
 

 
 
 

 
 

                                         
               
 
 

 

NG
HODONÍN

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZAPSANÉHO 

SPOLKU

2020
Smuzejní noc a den otevřených dveří 4. září 2020 

* burza minerálů 12. a 13. září 2020
*umístění sbírky hornin jader z hlbokých vrtů MND 

sestavené RNDr, Kamilem Dohnalem
*nové tabule na památníku Nesyt a na vagonu v 

Ratíškovicích (Ropa a plyn na kolejích)
*Spolupráce s Ubytovacími zařízeními v Hodoníně pro 

VSTUP do Muzea ( dotace Města Hodonín)
*shromažďování dokumentů od bývalých naftařů a 

pamětníku
*práce na mapování ložisek s RNDr. Štěpánem Buchtou
*dokumentace návštěv pamětníků a doprovod 

turistických skupin
*včlenění promítání vizuálních prvků do prohlídek
    Mediální výstupy:
* Propagace Muzea na WEB stránkach a FECEBOOKu 

(Pavla Nečas Benadová)
*  nové www stránky  http://muzeumropy.cz/ 
S  V roce 2020 v zhledem k omezené možnosti 

prohlídek navštívilo MUZEUM  přibližně 
      5 000  návštěvníků (vč. burzy, muz. noci a exkurzí)

   HODNOCENÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ: 4,9 z 5 (Google)

4. 
VÝZNAMNÉ AKTIVITY ZAPSANÉHO 

SPOLKU V ROCE 2020

Za projevenou přízeň a pomoc při aktivitách spolku 
MNG děkujeme aktivním spolupracovníkům, 

sponzorům i všem členům, zejména  
 S. Benadovi, L. Blažkovi, P. Benadové, V. Nečasovi a 
B. Hamršmídovi, kteří, zajišťovali realizaci projektu 

Toulky po naftařském příhraničí a dále J. a J. 
Balgovi, S. Málkové, L. Benadové, R. Čapkové  a 

jejich rodinám za pomoc a podporu.

MUZEUM 
NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍ

 A GEOLOGIE
zapsaný spolek

Kasárenská ul.1022/5
695 01 Hodonín
IČ: 266 82 044

tel.: 604 413 665, 732628735 
e-mail: mng.hodonin@seznam.cz

                                http://muzeumropy.cz/       
      www.mng.webz.cz
            

Zapsaný spolek  je právnickou osobou a jeho právní 
subjektivita vznikla dnem registrace Stanov příslušným 

správním orgánem, dne 10.11 2004 a je zapsán v rejstříku 
krajského soudu Brno.  

Spolek je nezávislé, nepolitické a nestátní společenství, 
vzniklé 

v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb.

5. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2020

VÝNOSY 
Vstupné                                       107 447,-Kč
Prodej suvenýrů                              1 500,-Kč
Dotace a přísp. z veř. rozp.      1 370 607,2Kč
Ostatní                                            0,-Kč 
Půjčky               0,-Kč           
Výnosy 2020 celkem:            1 479 554,2Kč

NÁKLADY 
Mzdové výdaje vč.odvodů           122 912,-Kč 
Materiál a zboží                              4 672,-Kč 
Služby/režie/ostatní                       8 842,5Kč
Nájemné:                                      12 100,-Kč
vrácení půjček i s úroky        1 034 676,2Kč
Výdaje celkem:                    1 183 202,7Kč
   
Rozdíl výnosů a nákladů :  +296 351,6 Kč
                                              

Revizní komise při kontrole hospodaření dne 2.1.2021 
shledala, že prostředky spolku byly vynaloženy v souladu 

se stanovami a posláním spolku. 

Předseda správní rady      Stanislav BENADA, Ph.D.   v.r.

 

 

      

ing. Martin Přibil u modelu vrtné soupravy

hosté muzejní noci s paní arch.Ivana Neklovou
(Wawrekovou) autorkou návrhu úpravy vstupu
                            do muzea

http://www.mng.webz.cz
http://www.mng.webz.cz
http://www.mng.webz.cz


1. PROFIL ZAPSANÉHO SPOLKU

Záměrem spolku je provozovat ve městě Hodonín 
Muzeum naftového dobývání a geologie a zachovat 

tak odkaz dědictví naftového průmyslu v našem 
regionu, jehož počátky spadají

do začátku 20.století.

Výkonný orgán Spolku:
Správní rada :

předseda : ing.Stanislav Benada PhD.
místopředseda: Mgr.Pavla Benadová

člen : RNDr.Hedvika Thonová
Revizní komise :

předseda : ing.Ladislav Blažek
člen : Alexandra Málková

Tyto výkonné orgány sdružení jsou ustanoveny do roku 2022

POČET ČLENŮ SPOLKU K  31.12.2020...............54

3. ČINNOST SPLOKU v roce 2020

!      vybudování paleopískoviště a rýžovacího centra,

!      likvidace škod po tornádu (zničený ukazovník v 

Lužicích, vytržený ukazovník u Hrušek a stržená 

trojnožka  na památníku ložiska Nesyt)

!      dokončení interaktivního modelu ložiska

!      účast na mezinárodní konferenci naftových muzeí v 

polské Bobrce

!      snaha o přípravu neuskutečněné kresby v železničním 

podchodu

Spolek MUZEUM NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍ A 
GEOLOGIE vznikl jako dobrovolné  a neziskové 

společenství lidí, kteří projevují zájem seznamovat se s 
tradicí naftového podnikání na území České a Slovenské 
republiky, zachovat a zpřístupnit doklady historických i 

současných metod průzkumu a těžby přírodních 
uhlovodíků.  Jejich záměrem je rovněž popularizovat 
znalosti o vzniku a akumulaci ropy a zemního plynu, 

těžebních metodách a dopadu průzkumu  a těžby na životní 
prostředí.

MUZEUM JE ČLENEM ASOCIACE MUZEÍ A 
GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY

2. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

 Do činnosti spolku v roce 2020 se výrazně promítla 
pandemie a proti-koronavirových opatření:

     1. Rozšiřování a údržba expozic
 Výpůjčka  a montáž dvou exponátů z Národního 
 technického muzea v Praze na 5 let: model vrtné 
 věže pro nárazové vrtání (1:10) a model těžního 
  pohyblivéhokozlíku na základě spolupráce  
     s ing. M. Přibilem
              Získání a umístění unikátní sbírky hornin z hlubo- 
 kých vrtů MND sestavené dr. K. Dohnalem
              Získání vekloformátového obrazu vrtných polí 
  u Hrušek z lužické jídelny uchráněný p. Jurkovičem
 Dar  dokumentů z pozůstalosti od rodiny p. Okénky
    2. Vzdělávací a osvětová činnost
 Důraz na exkurze pro základní a střední školy 

    3. Muzeum jako místo setkávání
 Muzejní noc  a den otevřených dveří  4.9.2020 
 Pořádání Burzy minerálů a fosílií  12.-13.9.2020                                       
   
              

3. 
DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKTIVITY 

SPOLKU

     Udržení a rozvoj muzea je založen na neziskovém 
principu, kdy veškeré výnosy z činnosti jsou opět vkládány 
ve prospěch občanského sdružení. Hlavním cílem činnosti 
sdružení je  udržení a rozvoj muzea s tématikou průzkumu, 
těžby, skladování a distribuce přírodních uhlovodíků. 
Cílem je také shromažďování tématických dokumentů, 
popularizace oboru, podpora vzdělávacích programů a 
také  turistického ruchu  a  v našem městě.
    Nedílnou součástí činnosti, byla a je dobrovolná činnost 
členů občanského sdružení, kteří během roku pracovali na 
tomto projektu bez nároku na jakýkoliv honorář.

- Úprava venkovních a vnitřních prostor
- Údržba a doplňování  exponátů, panelů, popisů ap.  
- Údržba venkovních exponátů
- Průvodcovská činnost

burza minerálů i ve venkovních prostorách

model vrtné věže a obraz naft. polí z 60. let

prohlídky a exkurze

modely kozlíků


