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Hvězdárna Valašské Meziříčí, 
příspěvková organizace

představuje

Partneři projektu:
Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně,

Město Gbely a Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

TOULKY PO NAFTAŘSKÉM 
PŘÍHRANIČÍ

na Hvězdárně Valašské Meziříčí, p. o.

Problematice výskytu nafty na pomezí 
České republiky a Slovenska se v areálu 
valašskomeziříčské hvězdárny věnuje ze-
jména miniexpozice PŘÍRODNÍ UHLOVO-
DÍKY NA SEVERNÍ A STŘEDNÍ MORAVĚ 
umístěná v budově odborného pracoviště.

Další informace na webových stránkách 

Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.
nafta.astrocesty.eu

Muzea naftového dobývání v Hodoníně 
muzeumropy.cz/toulky/

Věříme, že Toulkami po naftařském re-
gionu získáte nový a zajímavý pohled na 
minulost i současnost našeho regionu.



Toulky po naftařském příhraničí
Na realizaci projektu přeshraniční spolu-

práce se podílely hodonínské Muzeum naf-
tového dobývání a geologie, město Gbely 
a Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Hlavním 
cílem projektu je propagace unikátních a re-
gionálně specifických technických pamá-
tek spojených s více než stoletou historií 
dobývání a zpracování ropy, těžbou lignitu 
a geologie a věd o Zemi v příhraničním regio-
nu česko-slovenského pomezí.

Návštěvníky chceme upozornit na známá 
i opomíjená místa a seznámit je s jedinečnou 
geologickou a průmyslovou identitou regionu. 
V rámci projektu byl vytvořen systém nauč-
ných bodů mapujících geologické, technic-
ké a naftařské lokality regionu. 

V Muzeu naftového dobývání a geologie 
v Hodoníně a ve městě Gbely je možno 
navštívit Turistická kontaktní cen-
tra se zaměřením na technické 
památky a získat zde informační 
materiály o lokalitách. Na webu 
muzeumropy.cz můžete využít 
interaktivní mapu s detailními in-
formace k památkám a lokalitám.

Mesto Gbely
V meste Gbely bol zrenovovaný technic-

ký park vrátane ťažobnej veže. Okrem tých-
to dvoch atraktívnych technických pamiatok 

môže návštevník Gbel navštíviť i Mest-
skú a naftársku expozíciu mapujúcu 

dejiny ťažby ropy a plynu v oblasti Zá-
horia a taktiež históriu podniku Nafta 
Gbely. Ďalej môže navštíviť miesto 
prvého ropného vrtu v Českosloven-
sku z roku 1914 i kozlíkové čerpadlá. 

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. 
Na Hvězdárně Valašské Meziříčí 

vznikla v rámci projektu malá expozice vě-
novaná výskytu a těžbě ropy v příhraniční 
oblasti, která doplnila již existující unikátní 
venkovní geologickou expozici i malé vnitř-

ní mineralogické, petrografické a paleon-
tologické expozice. 

V rámci aktivit hvězdárny byly ak-
tualizovány webove stránky  astro-
cesty.eu  a vznikly specializované 
webové stránky nafta.astrocesty.eu.

Partneři projektu 

Muzeum naftového dobývání 
a geologie

Jediné muzeum naftařiny v ČR mapu-
jící geologické, historické a technologické 
aspekty spojené s dobýváním a zpraco-
váním ropy na Hodonínsku, kde se 
ropa a zemní plyn těží již více než 
sto let. Je tvořeno vnitřní expozicí, 
vnějším technologickým parkem 
a geoparkem vídeňské pánve ma-
pujícím období mladších třetihor.

V informačním centru muzea 
je možné získat informace o jed-
notlivých geologických a technických 
lokalitách, které jsou spojeny s průmys-
lovou historií regionu. Návštěvníci tak mohou 
v krajině jednoduše nalézt funkční čerpadla 
těžící ropu, vstupy do starých uhelných štol, 
profily s uhelnými slojemi nebo navštívit 
muzea a další místa. 

Více informací najdete na webu 
muzea muzeumropy.cz.


