá pětiosou představenou litinovou arkádou s terasou 

v úrovni patra. Zvalbená střecha domu byla završena v linii příčné osy nevysokou věží s 

terasou. V centru dispozice se nachází dvojlodní chodba, na kterou navazuje dvojramenné 

hlavní schodiště, obojí je nesené sloupy s hladkými dříky a korintskými hlavicemi. 

Interiéry jsou spíše prostší, avšak okna se vymykají svým dekorativním kováním. Výzdoba 

není také příliš náročná, což napovídá, že dům nebyl navrhován jako trvalejší sídlo, ale jen 

jako občasné místo pracovních pobytů majitele či jeho pověřenců. Původní začlenění vily 

do celku železáren je patrné na několika grafikách Edmunda Wilhelma Knippela (1811-

1900), jenž v letech 1847-1851 působil ve Vítkovicích a v Moravské Ostravě (Goryczková 

et al., 2008). 

Po druhé světové válce proběhla přestavba této vily na kancelářský objekt. Sídlily 

zde odbory, závodní organizace KSČ a redakce závodního časopisu Jiskra. Poté v přízemí 

působila vítkovická technická knihovna a v patře podnikové muzeum. Opravy byly 

většinou minimální. V 50. letech při opravě střechy zbořili věž, provedena byla jen oprava 

interiérů zdejšího muzea (Goryczková et al., 2008). Až nyní má svou podobu díky Janu 

Světlíkovi, generálnímu řediteli Vítkovice Holding a.s., protože roku 2008 byl zámek 

konečně zrekonstruován na reprezentativní sídlo. V areálu Rothschildova zámečku prošlo 

rekonstrukcí celkem šest objektů, přičemž hlavní část rekonstrukce přišla na 120 miliónů 

korun. V lednu roku 2008 byly zahájeny přípravné práce – sanace a zpevňování základů, 

samotná generální rekonstrukce pak probíhala od března do prosince 2008 [17]. 

 

4.7 Bývalý závodní hotel Werks / Rothschild Palace 

Lokace: Mírové náměstí č. 2 / čp. 80, Ostrava - Vítkovice 

Typická červeno-cihlová stavba (Obr. 4.7-10) stojí v reprezentačním jádru Vítkovic 

po pravé straně radnice. Rozsáhlý komplex tohoto bývalého závodního hotelu byl v        

19. století vybudován jako luxusní Werks Hotel. Byl vybudován Salomonem Mayerem 

Rothschildem, zakladatelem Vítkovic a majitelem ostravských šachet. Ten jej dal vystavět 

dle plánů architekta H. Ulricha.  Již na začátku 20. století byl hotel centrem společenského 

a obchodního života. Sloužil především všem obchodním návštěvám, které přijížděly do 

Vítkovických železáren. V hlavní budově se nacházela kancelář průmyslníka Vítkovických 

železáren, svobodného pána Rothschilda, ale i další společenské místnosti. Kancelář je 

dosud dochována a restaurována. Dnes je tento objekt řazen mezi kulturní památky ČR a 

nabízí rozsáhlé spektrum využití pro širokou veřejnost i komerční subjekty stejně jako 

kdysi [18]. 

Pro pohodlí hostů byla určena nadzemní podlaží. Suterén pak sloužil jako kuchyně 

a sklady. V přízemí se nacházely čtyři jídelny, tři salonky, kulečníkový sál, herny, již 

zmíněný společenský sál a také fotokomora, v patře pak hotelové pokoje. V lednu roku 

1887 získalo vedení železáren koncesi pro ubytovávání cizích osob, podávání jídel, výčep 

piva, vína, prodej lihových nápojů v malém, podávání kávy, čaje apod. a provozování 

povolených her. Provoz byl tedy zahájen ihned po dostavbě budovy. V době prvního 

velkého rozmachu sloužil hotel k pobavení návštěvníků Vítkovic. Často se zde pořádaly 

pěvecké i instrumentální koncerty. Hostovaly zde německé kočovné divadelní společnosti, 

např. v únoru 1891 společnost Maxmiliana Sonnenthala a v červnu téhož roku společnost 
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Obr. 4.8-11: Měšťanská škola chlapecká 

založená roku 1893 (Vlastní foto, 2015). 

Alfreda Freunda. Prostory hotelu byly 

pronajímány spolkům pro pořádání 

masopustních a tanečních plesů (např. 

Männerturnverein, D´Mürzthaler, 

Witkowitzer Männergesang-Verein a 

další). V letech 1928-1929 proběhlo 

stavební rozšíření hotelu. Byl spojen se 

sousední tělocvičnou, v přízemí pak 

vznikly dvě nové hostinské místnosti a 

nad nimi čtyři pokoje se dvěma 

koupelnami. Po znárodnění v roce 1948 

zůstal provoz hotelu zachován. Konala se 

zde řada akcí [19]. 

 

 

 

 

4.8 Měšťanská škola chlapecká 

Lokace: Jeremenkova 2, historický vchod na ulici 1. máje, Ostrava - Vítkovice 

Děti ze vsi Vítkovice musely chodit do školy pěšky až do Moravské Ostravy. 

Majitel železáren Salomon Mayer Rothschild zaváděl pro obyvatelstvo Vítkovic a pro 

pracovníky Vítkovických železáren různé sociální benefity. Rozhodl se zde postavit 

spoustu sociálních budov, aby obyvatelstvo 

mělo vše potřebné. Jednalo se o závodní 

nemocnici, sirotčince, školy a školky atd. Proto 

dal již roku 1843 postavit první školu pro děti 

zaměstnanců železáren i pro děti z místní 

vesnice. Ta stála v areálu železáren. Nedaleko 

náměstí, dnes v areálu nemocnice, byla pak 

závodní obecná škola dívčí, které se říkalo 

klášterní. Tato budova byla postavena na popud 

Rothschildů za doby Alberta Rothschilda. 

Budova první měšťanské školy chlapecké podle 

návrhu Hanse Ulricha postavená roku 1893 

(Obr. 4.8-11) měla ředitelnu se sborovnou,        

6 učeben, kreslírnu, 4 kabinety na učební 

pomůcky a byt školníka. Byla rozšiřována a 

využívána pro všeobecnou živnostenskou školu 

pokračovací. V další související budově z roku 

1923 (navrhl brněnský architekt Jaroslav 

Syřiště) sídlila odborná škola pro ženská 

povolání. Dnes celý tento areál (Obr. 4.8-12) 

 

Obr. 4.7-10: Vpravo Rothschild Palace. 

Nahoře: starý vzhled tehdejšího hotelu Werks 

(Archiv města Ostravy) a dole: nynější podoba 

hotelu (Vlastní foto, 2015). 
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slouží Střední a Vyšší zdravotnické škole a z části navazuje na budovu radnice [20]. 

 
Obr. 4.8-12: Měšťanská škola chlapecká (Vlastní foto, 2015). 

 

4.9 Vítkovická nemocnice 

Lokace: Zalužanského 1192/15, Ostrava-Vítkovice 

Počátky nemocnice (Obr. 4.9-13) se datují od roku 1853, kdy tehdejší majitel 

Vítkovických železáren Rothschild inicioval založení závodní nemocnice, která se tak stala 

první závodní nemocnicí v rakousko-uherském mocnářství a zřejmě i v Evropě. Do vedení 

této nemocnice byl roku 1878 povolán z Vídně vysokoškolsky vzdělaný lékař Dr. 

Maxmilián Munk, který v jejím čele působil 41 let. Po svém příchodu do Vítkovic začal 

prosazovat výstavbu nové a větší, závodní nemocnice [21]. 

 

Obr. 4.9-13: Vítkovická nemocnice dříve a nyní (Archiv města Ostravy; [22] ). 

Výstavba větší nemocnice byla zahájena v roce 1888 a již v roce 1890 v ní byl 

zahájen provoz. Po deseti letech od zahájení provozu měla tato závodní nemocnice již 233 

lůžek. Mezi roky 1894 a 1907 se počet ročně ošetřovaných pacientů pohyboval od 3100 do 

4700. Postupně byla také budována poliklinická část nemocnice. V období první republiky 

měla nemocnice mohutný rozvoj na všech úsecích léčebné a ošetřovatelské péče. Byla také 
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hojně vyhledávána nemocnými z mimozávodních kruhů pro svou vysokou odbornou 

úroveň. O druhé světové válce se nemocnice dále rozvíjela. Byly vybudovány nové 

pavilóny zubního oddělení, urologického oddělení, interního oddělení a oddělení 

porodnicko-gynekologického. Zásadním způsobem se rekonstruovaly pavilóny 

chirurgického, plicního, radiodiagnostického a neurologického oddělení. Zároveň také 

proběhla rozsáhlá obnova léčebných zařízení a přístrojové techniky. Nemocnice měla řadu 

moderních léčebně-diagnostických zařízení [21]. 

 

4.10 Bývalý sirotčinec / Mateřská škola 

Lokace: Ulice Poděbradova 19, Moravská Ostrava 

Budova nynější mateřské školy (Obr. 4.10-14) byla postavena v roce 1898 při 

příležitosti 50. výročí vlády rakouského císaře Františka Josefa I. V té době sloužila hlavně 

osiřelým nemajetným dětem ve věku od 6 do 14 let, které náležely do Moravské Ostravy. 

Sirotčinec nechal založit a prostředky na jeho výstavbu a udržování věnoval bankovní dům 

Salomona Mayera z Rothschildů ve Vídni. V čele vídeňského bankovního domu tehdy stál 

Albert Rothschild, syn Anselma Salomona Rothschilda, který byl vysoce oceňován jako 

dobrodinec a podporovatel humanitních institucí. Albert Rothschild, který zachovával 

rodinné tradice poskytování nadací, hlavně na sociální účely a ve shodě s vůlí panovníka 

oslavit 50. výročí jeho vlády humanitárními činy. Věnoval na zařízení a udržování 

sirotčince v Moravské Ostravě částku 150 000 zlatých a slavnostní předání budovy se 

konalo 4. prosince 1898. Poté, co byl přečten pamětní list opavským stavitelem Augustem 

Bartlem, se konala prohlídka budovy, čímž byla tato neokázalá slavnost zakončena. A 

právě z této doby pocházejí dvě pamětní desky, které se 1. prosince 2000 znovu vrátily na 

své původní místo v přízemí budovy [23]. 

 
Obr. 4.10-14: Budova bývalého sirotčince (Vlastní foto, 2015). 

Další osud budovy je spjat s ženským dobročinným spolkem „Dobromila“. Spolek, 

založený roku 1897, se staral o vzdělání žen, hájil jejich hospodářské a společenské zájmy 

a pomáhal chudé mládeži. V roce 1930 byla sloučena veřejná odborná škola pro ženská 
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povolání tohoto spolku se školou téhož zaměření ve Vítkovicích. Aktivní členky spolku v 

čele se starostkou Antonií Palkovskou hledaly nové pole činnosti. Zřídily pětiměsíční 

kuchařskou školu a ženský domov, po němž se v roce 1931 rozhodly zakoupit a adaptovat 

budovu bývalého Rothschildova sirotčince v moravské Ostravě. Ta byla tehdy ve 

vlastnictví Vítkovického horního a hutního těžířstva. Slavnostní otevření ženského domova 

a kuchařské školy se konalo v roce 1932. Ženský domov a kuchařská škola byly v budově 

dnešní mateřské školy až do závěrečné fáze německé okupace, kdy docházelo k zavírání a 

rušení středních škol nacisty a nasazování studentů na nucené práce. Po vítězství nad 

německými okupanty v roce 1945 nebylo vyučování v kuchařské škole obnoveno, protože 

byl nedostate učitelských sil. Spolek „Dobromila“ se rozhodl pronajmout školní místnosti 

městu Moravské Ostravě pro mateřskou školu. Od roku 1951 smělo vyvíjet činnost jen 

několik dobrovolných organizací, povolených ministerstvem vnitra, většina spolků 

vzniklých před uvedeným rokem byla tedy rozpuštěna, což se týkalo právě i spolku 

„Dobromila“ (roku 1952 byl zrušen). Předání budovy Jednotnému národnímu výboru v 

Ostravě podnítil spolek tím, že bude nadále sloužit dětem, pro něž jeho členky pracovaly 

více než půl století. Toto přání bylo nakonec naplněno a v průběhu dalších téměř padesáti 

let až do dnešní doby se zde věnovala péče výchově a vzdělání těch nejmenších [23]. 

 

4.11 Důl Louis / Jeremenko 

Lokace: Ulice Sirotčí, Ostrava-Vítkovice 

Důl Louis (Obr. 4.11-15) nebo také znám jako důl Nová Jáma či Jeremenko byl 

založen roku 1891 nájemní společností Spojené vítkovické kamenouhelné doly. V roce 

1895 se stal součástí VHHT a byl přejmenován na Louis. Tento název zůstal do roku 1942, 

kdy byl důl na krátkou dobu přejmenován na Steinböck a po válce se opět vrátil k názvu 

Louis. Roku 1946 byl naposled přejmenován na důl Generál Jeremenko. Těžba zde byla 

ukončena v roce 1992 a v roce 1996 byla zasypána výdušná jáma č. 2 (Zdařilová, 2007). 

  
 

Obr. 4.11-15: Důl Louis. Vlevo 70. léta 20. století (Archiv města Ostravy), vpravo nyní v roce 2015 [23]. 

Objekty původního areálu byly situovány kolem nádvoří, v jehož středu stála 

jámová budova s těžní věží. K těžní věži byla později připojena druhá, otočená o 90°. Nová 

kladivová těžní věž se strojovnou ve věži pochází z 60. let 20. století. Zůstala zde bývalá 

kovárna, postavená zhruba kolem 1900, nedotčena necitlivými rekonstrukcemi. Ve 

strojovně je zachován elektrický těžní stroj z roku 1924, který má ojedinělé brzdové 

zařízení. Jako jediná jáma v ostravské části revíru nebyla zasypána a slouží k čerpání a 
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regulaci hladiny důlních vod (Matěj, 2007). Důl Jeremenko je jediná šachta na území 

Ostravy, která má v provozu těžní jámy z důvodu čerpání důlní vody. Je to z důvodu, aby 

důlní vody neohrozily šachty v Karvinské části revíru. Proto se této šachtě také říká vodní 

jáma. Vyčerpané vody bývá až 6 mil. m
3
 za rok, vypouští se do řeky Ostravice poblíž ulice 

Rudné [24]. 

 

4.12 Důl Ida 

Lokace: Ulice Orlovská, Ostrava - Heřmanice 

Důl založen 1872. Zakladatel Vítkovické kamenouhelné doly. Vlastník důlního majetku 

Salomon Albert Rothschild.  

Název podle manželky Viléma Guttmanna. Názvy – Idaschacht, Hoffnungschacht 

(Nadějný), Stalin I., Rudý říjen I. 

Hloubka vtažné jámy – 413 m 

Hloubka výdušné jámy – 172 m 

Výška těžní věže – 25 m 

Činnost ukončena 1969 

(Hettenberger, 2007). 

 

 Tento důl (4.12-16) byl založen v roce 1872 nájemní společností Spojené 

vítkovické kamenouhelné doly. Od roku 1895 se stal součástí Vítkovického horního a 

hutního těžířstva. 1942 byl přejmenován na Hoffnungschacht a ke svému původnímu 

jménu se vrátil po skončení války. Již roku 1946 byl ale přejmenován na Generalissimus 

Stalin a roku 1951 na Velkodůl Stalin. V roce 1961 byla těžba uhlí převedena podzemím 

na novou těžní jámu sousedního dolu Rudý říjen II (Zdařilová, 2007). Z dolu vedla lanovka 

na důl Bezruč. V roce 1943 byl na dole Ida poprvé použit k rubání uhelný pluh [25]. 

 Roku 1977 byl ukončen provoz a stroje, těžní věž i budovy byly zlikvidovány. 

Zůstal zachován pouze halový objekt bývalé strojovny, zhruba z roku 1915, s ocelovou 

konstrukcí a cihelnou vyzdívkou, krytý segmentovou střechou. V současné době je 

součástí heřmanické věznice (Matěj, 2003). 

 
 

Obr. 4.12-16: Archivní fotografie Dolu Ida (Archiv města Ostravy). 
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4.13 Důl František / Odra 

Lokace: Koksární ulice, Ostrava - Přívoz  

Důl založen v roce 1852. Zakladatel těžířstvo bratří Kleinů. Název podle nejstaršího 

z bratří Kleinů. Názvy dolu – František, Generál Svoboda, Vítězný únor, Odra. 

V roce 1855 odkoupila důl Severní dráha Ferdinandova. 

Hloubka vtažné jámy – 563 m 

Hloubka skipové jámy – 1040,8 m 

Hloubka výdušné jámy – 1099,1 m 

Výška těžní věže – 35,5 m 

Činnost ukončena 30. 6. 1994 

(Hettenberger, 2007). 

Tento důl a koksovna dříve znám jako František byl založen Těžířstvem bratří 

Kleinů v roce 1852. Před jeho založením provádělo v budoucím důlním poli těžířstvo od 

roku 1849 kutací práce. V rámci výstavby tohoto dolu bylo v letech 1852-54 toto dílo 

přebudováno na důlní víceúčelovou jámu. Roku 1855 důl odkoupila Severní dráha 

Ferdinandova. Od roku 1927 na něj byla podzemím převedena těžba dolu Jiří a od roku 

1933 také těžba dolu Jindřich (Jáma X). Velkou expanzi zažil důl v době německé 

okupace, kdy byla rozšířena sousední koksovna, a bylo zahájeno hloubení nové jámy 

(Zdařilová, 2007). 

  
Obr. 4.13-17: Důl František. Vlevo: Pohled na důl v roce 1927 (Archiv města Ostravy), vpravo: To, co z 

dolu zbylo [26]. 
 

Roku 1964 byl bývalý František (Obr. 4.13-17) spolu s doly Urx (Anselm) 

v Petřkovicích a Stachanov (Hubert) v Hrušově propojen do jediného centrálního závodu 

Dolu Vítězný únor, jednoho z největších důlních podniků v ostravsko-karvinském revíru 

(Zdařilová, 2007). Také zde byla převedena těžba z dolu Koblov (Urx 5). Ve vtažné jámě, 

která dosáhla hloubky 1099 m, se nacházely dvě těžní oddělení. V jednom z nich byly 

umístěny čtyřetážové těžní klece a ve druhém oddělení byl skip. V těžní jámě byl kvůli této 

kombinaci vysoká prašnost. Těžní věž na těžní jámě byla poslední těžní věž postavená 

v Ostravě. Byla zvláštní tím, že neměla všechny čtyři lanovnice v jedné rovině, ale jedna z 

lanovnic byla umístěná níže. Těžba zde byla ukončena v roce 1994 jako poslední v 

Ostravě. Z tohoto dolu se zachovaly pouze 2 výdušné jámy, které mají hloubku 563,5 m  a 

290,6 m  a 1 vtažná těžní jáma. Součástí dolu byla i koksovna. Na dole Odra se dnes těží 
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metan [26]. V roce 1990 se důl opět vrátil k jednomu z původních názvů Odra a v roce 

1998 byla jáma zasypána a odstřelena i její těžní věž (Zdařilová, 2007). 

 

4.14 Důl Terezie / Petr Bezruč 

Lokace: Ulice Michálkovická, Slezská Ostrava 

Důl založen v roce 1842. Zakladatel Josef Gross, ředitel Rudolfovy hutě ve Vítkovicích. 

Název Terezie po manželce zakladatele. Názvy – Terezie, Náhorní důl (Bergschacht), Petr 

Bezruč. 

1843 odkoupil důl Salomon Mayer Rothschild. 

Hloubka vtažné jámy 2 – 1089,4 m 

Hloubka výdušné jámy 1 – 898,4 m 

Výška kladivové těžní věže – 55 m (Odstřelena 14. 8. 2002 – kulturní památka ČR) 

Činnost ukončena 30. 6. 1992 

 

V roce 1838 byl zahájen průzkum důlního pole tohoto dolu těžařstvem J. Gross a 

spol. Samostatná výstavba byla provedena roku 1842. Důl dostal název Terezie a byl 

napojen na Jakloveckou dědičnou štolu, původně byl mělkým dolem. V roce 1843 jej 

odkoupil S. M. Rothschild (Zdařilová, 2007). Kolem roku 1868 byla vybudována velká 

třídírna uhlí. Areál je stavebně nesourodý s několika budovami ze 70. let 19. století (Kuča, 

2000). V roce 1873 byla na tomto dole zavedena doprava koňmi, ti na této šachtě byli 

používání až do roku 1945. Roku 1902 byla nahrazena původní dřevěná těžní věž ocelovou 

vzpěrovou, ke které byla přistavěna později další, čímž vznikla sdružená těžní věž. Tato 

šachta byla v roce 1922 spojena lanovkou s koksovnou Karolina [26]. Od roku 1952 je 

jáma známa jako Důl Petr Bezruč (Kuča, 2000). V roce 1964 byla vyhloubena nová těžní 

jáma, která měla kladivovou těžní věž. Tato jáma dosahovala hloubky 1368 m. Součástí 

dolu byla i koksovna. Těžba uhlí byla ukončena roku 1992 [26]. 

 
 

Obr. 4.14-18: Důl Terezie během demolic roku 2013 [26]. 
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Největší zvláštností dolu jsou jeho sdružené těžní věže na výdušné jámě. Pokud 

bývají na výdušných jámách těžní věže, tak se většinou jedná jenom o 1 těžní oddělení, 

neboť výdušné jámy se většinou využívají jen k dopravě  materiálu. Nikoliv však o 2, tak 

jako v případě dolu Petr Bezruč. Tyto věže byly vybudovány v období kolem 1. světové 

války. V roce 2012 byla zrekonstruována jedna ze strojoven. Těžní stroj byl však z 

důvodu, že nebyl kompletní, zlikvidován. V počátku roku 2013 (Obr. 4.14-18) byla 

započatá demolice nevyužívaných budov [26]. Turbokompresor ETK 13 zůstal také 

zachován, jeho části byly převezeny do Hornického muzea (Matěj, 2007). 

 

4.15 Jáma č. X / Jindřich 

Lokace: Ulice Nádražní 66, Moravská Ostrava 

Důl č. X – Důl Jindřich – Strojní parní důl (Obr. 4.15-19). Jáma č. X nebo také 

známá jako Jindřich, nacházející se na Nádražní třídě, naproti Bieblově ulici, byla založena 

roku 1846 montánním erárem Rakouského státu (Kuča, 2000).  Roku 1846  se vyhloubila 

kutací jáma, která se v roce 1853 prohloubila na těžní jámu. Roku 1856 jáma přešla do 

vlastnictví Severní dráhy Ferdinandovy a o 2 roky později začalo hloubení výdušné jámy 

[26]. Složitý stavební vývoj vedl k řadě přestaveb a postupnému založení větrné jámy 

(1858; asi v letech 1862-71 převzala funkci těžní jámy), první briketárny v revíru (1864-98 

a pak znovu do roku 1911) a koksovny (1860-1912). Roku 1872 zde byla postavena první 

ocelová těžní věž v tomto revíru (pyramidální těžní věž) a roku 1932 se Jindřich stal 

větrnou jámou (Kuča, 2000). 

 
Obr. 4.15-19: Důl Jindřich na historické fotografii (Archiv města Ostravy) a nyní (Vlastní foto, 2015). 

 

V roce 1916 byla na těžní jámě postavena vzpěrová těžní věž, která se zachovala až 

dodnes [26]. Během hospodářské krize byla těžba zcela zastavena a po jejím obnovení 

roku 1937 byla jáma těžebně připojena k blízkému dolu František (Odra) nacházejícímu se 

v Přívoze (Matěj, Zdařilová, 2007). Jáma Jindřich byla v roce 1968 odstavena z provozu. 
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Těžba zde byla ukončena a jáma zasypána v roce 1969. Na jámě Jindřich se zachovala 

těžní věž  těžní jámy a jámová těžní budova (návrh firma Mainx & Popp) z roku 1913, 

ovšem bez strojovny. Těžní věž výdušné jámy, která se nacházela zhruba 50 metrů od těžní 

jámy, směrem k ulici 30. dubna, se nedochovala. Součástí dolu Jindřich byla i koksovna a 

první briketárna v Ostravě. Důl byl spojen překopem s dolem Odra. V místě, kde se 

nacházel areál šachty, se nyní nachází v současné době park [26]. 

 

4.16 Důl Anselm 

Lokace: ulice Pod Landekem, Petřkovice 

Důl Anselm (Obr. 4.16-20), nacházející se na jižním úpatí Landeku (Kuča, 2000) 

koupil S. M. Rothschild jako důl Ferdinandovo štěstí v roce 1843 a pojmenoval ho po 

svém nejstarším synovi Anselmu Salomonovi (Navrátil, 2013). Důl nebyl v té době 

v Ostravě, ale v samostatných Petřkovicích. Dokonce byl v sousedním státě – v Prusku, 

kam Petřkovice tehdy náležely (Navrátil, 2013). Důlní pole Ferdinandovo štěstí bylo od 

roku 1839 součástí komplexu tzv. Kombinovaných hlučínských dolů, jehož vlastníkem 

byla kapitula olomouckého arcibiskupství, která jej roku 1843 Rothschildovi odprodala. 

Důlní pole dolu Anselm později zahrnovala pole Hlučínských dolů, Šilheřovických dolů a 

dolů Ferdinandovo štěstí. Tento důl nesl původně název Strojní (Zdařilová, 2007). 

Důl byl založen již roku 1835, jako druhý nejstarší hlubinný důl v Ostravsko-

karvinském revíru, v letech 1882-83 byl spojen první visutou lanovou drahou v revíru 

s Dolem František (Kuča, 2000). Roku 1894 se stal součástí VHHT (Zdařilová, 2007). 

V letech 1895-96 pak vznikly nové budovy z režného zdiva, v letech 1914-15 byla 

přestavěna kotelna a postavena nová strojovna (režné zdivo, architektonický vliv moderny) 

a těžní věž pruského typu (Kuča, 2000). 

 
Obr. 4.16-20: Důl Anselm. Vlevo: Historické foto (Archiv města Ostravy), vpravo: Důl Anselm v roce 2015 

[26]. 
 

V roce 1942 byl název změněn na Petershoffen I-IV, 1945 na Anselm, 1946 

Masaryk I, 1951 Eduard Urx I a roku 1991 se vrátil zpět název Anselm (Zdařilová, 2007). 

V 60. letech 20. století byly přistavěny koupelny a zbořena část starších koupelen z roku 

1896 (Kuča, 2000). 1973 byla těžba převedena na centrální skipovou jámu dolu Vítězný 

únor v Ostravě-Přívoze. Roku 1991 zde byl ukončen provoz (vlastní těžba podstatně 

dříve), v roce 1992 jáma zasypána (Zdařilová, 2007). Technické zařízení bylo zničeno a 
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poslední parní těžní stroj na Ostravsku byl již v 70. letech 20. století dán do šrotu (Kuča, 

2000). V prostorách Dolu Anselm je dnes hornické muzeum (Navrátil, 2012). Areál dolu 

včetně celého Landeku je od roku 1988 památkovým ochranným pásmem a od roku 1993 

je zde zmíněné Hornické muzeum Ostravsko-karvinských dolů s naučnou stezkou (ta je 

zde od roku 1985), přibližuje přírodní a historické památky počátků dolování a průmyslu 

v Ostravsko-karvinském revíru (Kuča, 2000). Od roku 1995 byla dobudována expozice 

Hornického muzea na místě jámy Anselm, aby prezentovala historii a technický rozvoj 

dobývání uhlí, na štokovém patře v podzemí Landeku jsou tak zpřístupněny původní 

uhelné štoly z roku 1830 ve slojích Albert a František (Průvodce Moravou a Slezskem 8, 

1996). Ve strojovně dolu je druhotně osazen parní těžní stroj zlikvidované jámy Ludvík 

(Kuča, 2000). 

 

4.17 Důl Oskar 

Lokace: Poblíž ulice Vzdálená, v lese na kopci, Petřkovice 

Nachází se mezi Petřkovicemi a Lhotkou, dnes jsou zde sběrné suroviny Přívoz. 

Jáma byla založena roku 1891 Vítkovickým horním a hutním těžířstvem a Albertem 

Rothschildem, od roku 1895 byla v provozu (Kuča, 2000). Důl vybudován v důlních polích 

zaniklých mělkých dolů na dědičných štolách Bohatá a František (Matěj, 2007). Na území, 

kde byl důl Oskar (Obr. 4.17-21) založen Rothschildem, se kutalo uhlí za pomocí štol již 

od roku 1806. Těžní jáma dosáhla hloubky 580 m. Důlní pole mělo rozlohu 950 ha. Uhlí z 

této šachty bylo nejprve dopravováno lanovkou o délce více jak 2000 m na nádraží 

v Ostravě - Přívoze. Od roku 1909 pak bylo dopravováno lanovkou na důl Anselm. Zbytky 

lanovky můžeme na tomto dole najít i dnes [26]. 

 
Obr. 4.17-21: Důl Oskar. Vlevo: Důl ve 20. letech 20. století (Archiv města Ostravy), vpravo: Důl Oskar, 

budova, která se zachovala [26]. 
 

Důl Oskar se stal součástí VHHT, v jehož majetku zůstal až do roku 1945. Do roku 

1926 byl na těžní jámě používán ležatý dvouválcový parní těžní stroj o výkonu 750 hPa, 

který byl v roce 1925 nahrazen elektrickým o výkonu 3000 hPa. Důl byl překopem 

spojen s dolem Anselm. Během 2. světové války byl při bombardování důl využíván jako 

úkryt. A i na povrchu byl protiletecký kryt, který se zachoval dodnes. Důl je zvláštní tím, 

že i když se nenachází někde v centru Ostravy a je schován v lese na kopci, tak má velice 
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honosnou architekturu [26]. Roku 1942 byl název dolu změněn na Petershoffen V-VI, roku 

1945 na Oskar, 1946 Masaryk II a 1952 Lidice (Matěj, 2007). Těžba zde byla ukončena 

roku 1967, následně byla demontována těžní věž a technické zařízení (Kuča, 2000). 

 

4.18 Jámy Hubert a Albert 

Nachází se v Hrušově, Slezské Ostravě. Jáma Albert zde existovala v letech 1849-

76. Jáma Hubert je zde též od roku 1849 (východně od Riegrovy ulice), zbyla zachována 

správní budova a památkově chráněné objekty strojovny (z doby kolem 1. světové války) a 

dílen (Kuča, 2000). 

 

Důl Hubert 

Lokace: Ulice K šachtě, Ostrava – Hrušov (Slezská Ostrava) 

Důl založen v roce 1854. Zakladatel těžířstvo bratří Kleinů. 

Název podle jednoho z bratří Kleinů. 

Názvy – Albert, Stachanov. 

Hloubka vtažné jámy – 568,7 m 

Hloubka výdušné jámy Vrbice – 386,7 m. Jáma Vrbice je Národní kulturní památkou ČR 

Výška těžní věže – 35 m 

Výška těžní věže Jámy Vrbice – 19,5 m 

Činnost ukončena 1. 1. 1974 

(Hettenberger, 2007). 

 

 Hloubení jámy Albert započalo roku 1854 Těžířstvo bratří Kleinů. O rok později, se 

stala vlastníkem dolu Severní dráha Ferdinandova. Vzhledem ke komplikovaným 

hydrogeologickým poměrům v nivě řeky Odry byli nuceni v jejím sousedství založit o 

sedm let později druhou jámu, která byla nazvána Hubert (Obr. 4.18-22). Roku 1868 

dochází k vyhloubení výdušné jámy Hubert II. Vytěžené uhlí bylo na prádlo koksovny 

v Přívoze dopravováno vozíky visuté lanové dráhy. V roce 1946 byl důl přejmenován na 

Stachanov. Roku 1966 byla těžba uhlí podzemím převedena na hlavní závod Vítězný únor. 

Provoz zde byl ukončen roku 1992 a těžní a výdušná jáma byly zasypány (Zdařilová, 

2007). 
 

 
Obr. 4.18-22: Důl Hubert. Vlevo: Důl v dobách, kdy se na něm těžilo (Archiv města Ostravy), vpravo: 

pozůstatky dolu dnes [26]. 
 



Zuzana Lanzendörferová: Dochované památky Rothschildů na Ostravsku 

44 

2015 

Obr. 4.18-23: Pozůstatek Dolu 

Albert v Hrušově (Vlastní foto, 

2015). 

 

 Jednalo se o důl s těžní a společnou vodotěsní a větrní jámou, který prošel složitým 

technickým vývojem, doloženým několika stavebními fázemi. Halové objekty jsou 

s ocelovým skeletem a cihelnou vyzdívkou, jsou kryté lomenými střechami (Matěj, 2007). 

Původní těžní věže zde byly zděné a byly v roce 1874 nahrazeny  pyramidálními. Koncem 

19. století byly postaveny ocelové zpěrové těžní věže. Z 

původního dolu se zachovala strojovna  s 

kompresorovnou, postavená v roce 1927. V tomto 

období byl rovněž  původní dvouválcový ležatý parní 

těžní stroj nahrazen elektrickým o výkonu 1500 hPa. V 

těžní a výdušné jámě bylo jedno těžní oddělení a těžní 

jáma měla dvouetážové klece. Ve strojovně se zachoval 

pístový kompresor, který má výkon 10 000 m3/h. Jde o 

největší pístový kompresor v OKR [26]. 

 

Důl Albert 

Důl Albert byl založen 1849 Těžířstvem bratří 

Kleinů. Později přešel do vlastnictví Severní dráhy 

Ferdinandovy. 1876 byla těžba  převedena na nedaleký 

důl Hubert. Jáma byla hluboká 192 m, důl měl 7 pater. 

Jáma obdelníkovitého profilu byla v roce 1886 

zasypána. Důl Albert (Obr. 4.18-23) se nacházel v 

Ostravě Hrušově. V této lokalitě byla zástavba rodinných domů. Po povodních roku 1997 

zde rodinné domy zanikly a dnes je celá  tato lokalita bohužel využívaná jako černá 

skládka a také obydlí bezdomovců [26]. 

 

4.19 Důl Trojice 

Lokace: Ulice Těšínská, Slezská Ostrava 

Důl Trojice nebo také Důl svaté Trojice (Obr. 4.19-24) byl založen původně jako 

mělký důl v roce 1844 Stanislavem hrabětem Wilczkem. Roku 1870 potom vznikl v jeho 

areálu hlubinný provoz. K tomuto dolu byla postupně přičleňována důlní pole okolních 

menších dolů. Poté, co byla zastavena těžba na Zwierzinových dolech roku 1933, byla 

k dolu Trojice převedena převážná část jejich důlních polí. Důl Trojice byl od roku 1961 

už jen pomocným závodem dolu Petr Bezruč. Těžba zde byla ukončena v roce 1967 a jámy 

byly zasypány, těžní věže a jámové budovy zlikvidovány (Zdařilová, 2007). 
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Obr. 4.19-24: Důl Trojice. Celkový pohled na areál Dolu Trojice na počátku 20. století (Navrátil, 2007). 

Dochované objekty (Obr. 4.19-25) jsou z režného zdiva a jsou dokladem přestavby 

areálu, ke které došlo v prvních dvou desetiletích 20. století. Kompresorovna a strojovna č. 

2 jsou z roku 1906. Kotelna, ventilátorovna a členitý objekt šaten, koupelen, lampovny a 

truhlárny pocházejí z let 1911-13 a strojovna č. 1 je z let 1913-16. Opěrné zdi, které ve 

svahu vymezují prostor terasy o délce cca 150 m, byly vybudovány v letech 1906-11. Na 

areál dolu navazuje směrem k Michálkovické ulici kuželový odval (sypán zhruba od roku 

1960), ten je se svými 325,5 m n. m. jedním z nejvyšších bodů Ostravy. Tvoří spolu 

s těžními věžemi dolu Terezie charakteristické dominanty Slezské Ostravy (Matěj, 2003). 

Nemovité kulturní památky (Matěj, 2007): 

- Strojovna č. 1 

- Strojovna č. 2 

- Šatny, koupelny, lampovna, truhlárna 

- Kompresorovna 

- Kotelna, ventilátorovna 

- Terasy 

- Kuželová halda dolu Trojice, Emma, Lucie 

Movité kulturní památky: 

Kotel typu Babcock-Wilcox (fragmenty byly převezeny na důl Michal). 

  
 

Obr. 4.19-25: To co zbylo z Dolu Trojice dnes [26]. 
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4.20 Důl Hermenegild 

Lokace: Východně od ulice Frýdecká, Slezská Ostrava 

Důl založen v roce 1856. Zakladatel Rakouský stát (c.k Vysoký montánní erár). 

V roce 1858 odkoupila Severní dráha Ferdinandova. 

Název po generálním řediteli Severní dráhy Ferdinandovy Hermenegildu Francesconim. 

Názvy – Hermenegild, Zárubek 

1914 – připojení dolů Vilém a Jakub 

1926 – připojení Dolu Alexander 

1954 – připojení Dolu Jan Maria 

1967 – sloučení s Dolem Petr Bezruč (Terezie) 

Hloubka vtažné jámy – 843 m 

Hloubka výdušné jámy – 331 m 

Výška těžní věže – 37,6 m 

Činnost ukončena 15. 4. 1990 

(Hettenberger, 2007). 

 

Jáma Hermenegild (Obr. 4.20-26), známá také jako Zárubek, je při východní straně 

Frýdecké ulice, po severní straně báňské dráhy (Kuča, 2000). V dolovém poli byl od roku 

1843 prováděn průzkum rakouským státem. Tato těžní jáma byla pak hloubena od roku 

1845, založená jako průzkumná šachta označená římskou číslicí V, nacházející se mezi 

toky Ostravice a Lučiny. Lokalizace této nově založené šachty si vyžádala vodotěsné 

vyzdění a provoz výkonného vodního čerpadla. Jako vodní jáma potom od roku 1858. Od 

roku 1856 byla majitelem Rothschildova Severní dráha Ferdinadova a důl byl pojmenován 

po jejím generálním řediteli Hermenegildu Francesconim. Od roku 1914 název Zárubek 

(Matěj, 2007). Přestavba dolu do současné podoby proběhla v letech 1912-15 (projektoval 

F. Fiala) podle shodné architektonické koncepce jako jáma Michal, která se nachází 

v Michálkovicích. Jednotná architektura symbolizovala příslušnost k uhelné společnosti 

Severní dráhy Ferdinadovy. Důl je již mimo provoz a je bez těžní věže (Kuča, 2000). 

 
 

Obr. 4.20-26: Důl Hermenegild. Vlevo: Jáma Hermenegild kolem r. 1897 (Archiv města Ostravy), vpravo: 

Památník s lanovnicí na vtažné jámě [26]. 
 

Těžba uhlí byla ukončena roku 1990. V roce 1998 byla bohužel odstřelena 

jedinečná těžní věž s kovovým secesním krajkovím a zachráněno bylo pouze její těžní kolo 

(Matěj, 2007). 
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4.21 Zámeček v Hošťálkovicích 

Lokace: Ulice Prudká 147, Hošťálkovice 

Zámek (Obr. 4.21-27) stojí v místě, kde se pravděpodobně nacházela tvrz v 15. 

století. Nechal si jej uprostřed dvora vystavět ostravský obchodník Antonín Josef Römisch, 

který Hošťálkovice získal v r. 1832. Když v r. 1842 připojil několik vesnic z hlučínského 

panství, vytvořil tak poměrně rozsáhlý statek, který však roku 1847 koupil nový majitel 

vítkovických železáren Salomon Mayer Rothschild a spojil ho opět se statkem hlučínským. 

Od té doby zámek sloužil jen hospodářským a správním účelům. Jednalo se o nevelkou 

jednopatrovou budovu obdélného půdorysu s nízkou sedlovou střechou. Budova byla 

vystavěna v empírovém slohu, avšak nenesla téměř žádné výrazné architektonické prvky 

(pouze bosování nároží a ozdobný balkónek v čele). Zezadu k budově přiléhalo přízemní 

hospodářské stavení obilné sýpky, která byla později upravena do výše zámku s využitím 

režného cihlového zdiva (Ivánek, 2006). 

  
 

Obr. 4.21-27: Zámeček v Hošťálkovicích. Vlevo: Původní vzhled budovy [27] a její nová podoba (Vlastní 

foto, 2015). 
 

Zámek již před válkou koupilo spolu s celým komplexem bývalého Rothschildova 

statku město Ostrava, dalo celý areál do užívání Zahradním službám města Ostravy. 

Pravděpodobně už před válkou sloužil objekt samotného zámku bytovým účelům a tuto 

funkci nepřestal plnit ani po ní. Později vznikly dva byty i v prostorách původní sýpky. Byt 

fungoval do 70. let, budova však nebyla valně udržována a její stav se neustále zhoršoval. 

V následujících třiceti letech se už budova měnila v ruinu a její větší část zela prázdnotou 

(i když později se v prostorách usadily tři početné rodiny, které tu snad zůstaly až do 90. 

let). Když po roce 1989 získala zámeček do užívání obec, do objektu zatékalo, což 

postupem času narušovalo jeho statiku a hrozilo mu tak úplné odstranění. Hošťálkovice se 

ale nakonec rozhodly budovu využít k vytvoření nových bytů. Od r. 2002 pak rok 

probíhaly opravy, které objekt po statické stránce zachránily. Během nich však zámeček 

zcela ztratil charakter empírového sídla i historické budovy vůbec – ta zcela zanikla 

v novostavbě (Ivánek, 2006). 
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4.22 Šilheřovický zámek 

Lokace: Zámecká 1, Šilheřovice 

Tento původně klasicistní zámek zde na počátku 19. století vybudovali 

Eichendorfové. Od roku 1844 do roku 1945 bylo panství majetkem rodiny Rotschildů. Ve 

2. polovině 19. století proběhla pseudobarokní přestavba. Zámek obklopuje anglický park 

o rozloze 98 ha s buky, rododendrony, tatarskými javory, tisy a dalšími vzácnými 

dřevinami. V parku je dnes golfové hřiště (Havrlant, 1990). V zámeckém parku u jezírka 

se také nachází lovecký zámeček z 2. pol. 19. století. 

Historie zámku (Obr. 4.22-28) se začíná psát v 18. století. V roce 1787 byl prodán 

šilheřovický statek Johannu Fridrichu z Eichendorffu a na Tvorkově, ten se zapsal do 

historie Šilheřovic tím, že zde dal pravděpodobně na místě původní tvrze počátkem 19. 

století vybudovat novou zámeckou budovu, na svou dobu to byl rozsáhlý zámek, k zámku 

přiléhal už tehdy také park (Plaček, Plačková, 2006). 1846 pak zámek získává Rothschild. 

Salomon Mayer Rothschild byl prvním z vídeňské větve rodu, který se zde usadil, 

v roce 1852 zdědil jeho panství syn Anselm. Za barona Anselma Salomona Rotschilda 

doznal šilheřovický zámek a zejména pak park značných změn. Nový majitel dal přestavět 

zámek do nynější podoby, která odráží dle historika umění Jindřicha Vybírala (1987) „v 

duchu pozdního historismu inspiraci vídeňským monumentálním barokem a francouzským 

klasicismem“. Dle Vybírala byl zámek do nové podoby přestavěn koncem 19. století. 

Historikové však o přesné době přestavby spekulují a např. historik Miroslav Plaček 

(2001) uvádí, že k přestavbám zámku došlo za Rothschildů po polovině 19. století. Tento 

objekt představuje významnou architekturu klasicistního trojkřídlého patrového zámku 

s mansardovým polopatrem (Plaček, 2001). Při přestavbě pak došlo k novobarokním 

úpravám fasády, a to zejména úprav kolem oken budovy, střechy a dalších partií zámku. 

  

Obr. 4.22-28: Šilheřovický zámek. Vlevo: foto z roku 1929 [28], vpravo: nově zrekonstruovaný zámek 

(Vlastní foto, 2015). 

Uvádí se, že nynější zámecký park byl založen v letech 1820-1830, s první 

konkrétní zmínkou o tomto parku se však setkáváme až v roce 1836 v registratuře 

šilheřovického velkostatku, podrobnější údaje o zámeckém parku pak máme z roku 1860 

ze situačního plánku. Na místě, kde stojí nyní Lovecký zámeček, byl dříve panský dvůr, 

zrušený roku 1857. Místo něj byl vybudován v roce 1859 nový a rozsáhlý dvůr Paseky. 

Výzdoba parku do „žádoucí dokonalosti“ byla dána do pracovní smlouvy nadlesního Karla 

Exnera. Zámecký park byl zalesňován zejména za jeho působení v 50. a 60. letech 19. 

Století (Plaček, Plačková, 2006). 
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V 70. letech se dostávaly v parku do popředí přestavby a nové stavby, v roce 1870 

se započalo s přestavbou bazénu se sousoším, zobrazujícím boha Poseidona s Amfitrité, 

Tritonem a dětmi a s delfínem v síti. V roce 1872 pak byl vybudován další bazén za 

skleníkem v zelinářské zahradě, téhož roku se pokračovalo se stavbou Loveckého 

zámečku. Na podzim téhož roku byla poblíž zámečku vybudována kašna s kamennou 

vázou (Obr. 4.22-29). Kovový materiál se zajišťoval z Vítkovických železáren. V blízkosti 

Loveckého zámečku se nacházely kotce pro lovecké psy. O rok později se v parku stavěly 

další drobnější skulptury, doplňující parkový plenér, a to další mramorová váza a menší 

jezírko s vázou a tři romantické mostky. V roce 1879 bylo v zámeckém parku 7 vstupních 

bran, a to hlavní u restaurace u sv. Jana, naproti zelinářské zahradě a u ní byl domek pro 

zahradníka, brána u Dolního dvora, další romantická brána byla zbudována u cesty do 

Annaberku, a to z ostře vypalovaných cihel a do nich byla zavěšena ozdobná mřížová vrata 

a za touto branou byl postaven ve stejném stylu služební dům, další brána byla nazvána 

podle kamenné výzdoby Kančí, nebo-li Evelinina a další romantická brána stála za 

služebním domkem stejného typu u cesty do Koblova a byla také branou hlavní vstupní do 

zámku. Ve vlastnictví zámku následoval syn Albert Nathaniel, po jeho smrti roku 1911 se 

stal dědicem jeho syn Alfons (Plaček, Plačková, 2006). 

V roce 1938 Rothschildova rodina těsně unikla před německým anšlusem Rakouska 

do Švýcarska a během války v roce 1942 zemřel otec rodiny, baron dr. Alfons Rothschild. 

Po válce se jeho manželka Clarissa s dcerami usadila v Alpách. Jejich umělecké sbírky 

byly zčásti vyloupeny spojeneckými vojsky, a co zůstalo, putovalo po dohodě 

s rakouskými úřady z poloviny do rakouských muzeí a polovina se vrátila Rothschildově 

rodině, Clarissa několik let marně usilovala o navrácení šilheřovického panství (Plaček, 

Plačková, 2006). 

 
 

Obr. 4.22-29: Kašna s kamennou vázou (Vlastní foto, 2015). 
 

Zámek byl po roce 1945 válkou z části poškozen, z části vykraden, část cenností a 

drahocenných uměleckých předmětů pravděpodobně nechal Alfons zavčasu vyvézt do 

Anglie. Zámecká budova byla částečně opravena až v průběhu roku 1946. Plaček a 

Plačková (2006) píší, že o tento zámek a jeho park pak po dlouhou dobu státní orgány 

nejevily větší zájem, koncem roku 1949 se jednalo se zástupci národní správy zámku a 

parku o uvolnění rytířského sálu v Loveckém zámečku pro obřadní síň, čemuž bylo 
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vyhověno a také byl získán souhlas vybavit síň nábytkem ze zámku. Zámek byl pronajat za 

účelem umístění Domova řeckých dětí, cenné věci ze zámku pak převzal národní podnik a 

státní orgány, byly provedeny alespoň částečné opravy (Plaček, Plačková, 2006). 

Roku 1962 zde bylo zřízeno Střední odborné učiliště hornické dolu Eduard Urx 

v Petřkovicích, po čtyřech letech zde však učiliště skončilo a středisko památkové péče se 

zasazovalo o využití zámku včetně parku pro účely cestovního ruchu. V Čedoku však 

nebyl zájem, proto byl zámek zase předán a bylo zde od roku 1966 Střední odborné učiliště 

se zaměřením na výuku učebních oborů kuchař - číšník. Dle plánu z roku 1990 se měl 

zámek přebudovat na honosný hotel pro cizince, který by jim nabízel golf, koně a 

bažantnici. Zmínku zasluhuje rok 1991 a návštěva anglického lorda Jacoba Rothschilda 

s manželkou Serenou, lord přiletěl do Ostravy na pozvání ing. Františka Hromka, 

tehdejšího ředitele vítkovických železáren. Když učiliště přesídlilo, zámek byl částečně 

využíván ke komerčním účelům a do roku 2002 částečně sloužil jako učiliště (Plaček, 

Plačková, 2006). Do roku 2008 byl zámek veřejnosti téměř nepřístupný, v tom roce zámek 

změnil svého majitele a byla zahájena jeho rozsáhlá rekonstrukce, a to nejen exteriéru, ale 

také interiéru. V současnosti je zámek z části přístupný veřejnosti pro konání komerčních 

akcí, hostin, svateb, recepcí, plesů apod. [29]. 

Staří pamětníci obce dodnes vzpomínají, co jim o zámeckých pánech vyprávěli 

jejich předkové, které osobně poznali nebo u nich pracovali. Rothschildové zde 

každoročně na zámek jezdili a určitý čas zde pobývali, také měli patronát nad místním 

kostelem, i když sami nebyli křesťany (Plaček, Plačková, 2006). 

  

4.23 Lovecký zámeček u Šilheřovického zámku 

Lokace: Zámecká 4, Šilheřovice 

Lovecký zámeček (Obr. 4.23-30), budovaný ve stylu anglického domu 19. století, 

v minulosti patřil k loveckým zábavám rodiny Rothschildů a jejich hostů. Nachází se 

uprostřed rozsáhlého anglického zámeckého parku, v blízkosti Šilheřovického zámku. 

  
 

Obr. 4.23-30: Lovecký zámeček. Vlevo: Podoba zámečku z počátku 19. století [30], vpravo: 

Zrekonstruovaný lovecký zámeček dnes (Vlastní foto, 2015). 
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Po odchodu Rothschildů byl nevhodně využíván pro bydlení a počátkem 60. let 20. 

století byl shledán jako majetek státních lesů památkovým ústavem v kritickém stavu, 

ovšem s jeho adaptací bylo započato až po jeho převedení na Krajský svaz spotřebních 

družstev v roce 1967. Podle investičního záměru zde měla být zřízena restaurace II. cenové 

skupiny a bylo pamatováno i na cizinecké pokoje se 4 lůžky. V přízemí byl připravován 

restaurační salónek s původním dřevěným obložením, jídelna, vinárna, výčep, příruční 

sklad a WC. V přízemí se dochovaly dveře s původní reliéfní řezbou a zčásti se zde 

dochoval i původní nábytek. V prvním patře byly zřízeny kavárna, šatna a cizinecké 

pokoje se sociálním zařízením, v suterénu pak sklepy se skladovaným zbožím, kotelna a 

uhelna. Tyto práce byly dokončeny v roce 1968 (Plaček, Plačková, 2006). Poslední 

rekonstrukcí prošel na začátku roku 2014. 

 

4.24 Bažantnice Šilheřovice 

Lokace: Mezi Petřkovicemi a Šilheřovicemi, zhruba na půli cesty v lesích býv. 

šilheřovického panství 

K zámeckému velkostatku patřila také bažantnice. Bažantnice byla založena v roce 

1852 (Obr. 4.24-31) rodinou Rothschildů. Téměř po celé století, až do roku 1938 byla tato 

bažantnice ve vlastnictví této bankéřské rodiny. Lesy a pole šilheřovického velkostatku, 

včetně zámeckého parku, byly v minulosti na ploše 4000 hektarů souvislou a neohrazenou 

oborou s vysokými stavy zvěře srnčí, zaječí, divokých králíků, koroptví a bažantů. 

Zemědělské a lesní hospodaření bylo podřízeno myslivosti. Postupně byl zaveden, 

vylepšován a propracováván honební systém společných lovů srstnaté a pernaté drobné 

zvěře [31]. Zachovaný projekt bažantnice ve Štípkách z roku 1851 vypracovaný 

lesmistrem Exnerem na přání vlastníka velkostatku Salomona Mayera Rothschilda, podává 

svědectví o velkorysých záměrech zřizovatele při zavádění chovů bažantů ve zdejší 

honitbě. Byly zde vypracovány  a zavedeny komplexní systémy společných lovů pro 

jednotlivé části bažantnice [32]. 

 
 

Obr. 4.24-31: Zakládací deska Šilheřovické bažantnice [32]. 
 

Chovu bažantů se podřizovala jak dřevinná skladba, tak prostorová úprava lesních 

porostů se snahou vytvořit v hlavních centrech bažantnice pestrou porostní mozaiku 

střídáním druhů pařeziny se skupinkami smrku a listnatých stromů. Cílem těchto 
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pěstebních opatření bylo, aby se zvýšila úživnost biotopu a možnosti krytu pro bažanty a 

zpestřit podmínky lovu a zvýšit náročnost střelby. Rodina Rothschildů obhospodařovala 

šilheřovické lesy až do roku 1938. Poté byl v období druhé světové války celý tento region 

přičleněn k Velkoněmecké říši a šilheřovický statek byl dán pod nucenou správu. Po válce 

pak připadly lesy na základě pozemkové reformy pod správu Československých státních 

lesů a dnes jsou pod správou Lesy Beskydy a.s. Od minulého století je tato bažantnice 

tradičně místem setkání lovců ze všech kontinentů. Zdejší hony se proslavily dokonalou 

organizací a vysokou společenskou úrovní. Příchod Rothschildů do oblasti Šilheřovic 

přinesl zásadní změnu v hospodaření a využívání velkostatku [32]. V areálu lesů stálo také 

několik hájenek (Obr. 4.24-32). 

  
 

Obr. 4.24-32: Hájenka Šilheřovické bažantnice. Vlevo: Na historické kresbě (Plaček, Plačková, 2006), 

vpravo: Zachovalá budova hájenky [32]. 

 

4.25 Hájenka Rothschildů / Pstruží farma 

Lokace: Bělá 86, Opavsko 

Pstruží farma s hájenkou "U Chmelíka" (Obr. 4.25-33) je umístěna cca 1 km za 

obcí Bělá směrem na obec Závada. Stará hájenka se sedmi základními kameny od 

původních majitelů Rothschildů byla postavena roku 1856. Roku 1896 u ní vznikla pstruží 

farma [33]. Rothschildové se díky svým evropským stykům seznámili s umělým odchovem 

pstruhů, jenž se v 2. polovině 19. století stal hitem Evropy, a projevili zájem zřídit na 

svých statcích něco podobného (Štěpán, 2005). 

Lesmistr Exner se v letech 1861-1864 se pečlivě seznámil s nejproslulejšími 

odchovnami pstruhů a jako nejvhodnější místo pro její zřízení vybral mohutný pramen 

vody na jihovýchod od Bělé na kraji lesa. Osobně propracoval návrhy na její zřízení a 

v roce 1864 její zřízení prosadil. Podnik se brzy stal známým v širším okolí, Exner musel 

vybudovat další nádrže. Z března roku 1870 se dochovaly zprávy o kapacitě zařízení, 

v nádržích bylo tehdy celkem 1260 kusů pstruhů. Vajíčka pro odchov pstruhů byla dávána 

k dispozici všem odchovnám v Prusku, Rakousku, aj. po celých desetitisících, ale pokud 

šlo o samotné pstruhy, odchované v nádržích, ty správa panství po počáteční ochotě jejich 

prodeje veřejnosti nakonec vyhradila jen pro Rothschildy a jejich hosty (Štěpán, 2005). 
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Obr. 4.25-33: Hájenka Rothschildů (Vlastní foto, 2015). 

 

4.26 Rothschildův dvůr 

Lokace: Pension Bělá Ve Slezsku, 86, Bělá, Opavsko 

Velkostatek Bělá ve Slezsku postavil roku 1892 Nathan Mayer Rothschild (1840-

1915), první baron Rothschild. K budovám patřila půda o rozloze 53 ha, která zásobovala 

jadrnými i objemnými krmivy dobytek chovaný v hospodářství velkostatku [34]. Dvůr 

v Bělé za vlády Rothschildů ztratil svůj charakter občanského sídla vrchnosti a byl 

přestavěn čistě na zemědělské zařízení, věnované v tomto směru zintenzivněné činnosti, 

propagované Rothschildy a zčásti již mající svůj současný vzhled. Zpráva z roku 1861 

říká, že je zde chováno 16 volů, 4 krávy. 45 telat a 450 ovcí. K objektu samozřejmě také 

náležela pole (Štěpán, 2005). 

Po 1. světové válce byl statek prodán panu Františku Svobodovi, který až do 

znárodnění v roce 1952 na něm hospodařil. Statek poté postupně převzaly Státní statek 

Hlučín, Státní statek Darkovice, a dále až do roku 1989 vlastnilo JZD Bolatice. Poté se 

v roce 1990 se přihlásili restituenti – potomci pana Svobody a statek jim byl roku 1992 

vrácen. Od potomků rodiny Svobodových pak zakoupil jejich majetky v místě Velkostatku 

pan Ladislav Trupar a ten byl vlastníkem od roku 1992 až do roku 2006 [34]. 

Roku 2006 statek koupila společnost Duda s.r.o. a začíná se datovat jeho novodobá 

historie. Areál velkostatku až do tohoto roku neprošel žádnými změnami ani opravami a 

díky své socialistické historii byl značně zanedbaný a zchátralý (Obr. 4.26-34). 
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Obr. 4.26-34: Rothschildův dvůr. Stav budov v roce 2006. Vlevo nahoře: hospodářská část budovy, vpravo 

nahoře: hospodářská budova z popředí, vlevo dole: sklep, vpravo dole: stodola (Soukromý archiv majitelů 

Pension Bělá ve Slezsku, 2006). 

Po koupi roku 2006 se noví vlastníci rozhodli bývalé panské sídlo zrekonstruovat, 

opravit a vrátit budovám původní vzhled (Obr. 4.26-35) a zároveň zmodernizovat jejich 

interiér. Ve stájích byly provedeny demolice žlabů, chodeb a podlahy. Původní klenba a 

litinové sloupy uvnitř stájí byly zachovány. Podlahy byly vybetonovány, stropy nově 

omítnuty a uprostřed stájí byla vytvořena chodba z Klinerových cihel. Do budov i stájí 

byla zavedena nová elektroinstalace, vodovodní řád a topení. Zhotovily se boxy pro koně a 

po dokončení rekonstrukce vznikla nádherná boxová stáj, které zůstal zachován historický 

vzhled [34]. Obytná část budovy byla také zrekonstruována velmi citlivě, tak aby byl 

zachován pokud možno co nejvíce původní vzhled. Proběhla zde výměna všech oken dle 

původní podoby stavení, byla zrealizována nová instalace topení a elektrického vedení, 

položeny nové podlahy i stropy, dány nové omítky, upraveno bylo podkroví a nakonec 

vyměněna i střecha. Obytné budově byl vrácen vzhled majestátní budovy velkostatkářské 

šlechty a bohatých velkostatkářů. Budova nyní slouží jako pension pro zahraniční i domácí 

klientelu. 
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Obr. 4.26-35: Zrekonstruovaný Rothschildův dvůr. Vlevo nahoře: hospodářská budova, vpravo nahoře: 

stodola, vlevo dole: sklep, vpravo dole: koňské stáje (Vlastní foto, 2015). 
 

Stodola, která byla nejvíce zdevastovaná, prošla také rekonstrukcí. Tato budova 

doznala zásadních změn, které byly nutné pro zachování jejího původního vzhledu. Zůstaly 

zachovány čelní štíty a sloupoví z cihel, v horní části byla budova zpevněna ocelovými 

nosníky, na něž byly navázány dřevěné vazníky s bedněním střechy. Uvnitř vznikl 

ohromný prostor pro jak pro jízdárnu, tak i pro objemné krmivo [35]. 

 

  



Zuzana Lanzendörferová: Dochované památky Rothschildů na Ostravsku 

56 

2015 

5. NÁVRH PRŮVODCE PO VYBRANÝCH PAMÁTKÁCH 

 

Návrh průvodce je rozdělen na tři dny dle oblastí a týká se dochovaných památek. 

První den je podle oblasti tematicky nazván „Rothschildovy Vítkovice“. Druhý den pak 

„Rothschildova Ostrava“, která se týká všech dalších památek v Ostravě mimo Vítkovice. 

A poslední třetí den je nazván „Rothschildovo Ostravsko“, tady se jedná o památky mimo 

město Ostrava, které se nacházejí v blízkých Šilheřovicích a v Bělé. Prohlídky by měly být 

komentované průvodcem. 

Kromě všech těchto tří dnů, které jsou předem naplánované, by bylo také zajímavé 

dát lidem možnost vybrat si variantu cesty po všech již zrušených dolech, z kterých dnes 

již mnoho nezbylo. U této varianty by šlo o domluvu se skupinkou lidí po dolech dle jejich 

výběru (doly zmíněny v předchozí kapitole). Tato varianta je zajímavá spíše pro menší 

skupinky lidí, kteří se více zajímají o toto téma a také pro fotografy, kteří rádi toto téma 

fotí a zajímají se o vše v tomto ohledu, ale sami nevědí, kde se dané doly nacházejí a 

nemají ucelený přehled. 

 

5.1 Rothschildovy Vítkovice – 1. den 

Areál DOV (NKP – areál hutí Vítkovické železárny v Dolní oblasti Vítkovice a Důl 

Hlubina) – Ředitelská vila Vítkovických železáren / zámek – Bývalý závodní hotel 

Werks (Rothschild palace) – Měšťanská škola chlapecká – Vítkovická nemocnice - 

Důl Louis 

 
 

Obr. 5.1-1: Trasa 1. den. 1 – areál DOV (Vítkovické železárny + Důl Hlubina), 2 – Vítkovický zámek, 3 – 

Bývalý závodní hotel, 4 – Měšťanská škola chlapecká, 5 – Vítkovická nemocnice, 6 – Důl Louis (Podklad [8], 

vlastní úprava). 
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 Tato celodenní prohlídka (Obr. 5.1-1) začne v Dolní oblasti Vítkovic, Národní 

kulturní památce, kde se podíváme na staré industriální Vítkovické železárny s unikátním 

souborem industriální architektury a Důl Hlubina. Trasu začneme na recepci Multifunkční 

auly GONG, Dolní VÍTKOVICE. Účastníme se zde prohlídky zprostředkované ve 

spolupráci s DOV, kterou v DOV nabízí. Prohlédneme si NKP včetně Vysoké pece č. 1., 

prohlídka nás zavede na vyhlídku ve výšce 65 m, dostaneme se do nitra vysoké pece a 

dozvíme se vše o výrobě surového železa. Bude následovat prohlídka s výkladem o Dole 

Hlubina. Celá tato oblast je zapsána v seznamu Evropského kulturního dědictví a aspiruje 

na zapsání do seznamu světového dědictví UNESCO. Po skončení prohlídky v tomto 

areálu se přesuneme k nedalekému vítkovickému zámku, který sloužil jako Ředitelská vila 

Vítkovických železáren. Zámek se zatím otevírá veřejnosti jen jeden den v roce, proto 

samozřejmě, pokud se bude konat exkurze v tento den, prohlédneme si i vnitřek budovy. 

Jiné dny v roce se pak podíváme alespoň do areálu zámku, jeho zahrady, povíme si něco o 

této kulturní památce a alespoň si nastíníme, jak to dnes uvnitř vypadá a co se změnilo. 

Jelikož Rothschildové, a také ředitelé Vítkovických železáren pod jejich vedením, nechali 

v souvislosti právě s Vítkovickými železárnami vybudovat prakticky většinu staré městské 

části Vítkovic, prohlédneme si pár budov spojených s Rothschildy. Následuje tedy přesun 

k bývalému závodnímu hotelu Werks – dnes Rothschild palace, který zde nechal S. M. 

Rothschild vystavět stejně jako několik dalších budov. Poté se přesuneme o pouhých pár 

metrů dále k budově nynější Střední a Vyšší zdravotnické školy, která zde byla dříve jako 

Měšťanská škola chlapecká. S. M. Rothschild nechal ve Vítkovicích vystavět hned 

několik škol pro děti zaměstnanců železáren i pro děti z vesnice, tyto budovy se však 

nedochovaly. Budova této školy vznikla také za dob Rothschildů a na jejich popud (tehdy 

majitelem železáren Albert Rothschild). Po prohlédnutí této městské části Vítkovic se opět 

přeneseme k industriálnu a to k Dolu Luis, pojmenovaném po jednom z Rothschildů. 

Tento důl je dnes znám také pod názvem Jeremenko. Tímto bude den ukončen. 

 

VÍTKOVICKÉ ŽELEZÁRNY 

Výchozí místo prohlídek: Multifunkční aula GONG, Dolní VÍTKOVICE 

Ruská 2993, Vítkovice, 703 00, Ostrava 

Otevírací doba: průvodcovský servis:  pondělí – neděle  10:00 – 18:00 

Čas prohlídek:          

1. Prohlídka NKP vč. VP1  denně    10:00, 12:00, 14:00 a 16:00 

2. GONG                               neděle   10:30, 12:30, 14:30 a 16:30 

- Pro skupiny o minimálním počtu 20-ti účastníků lze dohodnout i mimořádný termín 

prohlídky po předchozí domluvě s průvodcovským servisem. 

Vítkovické železárny byly založeny roku 1828. V roce 1832 byla spuštěna první 

pudlovna - výroba oceli ze surového železa. V roce 1836 byla uvedena do provozu první 

vysoká pec a v roce 1852 začalo v těsném sousedství hloubení dolu Hlubina. 

Bezprostředně tak na sebe navazoval celý technologický tok těžby uhlí, koksovny, a 

výroby železa, který byl unikátem v Evropě (Jalůvka, Jarošík, 2007). Postupem času bylo v 
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provozu šest vysokých pecí, ty byly postupně odstavovány až do 27. září 1998, toho dne 

byl proveden poslední odpich. Nacházejí se spolu s Dolem Hlubina v tzv. Dolní oblasti 

Vítkovic, což je národní kulturní památka. Zapsáno v seznamu Evropského kulturního 

dědictví a aspiruje také na zapsání do seznamu světového dědictví UNESCO. Vítkovické 

železárny jsou jinak také známy jako Ostravské Hradčany, říká se tak souboru tří na sebe 

navazujících celků - černouhelného dolu, koksovny a vysokopecního provozu [36]. 

DOV (Obr. 5.1-2) prošla v posledních letech velkými změnami a konečně začala 

být začleňována do společnosti a využívána. Roku 2012 byla konečně dokončena první 

etapa projektu Zpřístupnění a nové využití národní kulturní památky Vítkovice. Tato oblast 

se začala viditelně proměňovat do nové podoby a DOV se stala jedinečným lákadlem 

(Pavliňák, 2012). Více informací viz kapitola 4.1. 

 
 

Obr. 5.1-2: Mapka areálu DOV: 1 – VP1 / Vysoká pec č. 1 a velín, 2 – Vysokopecní trubní trasy, 3 – Důl 

Hlubina, 4 – Koksárenské baterie, 5 – VP4 / Vysoká pec č. 4, 6 – GONG / Plynojem, 7 – Energocentrum, 8 – 

Vodojem, 9 – VP6 / Vysoká pec č. 6, 10 – Plynočistírna Lurgi, 11 – U6 / Malý svět techniky, 12 – STC / Svět 

techniky, 13 – Těžní věž a těžní budova Dolu Hlubina, 14 – Strojovna těžních strojů, 15 – Kompresorovna, 16 

– Staré koupelny, 17 – Nové koupelny, 18 – Ředitelská vila, 19 – Vítkovický zámek (podle [37], upraveno). 



Zuzana Lanzendörferová: Dochované památky Rothschildů na Ostravsku 

59 

2015 

DŮL HLUBINA 

Důl založen v roce 1852. Zakladatel Salomon Mayer Rothschild. Původní název dolu 

Tiefbauschacht. V letech 1946-49 název dolu Bohumil Laušman. 

Hloubka vtažné jámy č. 2 – 1022,2 m 

Hloubka výdušné jámy – 796,6 m 

Výška těžní věže – 49,80 m. Těžní věž je kulturní památkou ČR 

Spolu s Dolní částí VÍTKOVIC tvoří Národní kulturní památku ČR 

Těžba za dobu trvání dolu – 47,160 mil. t 

Činnost dolu ukončena 30. 6. 1992 

(Hettenberger, 2007). 

 

Areál Dolu Hlubina se nachází v lukrativní části města Ostravy blízko centra 

s dobrou dostupností tramvají, autobusem, vlakem i osobní dopravou a proto má velký 

potenciál využití v mnoha oborech lidské činnosti. Navíc v Ostravě chudé na historické 

památky jedinou památkou světového významu jsou zachovalé technické památky 

bývalých hornických a hutnických areálů – Dolu Hlubina, Anselm, Michal a Vrbice 

společně s koksovnou a hutěmi Vítkovic. Památky na Dole Hlubina byly společně s Doly 

Michal, Anselm a Vrbice navrženy již v roce 1995 k zařazení do seznamu památek 

UNESCO s předpokladem zápisu v roce 2010. Areál Dolu Hlubina byl rozhodnutím vlády 

ČR z 19. června 2002 společně s vysokými pecemi a koksovnou Vítkovických železáren 

prohlášen za národní kulturní památku. Ještě roku 2002, kdy převzala péči o kulturní 

památky od OKD, a.s. společnost DIAMO, se památky na Dole Hlubina nacházely ve 

velmi špatném stavu. Ten byl ovlivněn nedostatkem finančních prostředků na jejich údržbu 

a nemožností financovat jejich opravy z dotace ze státního rozpočtu na útlum uhelného 

hornictví. Po převodu na DIAMO, s. p. o. z. ODRA byla péče o kulturní památky svěřena 

odboru přípravy a realizace útlumu. Nejprve byla zpracována podrobná analýza stavu 

památek a byl stanoven další postup (Jalůvka, Jarošík, 2007). 

Komplex Dolu Hlubina tvoří spolu s areálem koksovny a vysokých pecí typické 

průmyslové panorama Vítkovic i celé Ostravy. Hloubení tohoto dolu započalo v roce 1852 

v těsné blízkosti Vítkovických železáren (Jalůvka, Jarošík, 2007). 

Seznam památek na Dole Hlubina: 

- Těžní věž a těžní budova: Těžní věž je vysoká 49,8 metrů. 

- Strojovna těžních strojů 

- Staré koupelny mužstva: Jedna z nejstarších a architektonicky nejcennějších budov v 

areálu černouhelného dolu, dle projektu Felixe Neumanna. Horníci sem přicházeli na 

směnu, převlékali se tady do fáraček a vyráželi do podzemí. Na konci směny pak ze 

sebe ve sprchách v přízemí smývali uhelný prach. Později ve Starých koupelnách také 

zkoušel hornický orchestr a vzniklo zde první ostravské loutkové divadlo. 

- Kotelna: Pochází z roku 1912, kompletně postavená z železobetonového skeletu 

s původními kotli systému Garbe, vyrobenými ve Vítkovických železárnách v letech 

1914 – 1917 

- Úpravna uhlí: Postavena v roce 1900, přestavba koksovny proběhla v letech 1929 - 

1936, kdy byly postaveny dvě baterie Koppers a jedna Otto a provedena rekonstrukce 

chemických provozů. Poslední přestavba koksovny proběhla v letech 1961 - 1964, kdy 

byly zastaveny původní koksové pece a vybudována stokomorová baterie S1 a příslušné 
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zásobníky a úpravny uhlí. Byla odstavena současně se zastavením vysokých pecí 

Vítkovických železáren roku 1997. 

- Stará třídírna, nakládací stanice uhlí 

- Komín kotelny 

- Nové koupelny mužstva: Rozsáhlý blok budov hned za vstupní branou dolu z 50. let 20. 

století. Bylo zapotřebí odbavit větší množství pracovníků, proto byl blok postaven. 

Horníci tudy vstupovali na směnu, v horních sálech se převlékali do fáraček a 

nadzemním mostem směřovali k těžní věži a dolů do podzemí. Po skončení směny se v 

Nových koupelnách sprchovali a převlékali. Fasáda s keramickým obkladem je 

typickým ostravským architektonickým prvkem té doby. Vstupní místnost za vrátnicí 

okouzluje tvaroslovím bruselského stylu. Najdeme zde dvojici sálů v horním patře 

(každý 400m2) a zrcadlové sály s meziprostorem. Jeden světlý (dříve čistá šatna na 

civil), druhý tmavý s možností zatemnění oken (dříve šatna na hornické montérky 

zvané fáračky), v prostředním patře - nižší vykachlíkované prostory, byly dříve 

hornické sprchy. 

- Kompresorovna: Nejstarší zachovaná budova dolu Hlubina, ale také hala s 

optimistickým budovatelským průčelím z 50. let 20. století. Původně zde byla stará 

jámová budova. Komplex Kompresorovny vznikl spojením dvou různých částí. 

Historická část nacházející se směrem ke Starým koupelnám je sugestivní galerií 

autentických strojů, které poháněly důl Hlubina. Gigantické motory naplňovaly také 

halu, která později vyrostla jako přístavba. Ty se ale do dnešních dní nezachovaly. 

Budova je k pronájmu [38]. 

- Rozvodna 

 Uvedené stavební objekty pocházejí většinou z 19. století a počátku 20. století. 

Většinu objektů projektovali architekti Felix Neuman a Otokar Bém. Jedná se o 

průmyslovou architekturu 19. století. Pro objekty je typická nosná nýtovaná ocelová 

konstrukce s výplní režným zdivem. Objekty jsou kryté segmentovou, sedlovou nebo 

pultovou střechou. Fasády jsou zdobené římsami, pilastry, náročnými sloupky vyvedenými 

nad atiku a plastickým členěním režného zdiva – zubořezy a stupňování (Jalůvka, Jarošík, 

2007). 

Movité památky: 

- Turbokompresor: Elektrický turbokompresor ETK 10 Breitfeld – Daněk pochází z roku 

1922. 

- Vodotrubný parní kotel – 4 ks: Jedná se o vodotrubné kotle GARBE. 

- Těžní stroj: Elektrický těžní stroj značky ŠKODA Plzeň je dvoububnový a pochází 

z roku 1940. 

Mezi dolem Hlubina a vysokými pecemi Vítkovických železáren byla vybudována 

koksovna, čímž vznikl ojedinělý komplex od těžby uhlí, přes úpravnu, výrobu koksu až k 

výrobě surového železa. Spojení mezi jednotlivými částmi výroby zajišťovaly pásové 

dopravníky, zavážecí zařízení a dopravní mosty. Na žádném jiném místě nenajdete 

pohromadě celou tuto proceduru jako zde [11]. Celý komplex Dolu Hlubina v čele 

s Vítkovickými železárnami je dnes dominantou města Ostravy (Obr. 5.1-3). Více 

informací viz kapitola 4.2. 
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Obr. 5.1-3: Pohled na Dolní oblast Vítkovic [39]. 

 

ŘEDITELSKÁ VILA VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN / ZÁMEK 

Budova bývá otevřena jen jeden den v roce 

 Zámek ve Vítkovicích (Obr. 5.1-4), zvaný též Zentralhaus, prošel v posledních 

letech rekonstrukcí a dnes má opět podobu hodnou reprezentování Vítkovic. Budova se 

nachází nedaleko DOV (což můžeme vidět na mapce areálu DOV Obr. 5.1-2). Tato 

empírová stavba z let 1847-48 byla vybudovaná jako vítkovické sídlo rodiny Rothschildů 

(Kuča, 2000) a architektovaná Antonem Krausem. Vítkovická vila (zámek) sloužila 

především generálním ředitelům podniku, jelikož Rothschildové dali přednost bydlení 

v Šilheřovicích. Bydlel zde např. v letech 1876-1893 Paul Kupelwieser (1843-1919). 

Posledním význačným obyvatelem vily byl před druhou světovou válkou generální ředitel 

Gustav Federer, známý sběratel evropského moderního umění (Goryczková et al., 2008). 

Kolem zámku byl založen park. Nakonec byl zámek využit pro správní účely, později 

Muzeum Vítkovic a dnes již je mimo provoz (Kuča, 2000). 
 

 
 

Obr. 5.1-4: Vítkovický zámek. Nahoře je známý nápis „Concordia Integritas Industria“ (Svornost, Integrita, 

Podnikání), což je motto rodiny Rothschildů (Vlastní foto, 2015). 
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Sídlí zde generální ředitel a předseda představenstva společnosti Vítkovice 

Holding, a.s. pan Světlík. K prohlídkám je zámek otevřen jen jeden den v roce, jen jednou 

v roce tedy máme zatím možnost vidět interiér (Obr. 5.1-5). Díky Světlíkovi, který je nejen 

úspěšným průmyslníkem, ale i milovníkem umění, je zámeček plný uměleckých děl. V 

podkrovní galerii našly své místo smalty a v kancelářích mimo jiné dva vzácné obrazy ze 

sbírky někdejšího generálního ředitele Vítkovic Oskara Federera. Ty zabavili nacisté a 

později je získala ostravská galerie, která před časem prohrála soud a díla vydala do 

Kanady potomkům původního vlastníka. Vítkovice je vydražily v Londýně a přivezly zpět 

[40]. Rothschildův zámeček uspěl roku 2009 v soutěži Stavba roku Moravskoslezského 

kraje, kde získal cenu hejtmana. V pořadí je to již třetí ocenění, kterým se může 

Rothschildův zámeček po rekonstrukci pochlubit. Nejprve uspěl v soutěži Fasáda roku MS 

kraje a pak následovalo společné ocenění Krajské hospodářské komory, 

Moravskoslezského kraje a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje [17]. Více 

informací viz kapitola 4.6. 

  
 

Obr. 5.1-5: Interiér vítkovického zámku. (Vlevo: Adolf Horsinka, MAFRA, 2009; vpravo: hlavní schodiště 

(Goryczková et al., 2008). 

 

BÝVALÝ ZÁVODNÍ HOTEL WERKS / ROTHSCHILD PALACE 

Kontakt: Restaurace – rezervace: E-mail: info@rothschild-palace.cz; tel: 596 967 954 

Otevírací doba: pondělí – pátek: 11:00 – 21:00 

Objekt se nachází v městské památkové zóně Ostrava-Vítkovic. Bývalý závodní 

hotel (Obr. 5.1-6) dříve známý jako hotel Werks z let 1886-87, architekt H. Ulrich, 

původní budova na půdorysu písmene T byla později rozšířena (Kuča, 2000). Zcela vpravo 

stojí bývalá tělocvična postavená v roce 1891 také podle návrhu H. Ulricha, později 

spojená přístavbou s hotelem. Hotel sloužil odborníkům a obchodním partnerům, kteří 

přijížděli do Vítkovických železáren. V samotném komplexu se nacházela i kancelář 

průmyslníka a vlastníka Vítkovických železáren Salomona Mayera, svobodného pána 

Rothschilda. Již tehdy bylo toto místo centrem společenského a obchodního života [41]. 

Oproti většině vítkovických staveb je hotel zdobnější. Fasáda je završena zaoblenými štíty 

ze tří stran, její malebnost doplňovaly vikýře a kovové doplňky, jako korouhve, ozdobné 

hroty, zdobné mříže v okéncích suterénu, stříška na konzolách nad vstupem (kromě mříží v 
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oknech se žádný z těchto prvků bohužel nezachoval) [19]. V blízkosti bývalého závodního 

hotelu se nachází bývalá měšťanská škola chlapecká, Vítkovická nemocnice je také 

nedaleko (viz Obr. 5.1-7). Více informací viz kapitola 4.7. 

 
Obr. 5.1-6: Rothchild Palace (Vlastní foto, 2015). 

 

 

 
 

Obr. 5.1-7: Lokace Rothschild Palace, Měšťanské školy chlapecké a Vítkovické nemocnice ve Vítkovicích. 

1 – Rothschild Palace, 2 – Měšťanská škola chlapecká, 3 – areál nemocnice, v pravém horním rohu můžeme 

také vidět Vítkovický zámek (podle [8], upraveno). 
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MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA CHLAPECKÁ 

Kontakt: tel. 595 693 601, http://www.zdrav-ova.cz/ 

Tuto budovu navrhl architekt H. Ulrich a návrh roku 1893 zpracoval, v letech 1893-

94 byla škola postavena. Budova z části navazuje na budovu radnice (Obr. 5.1-8), která zde 

byla postavena teprve v letech 1901-02, tvoří její zadní trakt (Kuča, 2000). Dnes je zde 

Střední a Vyšší odborná zdravotnická škola, interiér budovy byl tím pádem renovován a 

přizpůsoben novému využívání. Budova tvoří celek červených budov typických pro tuto 

část Vítkovic. Nachází se kousek od budovy bývalého závodního hotelu, pouhých pár 

metrů ulicí. Více informací viz kapitola 4.8. 

 
 

Obr. 5.1-8: Zadní trakt budovy školy navazující na budovu radnice (Vlastní foto, 2015). 

 

VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE 

Kontakt: Vítkovická nemocnice a.s., tel.: +420 595 633 111, +420 595 633 666 

Nemocnice nese tradici první závodní nemocnice na evropském kontinentu. 

Počátky spadají do 50. let 19. století. Byl to malý závodní špitál, který měl dva pracovníky. 

Nemocnice byla postupně rozšiřována, přemísťována. Zhoršování zdravotního stavu 

zaměstnanců železáren vedlo ke snaze zlepšit úroveň zdravotnických služeb a tak vedení 

Vítkovických železáren povolalo v roce 1878 vídeňského lékaře MUDr. Maxmilána 

Munka, aby organizoval vítkovické zdravotnictví na základě poznatků moderní lékařské 

vědy. V roce 1890 byl zahájen provoz v nové nemocnici s velkou nemocniční zahradou. 

Vysokou úroveň zdravotních služeb si tato nemocnice udržela po všechna léta činnosti. V 

letech 2000 – 2005 nesla název Vítkovická nemocnice Blahoslavené Marie Antoníny, dnes 

Vítkovická nemocnice [22]. Více informací viz kapitola 4.9. 
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Obr. 5.1-10: Vodní jáma Jeremenko [26]. 

 

DŮL LOUIS 

Důl založen v roce 1891. Zakladatel Spojené Vítkovické kamenouhelné doly – Albert 

Salomon Rothschild. Názvy dolu – Neuschacht, Louis, Zechce Steinböck, Generál 

Jeremenko, Maršál Jeremenko. 

Hloubka vtažné jámy č. 3 – 1061,8 m 

Hloubka výdušné jámy č. 1 – 819,0 m 

Výška kladivové těžní věže – 55 m. Kladivová těžní věž je kulturní památkou ČR 

Důl dnes je vodní jámou pro ostravskou oblast – provozuje s. p. DIAMO. V roce 2006 

čerpáno 5,0 mil. m
3
 důlní vody 

(Hettenberger, 2007). 

Exkurze možné po domluvě se správcem dolu, tedy státním podnikem Diamo. 

Důl (Obr. 5.1-9) byl roku 1895 

přejmenován po synovi majitele Alberta 

Salomona Rothschilda na Jáma Louis. Mezi 

zajímavosti patří, že v roce 1952 se při těžbě 

našel ve sloji Osmana na 5. patře zkamenělý 

kmen stromu o délce 2,5 metru a průměru 

30 cm. Tento unikátní nález byl roku 1991 

věnován v rámci oslav stoletého výročí od 

vzniku dolu do sbírek minerálů Vysoké 

školy báňské – TU Ostrava [42]. Dnes slouží 

Jeremenko k odčerpávání vod (Obr. 5.1-10) 

ze všech dolů v ostravské části OKR. Pokud se podaří dohodnout exkurzi, pak v hlubinách 

dolu uvidíte obrovská osmimetrová čerpadla, která jsou u nás jedinečná. Podobná tělesa 

používají pouze ve velkých dolech v Číně. Tři čerpadla jsou na povrchu jako rezerva, další 

čerpadlo je přímo ve štole, a jenom jedno jede naplno. Každé z nich stojí přibližně dvacet 

miliónů korun. Více informací viz kapitola 4.11. 
 

 
Obr. 5.1-9: Lokace Dolu Louis (podle [8], upraveno). 
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5.2 Rothschildova Ostrava – 2. den 

Bývalý sirotčinec / Mateřská škola – Důl Jindřich – Důl Trojice – Důl Anselm – Důl 

Oskar - Zámeček v Hošťálkovicích 

 
 

Obr. 5.2-11: Trasa 2. den. 1 – Bývalý sirotčinec, 2 – Důl Jindřich, 3 – Důl Trojice, 4 – Důl Anselm, 5 – Důl 

Oskar, 6 – Zámeček v Hošťálkovicích (Podklad [8], vlastní úprava). 
 

 Tato trasa (Obr. 5.2-11) bude opět kombinací technických památek a kulturních 

památek, tentokrát však budou převažovat doly. První zastávka bude u nynější mateřské 

školy v Moravské Ostravě, bývalého sirotčince. Budova je ukázkou filantropie 

Rothschildů a je jednou z řady budov, které Rothschildové nechali vystavět v Ostravě pro 

lidi. Od školky se přesuneme k Dolu Jindřich, za dob Rothschilda také známého jako 

Jáma X. To, co z dolu zbylo, je dnes kulturní památkou. Historická těžní věž je zde 

součástí hotelového domu Jindřich. Na trase následují další doly. Přesuneme se k Dolu 

Trojice, z tohoto dolu už nezůstalo moc dochovaného, přesto se zachovaly strojovny, 

administrativní budova, koupelny, lampovna, truhlárna. Dále navštívíme Důl Anselm, 

jehož jméno již vypovídá o spojení s Rothschildy. Také tomuto dolu vděčili lidé za to, že 

v okolí Rothschildové nechali stavět různé statky a budovy, což lidem zajišťovalo práci a 

nám zanechalo historické památky. Následuje Důl Oskar, který je schován na kopci v lese. 

Byť je tento důl poměrně málo známý, je na něm zajímavá jeho velice honosná 

architektura a proto stojí za to být zařazen do této prohlídky. Trasu završíme 

v Hošťálkovicích u bývalého hošťálkovického zámečku. Z budovy sice moc původního 

nezůstalo, ale je ukázkou jiného typu objektů, než jen těch honosnějších. 
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BÝVALÝ SIROTČINEC / MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Lokace: Mateřská škola se nachází na ulici Poděbradova v centru Ostravy, mezi 

tramvajovými zastávkami Stodolní a Elektra 

Kontakt: tel: 596 124 387; e-mail: mspodebradova@tiscali.cz; www.mspodebradova.cz 

Tato budova mateřské školy (Obr. 5.2-12) byla postavena v roce 1898. Původně 

sloužila hlavně osiřelým nemajetným dětem ve věku od 6 do 14 let z blízkého okolí [23]. 

Sirotčinec nechal založit bankovní dům Rothschildů a věnoval prostředky na jeho 

výstavbu. V čele vídeňského bankovního domu tehdy stál Albert Rothschild, syn Anselma 

Salomona Rothschilda a chtěl tak navázat na otcovy charitativní akce. Budova zůstala 

zachovalá, vrátily se zde zpět v roce 2000 i pamětní desky, které jsou v přízemí budovy. 

Více informací viz kapitola 4.10. 

 
 

Obr. 5.2-12: Bývalý sirotčinec (Vlastní foto, 2015). 

 

DŮL JINDŘICH 

Důl založen v roce 1848. Zakladatelem Rakouský stát. 

Původní název Jáma X. Název Jindřich podle generálního sekretáře Severní dráhy 

Ferdinandovy Heinricha Sychrovského. 

Do roku 1960 sloužil jako pomocný závod pro Důl František. 

Hloubka vtažné jámy – 546 m 

Hloubka výdušné jámy – 468 m 

Výška těžní věže – 36,6 m – těžní věž je kulturní památka ČR 

Činnost ukončena 1960 

(Hettenberger, 2007) 

Prostor je v současné době oplocen a uzavřen. 

Kulturní památka Důl Jindřich byla založena roku 1846 rakouským státem a důl 

původně nesl název Jáma X. V roce 1856 jej odkoupila společnost Severní dráha 

Ferdinandova, která jej přejmenovala na důl Jindřich. Areál dolu se skládal z jámové 

budovy, strojovny a kotelny. Později přibyla větrní jáma a koksovna. Od roku 1962 
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Obr. 5.2-13: Těžní věž Dolu Jindřich (Vlastní 

foto, 2015). 

probíhala postupná likvidace dolu a do roku 

1975 již sloužila pouze větrací jáma pro Vítězný 

únor, poté došlo k jejímu úplnému odstranění a 

likvidaci. Při výstavbě hotelového domu 

Jindřich se roku 1975 historická těžní věž 

zakomponovala do projektu novostavby. 

V současnosti z dolu zůstala zachována těžní 

věž a jámová budova pocházející z roku 1913. 

Ve štítové straně jámové budovy je patrný obrys 

střechy strojovny, která zde původně přiléhala. 

Těžní věž a jámová budova jámy Jindřich jsou 

nemovité kulturní památky (Matěj, Zdařilová, 

2007). Těžní věž (Obr. 5.2-13) byla 

zakomponována k hotelovému domu, je tedy 

pomyslným symbolem tohoto hotelu. Více 

informací viz kapitola 4.15. Bývalý důl se 

nachází v Moravské Ostravě stejně tak jako 

bývalý sirotčinec, který dnes slouží jako 

mateřská škola (viz Obr. 5.2-14). 

 

 
 

Obr. 5.2-14: Lokace Dolu Jindřich, bývalého sirotčince a Dolu Trojice. 1 – bývalý sirotčinec (mateřská 

škola nyní), 2 – Důl Jindřich, 3 – bývalý Důl Trojice, vlevo dole na mapce můžete vidět  areál Karoliny 

(podle [8], upraveno). 
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DŮL TROJICE 

Důl založen v roce 1844 (mělký důl). Zakladatel Stanislaus hrabě Wilczek. 

1870 založen hlubinný důl. Zakladatel Johann Nepomuk Maria Wilczek. 

Název podle dne založení – na svátek sv. Trojice 

Hloubka vtažné jámy – 699 m 

Hloubka výdušné jámy – 599 m  

Výška těžní věže – 24,4 m 

Činnost dolu ukončena 1. 4. 1967 

(Hettenberger, 2007). 

Nyní některé budovy areálu slouží jako skladiště apod., v budoucnu jej možná čeká 

rekonstrukce. 

Důl z roku 1844, který roku 1870 přešel na hlubinné dobývání, stojí v Trojickém 

údolí (Obr. 5.2-15). Poloha areálu bývalého dolu Trojice vybízí k náhledu na širší okolí 

Trojického údolí, jako těžiště mezi historickým centrem Moravské Ostravy a haldou Emou 

na straně Slezské Ostravy. Činnost dolu měla ničivé důsledky, z důvodu těžby dolu Trojice 

vzniklo vlivem poddolování k poklesu nedalekého kostela sv. Josefa a také 

Slezskoostravského hradu. Důl musel být v letech 1913 až 1929 uzavřen a staticky 

zajištěn. Také zde došlo k neštěstí, v sobotu 3. 1. 1891 došlo na dole Trojice k výbuchu 

metanu a uhelného prachu, při trhací práci na čelbě sedmého patra ve sloji Mohutný, poblíž 

jámy. Jednalo se o druhou největší havárii v Ostravě, co do počtu obětí, zahynulo 61 

horníku [26]. Více informací viz kapitola 4.19. 

 
Obr. 5.2-15: Důl Trojice v Trojickém údolí, jedna z jeho budov [26]. 

 

DŮL OSKAR 

Důl založen v roce 1891. Zakladatel Albert Rothschild. Název podle syna zakladatele. 

Názvy dolu – Oskar, Petershofen, Masaryk, Lidice. 

Od roku 1909 visutá lanová dráha pro odvoz uhlí na Důl Anselm. 

Hloubka vtažné jámy – 405,4 m 

Hloubka výdušné jámy – 191,0 m 

Výška těžní věže – 26,1 m 

Činnost ukončena 31. 1. 1967 

(Hettenberger, 2007). 
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Obr. 5.2-16: Důl Oskar s jeho honosnou architekturou [26]. 

 

Původně urbanisticky a architektonicky náročně komponovaný areál (Obr. 5.2-16 a 

Obr. 5.2-17). S plasticky bohatě členěnými fasádami z režných cihel a s historizujícím 

architektonickým členěním, představuje areál ojedinělou urbanistickou kompozici důlního 

podniku využívající přírodní konfigurace terénu. Původní architektonická a urbanistická 

koncepce se uplatňovala v pohledu od jihozápadu, který je dnes zakrytý haldou. Uprostřed 

byla umístěna jámová budova, těžní věž a strojovna, po stranách symetrické podélné 

budovy dílen a koupelen, posazené na terénní terase (Matěj, 2007). 

Nemovité kulturní památky: 

- Jámová budova, strojovna 

- Správní budova, koupelny 

- Dílny 

- Vrátnice 

 Jámová budova, těžní 

věž a budova strojovny tvořily 

symetrickou osu. Vedle jámové 

budovy byly na terénní terase 

po obou stranách postaveny dva 

objekty dílen a koupelen, které 

byly shodné. Objekty jsou dnes 

využívány ke skladování 

sběrných surovin. Budovy jsou 

sice kulturními památkami, ale jsou vyprázdněny a často již ve špatném stavu. 

Rekonstrukce budov pro budoucí využití např. pro turismus by byla vhodná. Více 

informací viz kapitola 4.17. 
 

 
 

Obr. 5.2-17: Lokace Dolu Oskar. Důl se nachází nedaleko známého Dolu Anselm v Petřkovicích ([8], 

upraveno). 
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Obr. 5.2-18: Těžní budova Dolu Anselm 

[26]. 

DŮL ANSELM 

Důl založen v roce 1835. Zakladatel Kapitula olomouckého arcibiskupství. V roce 1843 

odkoupil důl Salomon Mayer Rothschild. Nejstarší hlubinný důl v revíru. 

Název podle syna zakladatele. Názvy dolu – Strojní důl, Anselm, Petershofen, Masaryk I., 

Eduard Urx, Anselm. 

Důl leží pod Národní přírodní památkou Landek. 

Hloubka víceúčelové jámy – 621,5 m 

Hloubka výdušné jámy č. II. – 383,5 m 

Hloubka výdušné jámy č. III. – 25,0 m 

Hloubka výdušné jámy č. IV. – 603,7 m 

Výška těžní věže – 38,5 m 

Činnost ukončena 2. 8. 1991 

Areál dolu slouží od 4. 12. 1993 jako Hornické muzeum 

(Hettenberger, 2007). 

- Muzeum je otevřeno celoročně; NONSTOP infolinka: +420 602 532 414 

- Expozice:  

1. 11. až 19. 3. - zimní sezona: 

Pondělí ZAVŘENO; Úterý - Neděle začátky prohlídek v 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00 hodin 

  

20. 3. až 31. 10. - letní sezona: 

denně 9:00 - 18:00 hodin, vstupy každou celou hodinu; poslední prohlídka začíná v 16:00 

hodin 

 

- Areál - denně 9:00 - 19:30 hodin 

 

V areálu dolu Eduard Urx se rozkládá 

největší hornické muzeum v České republice. V dole 

Eduard Urx se nachází podzemní expozice. Celková 

délka štol je 250 m a hloubka přibližně 15 m. V 

jedné z budov patřící k dolu je umístěna expozice 

báňského záchranářství. Stav objektů je velmi 

zachovalý a z větší části zrekonstruovaný. V roce 

1987 bylo na dole Anselm / Eduard Urx (Obr. 5.2-18 

a jeho lokace viz Obr. 5.2-17) založeno Hornické 

muzeum a roku 1993 bylo otevřeno pro veřejnost 

[43]. Bylo to 4. prosince 1993 na svátek sv. Barbory, 

patronky horníků. Stávající rozsáhlý areál byl 

budován postupně. Nejstarší dochované objekty 

pocházejí z přelomu 19. a 20. století (jámová 

budova, kantýna, víceúčelová budova). 

Kompresorovna pochází z roku 1906, z roku 1912 

pak kotelna a komín (Matěj, 2007). Zachovala se 

dodnes těžní věž. Zvláštností, této těžní věže, která 

byla projektována na jedno těžní oddělení, je to, že 

lanovnice nejsou umístěny vedle sebe, ale nad sebou. Takovéto řešení těžní věže, bylo 

jediné v Ostravě [26]. 
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Z let 1914-15 je strojovna těžního stroje, je zde instalace parního stroje 

z demolovaného dolu Ludvík v Ostravě-Radvanicích, kde byl v provozu od roku 1909 

(původní zdejší parní těžní stroj z roku 1914 byl roku 1975 sešrotován). Mimo instalované 

expozice jsou součástí Hornického muzea, které se zde nachází, také prohlídkové trasy 

původní štoly Albert a František. Jsou zde také přírodní zvláštnosti a to výchozy uhelných 

slojí na povrch (Matěj, 2007). Byl to důl, který byl po dole Jindřich na Polské Ostravě 

druhým hlubinným dolem v ostravsko-karvinském revíru a byl provozován až do roku 

1991, tedy nejdéle ze všech dolů tohoto revíru (Nadace „Muzeum pod Landekem“, 1996). 

Více informací viz kapitola 4.16. 

 

HOŠŤÁLKOVICKÝ ZÁMEČEK 

Zchátralý komplex bývalého zámku a k němu přistavěné budovy sýpky z režných 

cihel nechala obec Hošťálkovice (Obr. 5.2-19) přestavět na bytové jednotky takřka 

v hodině dvanácté, jelikož budova byla ve velmi špatném stavu. Velmi zchátralá budova 

byla ostudou obce. Samotný zámek je dodnes ve hmotě bytového domu dobře 

rozeznatelný. Původní Rotschildovský zámek tvoří východní, dvoupatrovou hmotu objektu 

s imitací nárožního kvádrování. Původní podobu zámku si lze představit podle dobové 

pohlednice z roku 1905. Jednalo se o patrovou obdélnou budovu krytou jednoduchou 

valbovou střechou. Od přízemí bylo patro odděleno jednoduchou římsou a nároží zdobilo 

bosované kvádrování. Na východní straně zámku se nacházel balkón. K západní straně 

zámku přiléhala přistavěná přízemní hospodářská část, později přestavěná na sýpku 

(Ivánek, 2006). Více informací viz kapitola 4.21. 

 
 

Obr. 5.2-19: Lokace Hošťálkovického zámečku ([8], upraveno). 

  



Zuzana Lanzendörferová: Dochované památky Rothschildů na Ostravsku 

73 

2015 

5.3 Rothschildovo Ostravsko – 3. den 

Šilheřovická bažantnice – Zámek v Šilheřovicích – Lovecký zámeček – Rothschildův 

dvůr / Pension Bělá – Hájenka Rothschildů / Pstruží farma 

 
 

Obr. 5.3-20: Trasa 3. den. 1 – Šilheřovická bažantnice, 2 – Zámek v Šilheřovicích, 3 – Lovecký zámeček,      

4 – Rothschildův dvůr, 5 – Hájenka Rothschildů a pstruží farma (Podklad [8], vlastní úprava). 

 

 Poslední trasa (Obr. 5.3-20) Rothschildovo Ostravsko se týká dochovaných 

památek mimo město Ostravu, v tomto případě již i mimo okres Ostravu. Právě 

v Šilheřovicích a Bělé nám zůstaly unikátní památky po tomto významném rodu. Nejprve 

projedeme Šilheřovice a začneme v Šilheřovické bažantnici, která patřila 

k šilheřovickému panství Rothschildů. Areál byl obrovský, protože čítal i okolní rozlehlé 

lesy. Tradice chovu bažantů se zde dochovala dodnes. Poté, co shlédneme budovy, které 

patřily správcům lesa a povíme si něco o zdejší historii, se vrátíme do Šilheřovic. 

Navštívíme Šilheřovický zámek a jeho park, v areálu parku se pak dostaneme 

k Loveckému zámečku. Všechny tyto budovy byly v posledních letech zrekonstruovány. 

Následuje cesta do Bělé. První zastávka bude Hájenka Rotschildů a pstruží farma. 

Dodnes jsou zde pstruzi chováni. Doporučuje se zajít si zde na oběd a dát si výborného 

pstruha z místního chovu. Pak projedeme na kopeček a uprostřed polí, v těsné blízkosti 

Bělé, se před námi objeví krásný nově zrekonstruovaný statek, Rothschildův dvůr. Statek, 

kde Rothschildové chovali velké množství dobytka, převážně ovcí a který má i nyní 

historický vzhled. V areálu pensionu Bělá s hřebčínem je možno seznámit se s chovem a 

výcvikem koní, dále posezení ve vinném sklípku a ochutnávka vín. 
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5.3.1 Šilheřovice 
 

BAŽANTNICE 

Kontakt: czerova@pheasantry.cz; tel: +420 596 172 262 

Bažantnice Šilheřovice (Obr. 5.3.1-21) je vzdálena 9 kilometrů od města Ostravy, 

známého průmyslového a společenského centra České republiky. Bažantnice Šilheřovice 

má rozlohu 2500 hektarů. Roční odlov se pohybuje okolo 40 000 kusů bažantí zvěře. Pro 

lov bažantí zvěře je v současné době využíváno 16 lečí, převážně v členitém terénu, 

skýtající loveckým hostům náročnou střelbu na vysoko táhnoucí bažanty. 

 Kromě bažantí zvěře je možno lovit ve zdejším revíru zvěř srnčí, daňčí a černou, a 

to individuálním způsobem za asistence loveckého doprovodu. Zvěř černou je možno lovit 

rovněž na společných lovech [32]. Více informací viz kapitola 4.24. 

 
 

Obr. 5.3.1-21: Lokace Šihleřovické bažantnice. Na mapce lze vidět rozsáhlé lesy bývalého šilheřovického 

panství, které patřily k zámku Rothschildů ([8], upraveno). 
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Obr. 5.3.1-22: Znak Rothschildů 

(Vlastní foto, 2015). 

ZÁMECKÝ AREÁL (ZÁMEK A LOVECKÝ ZÁMEČEK) 

Kontakt: info@zameksilherovice.cz; tel: +420 599 500 100, +420 777 007 937; 

www.zameksilherovice.cz 

Zámecký areál v zeleni anglického parku 

má nejrozsáhlejší zámecký park na teritoriu 

českého Slezska. Půvabná bílá budova zámku 

s charakteristickou kupolí je významnou stavební 

kulturní památkou nejen obce Šilheřovice, ale celé 

oblasti (Plaček, Plačková, 2006). Budova zámku je 

trojkřídlá, jednopatrová s mansardovou nástavbou. 

U každého křídla je při dvorní straně vedlejší, 

stejně vysoká budova s bohatě zdobenou fasádou. 

Celý tento objekt tak navozuje tvar písmene E s 

nádvořím, které slouží hostům jako parkoviště [29]. 

Můžeme zde vidět i znak Rothschildů (Obr. 5.3.1-

22).  

Centrem interiéru této dvoupodlažní stavby 

se dvěma bočními trakty je zámecký sál 

s původními obrazy, krbem, křišťálovým lustrem, 

obnovenou intarzovanou parketovou podlahou a 

s prostorným balkónem, z nějž je impozantní výhled na anglický park, v popředí 

s elipsovitou kašnou se sousoším s námětem ze starořeckých bájí, představujícím boha říše 

moří Poseidona s Amfitrité, synem Tritonem a postavičkami dětí s delfínem (podle 

starořímské mytologie může jít o boha Neptuna s chotí Salacií a s putti, tj. dětmi). 

Z dalších zámeckých pokojů jsou zajímavá i původní přísálí s krby či původními 

kachlovými kamny (Plaček, Plačková, 2006). „Parkové průčelí na opačné straně je 

pročleněno dvěma bočními a středním rizalitem, jehož fasáda nad partikem byla upravena 

v novobarokním duchu pilastry, segmentovými nadokenními římsami a oválnými okny 

v nástavci, ostatní fasády jsou klasicistní. Kromě říms a nároží bosáže má přízemí pásovou 

rustiku, nad okny rizalitů a patra jsou rovné římsy a trojúhelné frontony (Plaček, 2001)“. 

V sousedství zámku jsou bývalé hospodářské budovy a kuchyně, dnes jídelna, které 

k zámku patřily, v parku jsou pak tři jednopatrové domky u vstupních bran, dnes to jsou 

obydlené domy a další u Podzámeckého jezírka, dnes restaurace Rudolf II., protilehlá 

bývalá správní budova velkostatku za zámeckou zdí byla přebudována na Golf hotel u sv. 

Jana a na opačném okraji parku byl pro změnu postaven moderní Hotel Golf s bazénem a 

také rehabilitačním zařízením (Plaček, Plačková, 2006). 

Zámek je zasazen do uvedeného parku (Obr. 5.3.1-23) o rozloze 98 ha se stovkami 

vzrostlých a starých, převážně listnatých stromů, k nejvýznamnějším patří tisovce u brány 

nedaleko statku, platanová alej vedle zámecké budovy, solitér věkovitého buku lesního či 

jinanu u bývalých jezdeckých stájí a další cenné i exotické dřeviny (Plaček, Plačková, 

2006). V přímé blízkosti zámku také zbylo pár rododendronů, je však znát, že zámecký 

park také podlehl velkým úpravám a musel ustoupit golfovému hřišti, které zde bylo 

vybudováno. Prostředí parku pak dle Plačka a Plačkové (2006) osvěžují i vodní plochy tří 

jezírek, a to Podzámeckého, U Loveckého zámečku a Evelinina u Kančí brány. Na 

parkových jezerech se chovaly labutě. 
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Samotný park byl zavlažován od 60. let 19. století vodním zařízením poháněným 

parním strojem, voda byla čerpána z řeky Odry do vodojemu na Patlovci a odtud byla 

v devíticoulových rourách tlačena k vodárenské věži na Juliance, odtud se dostávala 

samospádem potrubních sítí do parkových jezírek a všech částí zámeckého parku včetně 

užitkových zahrad (Plaček, Plačková, 2006). 

 
 

Obr. 5.3.1-23: Lokace zámku a Loveckého zámečku v Šilheřovicích. 1 – zámek, 2 – Lovecký zámeček, 

nacházející se v areálu zámeckého parku ([8], upraveno). 
 

Park je protkán cestami, které umožňují procházky s neopakovatelnými výhledy. 

Rozlehlé travní porosty, vyšperkované remízky původního listnatého stromoví jsou 

udržovány pravidelně Park Golf Clubem jako 18-ti jamkové golfové hřiště, které je zde již 

od roku 1970 (Plaček, Plačková, 2006). 

 
 

Obr. 5.3.1-24: Psinec, který se nachází v těsné blízkosti Loveckého zámečku (Vlastní foto, 2015). 
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Obr. 5.3.2-25: Pstruží farma Rothschildů (Vlastní foto, 

2015). 

 

 Vzácnou stavbou komorního charakteru v zámeckém parku je Lovecký zámeček 

v historizujícím slohu se secesními prvky, který již z dálky upoutá svým štítem nad 

vstupem budovy, nyní slouží jako luxusní restaurace. Lovecký zámeček dnes slouží jako 

restaurace, interiér restaurace byl v nedávné době zrekonstruován do původní podoby a z 

každého kousku tak na Vás dýchne atmosféra starých časů [30]. Dále je zde původní 

oranžérie, dnes využívána jako klubovna golfistů a také je zde Mléčnice se zajímavým 

reliéfem nad portálem, dnes lidová restaurace a pak nedaleký původní psinec (Obr. 5.3.1-

24) v přímé blízkosti Loveckého zámečku. Z drobnější, romantizující výzdoby zámeckého 

parku jsou zde tři mramorové vázy, jedna z nich na menším bazénku pod zámkem a tři 

kamenné mostky v benátském stylu. Většina zámeckého parku je obehnaná původní 

kamennou zdí, která je dnes podél vozovky opravená (Plaček, Plačková, 2006). Více 

informací viz kapitoly 4.22 a 4.23. 

 

5.3.2 Bělá 
 

PSTRUŽÍ FARMA BĚLÁ A HÁJENKA „U CHMELÍKA“ / HÁJENKA 

ROTHSCHILDŮ 

Kontakt: fa.chmelik@seznam.cz, tel: +420 724 923 414, +420 603 545 214 

Otevírací doba: Od 1. května do 28. září: po-pá zavřeno, každou so, ne, státní svátek 9 – 20 

hod. 

 Pstruží farma Bělá spolu s 

hájenkou “U Chmelíka“ je oblíbeným 

výletním místem, kde si uprostřed lesů 

(Obr. 5.3.2-26) můžete nejen 

odpočinout a vychutnat čerstvě 

upečenou rybí pochoutku, ale také si zde 

se svými dětmi pstruhy ulovit a odvézt 

si je sebou domů. Tento přírodní areál 

byl založen v roce 1856 a stále si 

zachovává svůj původní, přirozený 

vzhled. Pstruzi se zde chovají v systému 

přírodních kaskádových nádrží, které 

jsou napájeny křišťálovou vodou 

z místních pramenů [33]. Hájenka je 

zachovalá a zrekonstruovaná. V těsné 

blízkosti jsou k vidění nádrže se pstruhy 

a strouhy (Obr. 5.3.2-25), které slouží 

k vedení vody z pramene, je na nich 

vidět, že nebyly modernizovány a jsou 

pravděpodobně dost staré. Člověk si 

může snadno představit, že zde v této 

podobě stály již za dob Rothschildů. 

Více informací viz kapitola 4.25. 
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ROTHSCHILDŮV DVŮR 

Kontakt: info@pensionbela.cz, tel: +420 553 663 558, +420 734 447 350 

  http://www.pensionrothschilduvdvur.cz 

 Celý tento areál se nachází v klidném prostředí (Obr. 5.3.2-26), které je obklopeno 

lesy, loukami a pastvinami. Okolí areálu je členité a poskytuje ideální možnosti pro pěší 

turistiku, běh, cyklistiku nebo vyjížďky na koni i v kočáru [34]. Zrekonstruovaný (Obr. 

5.3.2-27) bývalý velkostatek Rothschildů, který sloužil především k chovu dobytka (hlavně 

ovcí) zajišťoval Rothschildům soběstačnost. Současní majitelé odvedli na statku spousty 

práce a vynaložili všechno úsilí, aby areál zrekonstruovali pokud možno tak, aby byl co 

nejvíce zachován jeho původní historický vzhled. 
 

 
 

Obr. 5.3.2-26: Lokace Hájenky a pstruží farmy Rothschildů a Rothschildův dvůr v Bělé. 1 – Hájenka a 

pstruží farma, 2 – Rothschildův dvůr ([8], upraveno). 

 

Část celého areálu tvoří Hřebčín Bělá (Obr. 5.3.2-28) ve Slezsku se stájí s 16 boxy 

pro sportovní a chovné koně, krytou jezdeckou halou a otevřenou jízdárnou zvanou 

"kolbiště", které slouží pro výcvik koní. Téměř denně je zde možné zhlédnout ukázky 

profesionálního výcviku koní a výuku sportovních jezdců pod vedením pana majitele 

Evžena Dudy [35]. Více informací viz kapitola 4.26. 
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Obr. 5.3.2-27: Dochovaný sloupek z dob majitelů Rothschildů ve vinném sklípku (Vlastní foto, 2015). 

 
 

 
 

Obr. 5.3.2-28: Zrekonstruované stáje hřebčína (Vlastní foto, 2015). 
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6. ZÁVĚR 

 

Cíl práce vedl k sepsání seznamu památek po Rothschildech na Ostravsku a poté 

byl vytvořen návrh průvodce po vybraných památkách. Navržený průvodce má využívat 

památek spojených s rodem Rothschildů k oživení turismu na Ostravsku především 

v oblasti technických památek. Byl vytvořen návrh na tři trasy. Jelikož se v Ostravě 

v posledních letech začaly rekonstruovat některé technické památky a začleňovat do 

denního života, dalo by se podobným způsobem využít v budoucnu i technických památek 

zmíněných v práci. 

Tato práce byla přínosem i pro mou osobu, protože by mne předtím pravděpodobně 

nikdy nenapadlo, že se začnu více zajímat o Ostravu a její okolí. Díky shánění dalších a 

dalších informací, procházení archivů, muzeí, listování knihami a hledáním na internetu se 

změnil můj názor na tuto oblast. I jako turista, pokud někam chci jít, buď mne bude zajímat 

spíše čistá příroda, nebo historická oblast nějakého města s jeho památkami. Ostrava pro 

mne vždy byla symbolem nepřitažlivého města, kterému jsem se jakožto vesničan, který 

má rád čistotu krajiny a svůj klid, raději vyhýbala, pokud to bylo možno. Když se ovšem 

člověk začne zajímat o tuto oblast, zjistí, že i Ostravsko má co nabídnout a má své 

specifické krásy. Přeci jen, takové industriální města nemáme všude a také všude nevidíme 

dochované industriální památky. Když se na chvíli zastavíte třeba v Dolní oblasti Vítkovic 

a zadíváte se na všemi známou dominantu Ostravy a uvědomíte si, že toto tu stojí již tak 

dlouhou dobu a na chvíli máte pocit, že se zastavil čas. Pokud začnete bádat po památkách 

po tak známém rodu Rothschildů, kteří tuto oblast velmi ovlivnili, přistihnete se, že 

procházíte nebo projíždíte Ostravou a u každé staré budovy či domu přemýšlíte, zda tu 

stála již za jejich časů. Zda ji třeba nedal postavit právě Salomon Rothschild nebo jeho syn 

Anselm a jak to tady tehdy v těch dobách vypadalo. A to je právě účelem i této práce – 

změnit názor lidí na Ostravu, zaujmout lidi a ukázat jim, že Ostrava má co nabídnout 

turismu. 

Ostrava se samozřejmě za tu dobu velice změnila a změnila někdy podstatně svou 

tvář. Některé změny byly k dobrému, některé přijdou na škodu. Bohužel za dob 

komunismu, měli lidé určitou představu, jak by se vše mělo utvářet, nemysleli také příliš 

do budoucna, takže je nenapadlo ani omylem, že by se industriální vzhled Ostravy dal 

využít, na nějaký turismus se také příliš nemyslelo. Je velká škoda, že bylo zbouráno tolik 

těžních věží a budov, některé by se dnes daly využívat v turismu, byly by lákavé pro 

turisty, které zajímají i industriální budovy, pro turisty, které zajímá toto období a historie, 

a také pro fotografy, kteří dnes marně pátrají po této části historie Ostravska a jsou vděčni 

za každý zbyteček něčeho industriálního, co zde zbylo. K dobrému můžeme přičíst to, že 

se naopak dnešní majitelé Vítkovic tolik snaží o začlenění právě toho industriálního do 

města a o znovuožití této oblasti. V této oblasti památek dnes můžeme vidět velký 

potenciál pro rozvoj cestovního ruchu na Ostravsku. Jedině na tyto památky technického 

charakteru bude možno v budoucnu přilákat návštěvníky nejen z evropské unie, ale také 

z celého světa. Spojení technických památek s kulturními památkami historických budov 

po Rothschildech nabídne širší možnosti v zájmu turismu.  
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