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¨Zadaní

Muzeum Rothschildů 

Ostrava/Vítkovice

Zásady pro vypracování:

Komentář:

Dané téma si studentka vybrala z několika důvodů. Pochází z Ostravska a zná 
město poměrně dobře. Sleduje rostoucí tendence města a jeho pozitivní kulturní 
vývoj. Za poslední roky počet návštěvníků Ostravska stoupá. Dolní oblast Vítkovice 
jsou čtvrtou nejnavštěvovanější atrakcí v České republice a Zoo je na místě devá-
tém. Hlavním důvodem stoupající atraktivity města jsou hlavně hornické památ-
ky a unikátní spojení industriální zóny a města samotného. Ostravská aglomerace 
má velký potenciál  i proto, že v okruhu 100 km žije 10 milionů obyvatel. Samotná 
městská část Vítkovice se stává atraktivní lokalitou a do budoucna to bude důležitý 
bod města. Bohužel v tuto chvíli tato městská část postrádá bod zastavení, místo 
odpočinku a zábavy. Tuto funkci by mohlo plnit právě tato budova muzea, která by 
poukázala na spojení rodů Rothshildů s historií města a na nejrůznější spojitosti s 
rozvojem Ostravy.
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Rothshildové
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Zcela mimořádné postavení měl původně německý rod Rothschildů mezi židovskou šlechtou. Jejich prvním známým předkem byl Isaak Elchanan z Frankfurtu nad Mohanem, který si ve zdejším ghettu post-

avil dům s červeným štítem (rothen Schild). On i jeho potomci se živili drobným směnárenstvím. 

První skutečně významnou osobou rodu byl Mayer Amschel Rothschild (1743-1812). Měl se stát rabínem, ale po smrti obou rodičů, byl poručíky poslán učit se bankovnictví do Hannoveru. Projevil velký 

zájem o starožitnosti a stal se tak specialistou na staré mince. V Hannoveru navázal důležité kontakty, které později zhodnotil.

Apokalyptický laděný obraz, v němž dominovaly mohutné objekty vysokých pecí doplněné štíhlými továrními komíny, to vše zahalené oblaky černého dýmu. Rothschildové byli symbolem havířů a hutníků. 

Byli to rytíři průmyslové revoluce v Ostravě. Solomon Meyer Rothschild hlavní postava rozvoje Vítkovic. Jeho jméno je nejvíce spojováno s výstavbou železnice z Vídně do polské Bochnie. Stal se hlavním 

iniciátorem stavby severní dráhy Ferdinandovy. Souběžně zakoupil Rudolfovu huť ve Vítkovicích z pozůstalosti kardinála a arcivévody Rudolfa Habsburského. Nastal tak rozmach výroby železa. Začala 

se budovat nová moderní huť, nové strojírenské dílny a několik dolů např. Šalamoun, Karolina, Hlubina. Právě Karolina začala jako první používat parní stroj.

Po smrti Solomona převzal majetek syn Anselm, který nakoupil několik dalších dolů. Jeho zájmy však nebyly jen čisté rozšiřování kapitálu jak tomu bylo u jeho otce. Byl významným donátorem různých 

humanitních institucí a podporoval zejména umělce. 

Bez zájmu Rothschildů o rozvoj obce, by Vítkovice nejen nikdy nedosáhly tak výjimečného postavení mezi průmyslovými středisky střední Evropy, ale pravděpodobně by se ani nepovznesly mezi města a 

zůstaly by dodnes nevýznamnými. Během této průmyslové revoluce se počet obyvatel Vítkovic rozrostl několikanásobně krát a to během velice krátké doby. Bylo zapotřebí vybudovat závodní nemocnici 

a školy. Výstavba finských domků a později cihlových dělnických domků, stavba kancelářských i kulturních center pro danou lokalitu a rozšiřování průmyslu. Toto všechno změnilo život zdejších obyvatel 

a obyvatel v širším okolí. Ze zemědělců a rolníků se stali havíři. A Ostrava právem získala přídavek "černá".

Solomon Meyer Rothschild



09

1357 - 1. zmínka o Vítkovicích (Witchendorff),

  které byly původně malou vsí ležící poblíž 
 Moravské Ostravy

1908 - byly Vítkovice povýšeny na město 

1809 - Prvním kdo se začal zabývat úvahami o zřízení železářského 
 závodu byl skotský hutní odborník John Baildon. Sám svou
 myšlenku nedokázal realizovat, ale navázal na ni profesor
 vídeňské polytechniky Franz Xavier Riepl, který o její 
  výhodnosti přesvědčil budoucího investora, olomouckého 
 arcibiskupa Rudolfa Habsburského.

1828 - Založením železářského závodu.

29. ledna 1924 - byly přes určitý svůj odpor
           připojeny k Moravské Ostravě

1835 - vídeňský bankéř Salomon Mayer Rothschild
  zístkal huť do pronájmu 

1843 - Rothschild zakoupil železárny

1944 - Americký nálet na Ostravu zasáhl Vítkovické železárny. 
   Strategický význam podniku pro válečnou výrobu dokládá 
   jeho věrná maketa, která byla postavena v polích u Opavy, 
   aby zmátla spojenecké bombardéry.

1945 - Vyšla vyhláška ministra průmyslu č. 206 
   dekret o znárodnění s platností od 27. 10. 1945.

1998 - Postupem času bylo v provozu šest vysokých pecí,
  které byly postupně odstavovány až do 27. září 1998, 
  kdy byl proveden poslední odpich

Historie



Vítkovice před Rothschildy a po průmyslové revoluci 
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Vítkovice před Rothschildy a po průmyslové revoluci 
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Inspirace
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Ostravské štoly
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Vítkovice 
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Koncept
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Ostrava 

Petr Bezruč
Ostrava

Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem
sto roků kopal jsem uhlí,
za sto let v rameni bezmasém
svaly mi v železo ztuhly.

Uhelný prach sed mi do očí,
rubíny ze rtů mi uhly,
ze vlasů, z vousů a z obočí
visí mi rampouchy uhlí.

Chléb s uhlím beru si do práce,
z roboty jdu na robotu,
při Dunaji strmí paláce,
z krve mé a z mého potu.

Sto roků v kopalně mlčel jsem,
kdo mi těch sto roků vrátí?
Když jsem jim pohrozil kladivem,
kdekdo se začal mi smáti.

Abych měl rozum, šel v kopalnu zas,
pro pány dřel se jak prve -
máchl jsem kladivem - teklo to v ráz
na Polské Ostravě krve!

Všichni vy na Slezské, všichni vy, dím,
nech je vám Petr neb Pavel,
mějž prs kryt krunýřem ocelovým,
tisícům k útoku zavel,

Všichni vy na Slezské, všichni vy, dím,
hlubokých páni vy dolů,
přijde den, z dolů jde plamen a dým,
přijde den, zúčtujem spolu!

Černá, zvláštní, přitažlivá - To je Ostrava

Inspirací k tomuto projektu byla Ostrava 

sama. To jaká je. Je jiná. Je industriální. Je kul-

turní. Je jako termitiště. Termitiště štol. Lesy 

plné historie. Tu svítilna tam helmice. Hornic-

tví a hutnictví jsou, byla a budou Ostravsk-

ou identitou a je potřeba na to pamatovat. 

Drsná doba v drsném kraji. V prachu. V černu. 

To je ta historie. To je to, na co by se nemělo 

zapomenout.

Město prolezlé dírami, štolami, jen stropem 

tam prosakují kapičky vody. Odraz lucerny v 

kapkách je jako světelné paprsky dopadající 

do temných tunelů.

Trojúhelník v kruhu jako symbol moci rodu 

Rothschildů a zároveň jeden z hlavních 

prvků muzea, srdce muzea. Stavba z probar-

vovaného červeného betonu sledující okolní 

domy. Vítkovice vzniklé v jedné době mají 

svůj charakter, který by neměl být narušen. 

Charakter místa. Genius Loci.

Dům s prvky industriálu. Dům jako úkryt tajů 

a vzniku Vítkovic. Jak se žilo a pro co se žilo. 

Hornická šatna přenesená do nové formy či 

repasovaný insdustriální výtah. Po stopách 

historie...

To je náplní muzea.



0.1  únikové schodiště

0.2  šatchta TZB a osobní výtah

0.3  technické zařízení budovy
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0.9  sklad

0.10  úložný prostor pro čistící vozy a jiná zařízení
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Půdorys 1.pp  1:250



1.1  vstupní hala
1.2  kavárna / restaurace
1.3  kuchyně

1.4  sklad

1.5  wc personál muzea

1.6  wc kuchyně

1.7  šatna kuchyně

1.8  WC ženy

1.9  WC invalidé

1.10  úklidová místnost

1.11  WC muži

1.12  šacta TZB a osobní výtah

1.13  únikové schodiště

1.14  recepce

1.15  obchod

1.16  přednáškový sál

1.17  prostor pro ražení mincí

1.18  workshopový sál
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Půdorys 1.np 1:250



2.1  dočasná výstava
2.2  výstavní prostor - odpočinková zóna
2.3  výstavní prostor
24  únikové schodiště
2.5  šachta TZB a osobní výtah
2.6  úklidová místnoust 
2.7  WC invalidé
2.8  WC muži
2.9  WC ženy
2.10  promítací místnost - tubus
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Půdorys 2.np 1:250
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prostorový řez
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řez B-B´ 1:250
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řez D-D´ 1:250
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pohled - sever 1:250



33

pohled - jih 1:250
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pohled - západ 1:250
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pohled - východ 1:250
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Konstrukce

Vzhledem ke konstrukci stavby jsou obvodové nosné zdi umístěny na základových 
pásech a jednotlicé sloupy na základových patkách. 1.pp je řešeno jako monolitická 
bílá vana z vodotěsného betonu. Železobetonová základová deska má tloušťku 
500mm.
Svislé nosné konstrukce tvoří sloupy o rozměrech 400x400 mm na nich jsou uloženy 
průvlaky o výšce 600mm a dále stropní desky SPIROLL. Stavba je vytvořena z 
červeného probarvovaného betonu. Střešní kostrukce je dlouhá válcová skořepina 
se světlíky.

Materiály 

Stavba je z vnější strany tvořena pohledovým červeně probarvovaným betonem a 
v interiéru je to červeně probarvovaná omítka IZOTERM light. Vložená konstrukce 
únikového schodiště s výtahovou šachtou jsou z šedého pohledového betonu s 
proškabávaným vzorem stejně jako všechny ostatní vložené stěny. podlahy jsou 
tvořeny šednou betonovou stěrkou.
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konstrukční schéma
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železobetonová skořepina

paronepropustná tepelná izolace 
z pěnového polyuretanu

červeně probarvovaná omítka 
IZOTERM light

železobetonový průvlak 

odporový drát

detail 1:20
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vizualizace - galerie
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vizualizace - výstavní prostory
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vizualizace - kavárna
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vizualizace - recepce
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vizualizace - pohled z náměstí 
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vizualizace - nárožní pohled
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vizualizace - zahrada


