
  
 

Tisková zpráva, 12. 06. 2019 

 

TURISTY K TECHNICKÝM PAMÁTKÁM PŘIVEDOU ORIGINÁLNÍ 

INFOSLOUPY 

Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně dokončilo instalaci dvaceti 

ukazovníků u nejzajímavějších naftařských, technických a geologických lokalit v regionu 

hodonínska, břeclavska, kyjovska a uherskohradišťska. 

 Na samotných sloupech, které tvarem odkazují k profilu vrtu, naleznou zájemci 

informace o dané lokalitě i směr k nejbližším dalším bodům. QR kód je pak odkáže na 

podrobnější informace z daného místa na nově připravovaném webu. Návštěvníci tak 

mohou v krajině jednoduše nalézt funkční čerpadla těžící ropu, objevit staré uhelné štoly, 

výchoz lignitové sloje nebo se blíže seznámit s technologií těžby ropy, plynu a procesy 

jejich zpracování. Místa tak propojují přírodní zajímavosti i navazující technické památky. 

 

 „Naším cílem je seznámit návštěvníky s 

geologickou a průmyslovou historií 

našeho regionu.Ukazovníky mapují dvacet 

nejzajímavějších lokalit a odkazují na 

další místa v okolí. Věřím, že návštěvníci 

díky projektu budou prozkoumávat region 

a jeho technické památky a pochopí jejich 

návaznost na přírodní procesy," dodává 

Stanislav Benada, ředitel Muzea 

naftového dobývání a geologie. 

 

Více informací o daných lokalitách a 

doprovodné materiály jsou k dispozici v 

informačním centru v Muzeu naftového 

dobývání a geologie v Hodoníně. Muzeum 

se nachází u vlakového nádraží, v „Malých 

kasárnách“ na adrese Kasárenská 1022. 

Síť ukazovníků je součástí mezinárodního 

projektu Toulky po naftařském příhraničí, 

spolufinancovaného Evropskou unií z 

programu přeshraniční spolupráce 

Interreg V-A Slovenská republika - Česká 

republika, z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a z rozpočtu města Hodonín. 

Projekt je realizován v letech 2018-2019 s celkovým rozpočtem 286 019 EUR. 

 

Kontakt pro média: Vlastimil Nečas, tel. 777 107 289; mng.hodonin@seznam.cz 

 

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 
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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 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.  

Muzeum také otevřelo novou venkovní expozici - Geopark hornin vídeňské pánve, která 

mapuje geologickou skladbu a vývoj Vídeňské pánve - rozsáhlého území známého 

především díky nalezištím ropy a lignitu.  

Projekt Toulky po naftařském příhraničí je spolufinancován z prostředků Evropské unie 

z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, 

z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a také z rozpočtu města Hodonín. 

 

O Muzeu naftového dobývání a geologie 

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 muzea je také informační centrum, kde je možné získat informace o 

jednotlivých geologických a technických lokalitách, která jsou spojena s průmyslovou 

historií Hodonínska 

 

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.mng.webz.cz 

email: mng.hodonín@seznam.cz 
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