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Skončila realizační část Projektu Toulky po naftařském příhraničí 

 

S koncem roku 2019 skončila dvouletá práce na realizaci projektu Toulky po naftařském příhraničí, 

který vznikl ve spolupráci našeho hodonínského Muzea naftového dobývání a geologie, města Gbely a 

Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.. Projekt byl podpořen Evropskou unií z programu přeshraniční 

spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s celkovým rozpočtem 286 019 EUR. 

Projekt byl finančně podpořen také z rozpočtu Města Hodonína. 

Hlavním cílem projektu byla propagace unikátních technických a přírodních památek spojených s více 

než stoletou historií dobývání a zpracování ropy v příhraničním regionu Hodonín-Gbely. 

„Projekt pro nás představoval výzvu a mnoho práce. Díky projektu se zvýšila atraktivita našeho 

regionu, a to nejen pro turisty, kteří stále častěji vyhledávají technické památky, ale také pro místní 

obyvatele a školní exkurze.“ říká Stanislav Benada, ředitel muzea.   

Podařilo se vytvořit ucelený systém zahrnující desítky naučných bodů, které mapují technické 

památky moravsko-slovenského pomezí. Díky novým webovým stránkám (www.muzeumropy.cz) je 

nyní možné získat podrobné informace o jednotlivých bodech a jejich polohu na interaktivní mapě 

(záložka Lokality). Nově vytvořené Kontaktní turistické centrum v Muzeu ropy nabízí pro 

návštěvníky celou řadu služeb, od informačních letáků, mapy, brožury lokalit, drobných suvenýrů až 

po nabití telefonu či připojení k internetu. 

Turisté, školní exkurze i všichni návštěvníci si mohou ve venkovní části budovy prohlédnout Geopark, 

který seznamuje s horninami vídeňské pánve, na nějž navazuje Expozice Cesta ropy v prostorách 

recepce muzea. 

„Věřím, že nyní bude pro všechny snazší vidět to, co vidí geologové, tedy jak přírodní procesy, které se 

odehrávaly před miliony lety, ovlivnily současnou podobu našeho regionu.“ uzavírá Stanislav 

Benada.   

Více o mezinárodním projektu Toulky po naftařském příhraničí 

Mezinárodní projekt Toulky po naftařském příhraničí vznikl ve spolupráci hodonínského Muzea 

naftového dobývání a geologie, města Gbely a Hvězdárny Valašské Meziříčí. Hlavním cílem projektu 

je propagace unikátních a zcela regionálně specifických přírodních a technických památek spojených s 

více než stoletou historií dobývání a zpracování ropy v příhraničním regionu Hodonín-Gbely. Snahou 

je provést návštěvníky známými i doposud zcela opomíjenými místy a seznámit je s jedinečnou 

geologickou a průmyslovou identitou regionu. 

V Muzeu naftového dobývání a geologie v Hodoníně vzniklo informační centrum, kde zájemci mohou 

získat informace a tipy na výlety po zajímavých místech spojených s těžbou ropy a uhlí či o sirných 

http://www.muzeumropy.cz/
http://muzeumropy.cz/toulky/


 

pramenech a geologických lokalitách v regionu. Návštěvníci tak mohou v krajině jednoduše nalézt 

funkční vrtná čerpadla těžící ropu, vstupy do starých uhelných štol, profily s uhelnými slojemi nebo 

navštívit muzea a lokality s technickými památkami. V informačním centru také probíhají přednášky a 

semináře pro školní skupiny, odbornou i laickou veřejnost, zaměřené na průmyslovou historii 

Hodonínska. 

 

Projekt Toulky po naftařském příhraničí je spolufinancován z prostředků Evropské unie z programu 

přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika s celkovým rozpočtem 

286 019 EUR., z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a také z rozpočtu města Hodonín.  

Více o Muzeu naftového dobývání a geologie v Hodoníně 

Jediné muzeum ´naftařiny´ v České republice najdete v historické budově bývalých kasáren v 

Hodoníně, v těsném sousedství vlakového nádraží. Muzeum je tvořeno vnitřní expozicí a venkovním 

technologickým parkem v okolí muzea. 

Vnitřní expozice mapuje geologické, historické a technologické aspekty spojené s dobýváním a 

zpracováním ropy na Hodonínsku, kde se ropa a zemní plyn těží již více než sto let. Návštěvníci zde 

naleznou stroje a nástroje používané k dobývání a zpracování černého zlata, ukázky hornin, minerálů, 

fosilií a také modely vrtných věží a soustav. Součástí venkovního technologického parku jsou 

nepřehlédnutelná a bezesporu “ikonická“ čerpadla na ropu - tzv. kozlíky, produkční kříže, 

kompresory, separátory či vrtná dláta. Venkovní expozice je nově rozšířena o tzv. geopark, naučný 

okruh mapující základní typy hornin, které se nacházejí v podloží hraničního regionu, a to včetně 

paleontologických záznamů. 

Součástí hodonínského Muzea naftového dobývání a geologie je také informační centrum, kde je 

možné získat informace o jednotlivých geologických a technických lokalitách, která jsou spojena s 

průmyslovou historií Hodonínska. Návštěvníci tak mohou v krajině jednoduše nalézt funkční čerpadla 

těžící ropu, vstupy do starých uhelných štol, profily s uhelnými slojemi nebo navštívit muzea a 

roztroušená místa, která se technickými památkami zabývají. 

 

Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně 

otevřeno: po-pá 9.–15. h., so-ne 13.–15. h. 

adresa: Kasárenská 1022; Hodonín 

tel. +420 604 413 665 

web: www.muzeumropy.cz 

email: mng.hodonin@seznam.cz 


