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Anotace 

Předloţená práce se zabývá historií průmyslu na Hodonínsku po první 

světové válce. V první části je popsána geomorfologická a geologická 

charakteristika vymezené oblasti. Popsána je vídeňská pánev, lignit, ropa a váté 

písky u Bzence. Následuje samotná historie Hodonína od prvotního osídlení po 

současnost. V dalším bodě je zpracována historie místního průmyslu. Postupně je 

popsána těţba lignitu a ropy, pískovna Bzenec, cukrovarský, cihlářský, tabákový a 

dřevozpracující průmysl. Posledním bodem je návrh exkurze pro studenty oboru 

GMT. 

Klíčová slova: jiţní Morava, lignit, vídeňská pánev, ropa, průmysl 

 

 

Summary 

 

This thesis deals with the history of industry in area around Hodonín after 

World War I. First part is about the geological and geomorphological 

characteristics of the defined area. The Vienna Basin, lignite, oil and aeolian sands 

at Bzenec are described. Next part is about the history of Hodonín from initial 

settlement to the present time. In the next part the history of local industry is 

elaborated. Lignite and oil mining, sand pit in Bzenec, sugar, brick, wood and 

tobacco industries are described in sequence. Last part is a suggestion of an 

excursion for students of GMT. 

 

Key words: South Moravia, Brown coal, Vienna basin, oil, industry  
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1 ÚVOD, CÍL PRÁCE 

Bakalářská práce je zaměřena na historický vývoj průmyslu ve městě 

Hodonín. Oblast se stala v době před 1. světovou válkou průmyslovou baštou, 

zejména němečtí podnikatelé přinesli do regionu svůj kapitál, ale hlavně práci pro 

stále se rozrůstající místní obyvatelstvo.  

Vedle jiţ existujících podniků a továren začaly vznikat nové se širokým 

spektrem výroby. Rozvíjela se hlubinná těţba lignitu, objev ropy odstartoval novou 

těţební horečku a Hodonín se zapsal na světovou mapu průmyslu. Hodonínský 

průmysl jako celek zaznamenává své světlé i stinné chvíle. Zejména se podepsala 

válečná období, která na jedné straně rozvíjela výrobu a technologické postupy. 

Na straně druhé se však stávaly právě tyto objekty hlavním terčem při pochodu 

fronty, neboť výroba je zpravidla podřízena právě potřebám armády.  

V poválečných obdobích se však lidé dokázali vţdy sjednotit a vyuţít své 

umění, např. při opravách továren. Průmysl tak byl ve městě zachován a to se 

mohlo dále rozvíjet. Po 2. světové válce se budovala nová sídliště, zvyšoval se 

městský komfort a v neposlední řadě se dále rozšiřovala místní výroba. Období 

socialismu se vyznačovalo převáţně překonáváním pracovních rekordů a 

soupeřením s ostatními provozy.   

Po rozdělení Československa a následné privatizaci, se začala mimo jiné 

postupně utlumovat těţba lignitu, rušily se doly a propouštěli zaměstnanci, kteří 

hledali uplatnění v jiných oblastech. Stagnovat začala výroba i v dalších oborech a 

řada Hodonínských podniků s dlouholetou tradicí skončila rozprodána či 

v insolvenci. Hodonínsko se tak dostalo do popředí v procentuální 

nezaměstnanosti státu a toto břemeno sebou nese prakticky dodnes. 

Nejprestiţnějším místním zaměstnavatelem současnosti jsou bezesporu Moravské 

naftové doly a.s.  

V práci je popsán těţký průmysl ve smyslu těţby lignitu a ropy. Lehký průmysl 

je zastoupen těţbou písku, cukrovarnictvím, cihlářstvím, tabákovým průmyslem a 

dřevozpracujícím průmyslem. Nejdůleţitější místa jsem navštívil a pořídil aktuální 

fotografie. Pro srovnání jsou uvedeny i dobové fotky. 
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Díky jedinečnému, ručně psanému deníku pana Nováka z roku 1945, který se 

mi dostal do rukou, jsou vybrané kapitoly doplněny autentickým přepisem 

vzpomínek. Nejvíce přepisů je pak v části nazvané Německá okupace 1939-1945. 

Závěr práce je věnován návrhu lokalit vhodných pro exkurzi studentů 

Geovědního a montánního turismu. Nutno dodat, ţe nebylo záměrem vytvořit 

itinerář, ale pouze zdůraznit další zajímavá místa oblasti, dokládající prvotní 

osídlení člověkem, místní folklor, historii, tradici vinařství a dobývání nerostných 

surovin. Cílem bylo ukázat skrytý turistický potenciál skromné avšak velice 

zajímavé oblasti naší vlasti.  

 

2 PŘÍRODNÍ BOHATSTVÍ A GEOLOGICKÁ 

CHARAKTERISTIKA VYMEZENÉ OBLASTI 

2.1 Geomorfologická charakteristika 

Město Hodonín se nachází na jiţní Moravě v Brněnském okrese při státní 

hranici mezi ČR a SR v jiţní části Dolnomoravského úvalu. Národopisně tvoří 

významné středisko Slovácka, a to jeho jihozápadní část tzv. Podluţí. Město 

Hodonín a jeho nejbliţší okolí je ohraničeno na jihu řekou Moravou a na ostatních 

stranách vějířem obcí, jsou to Luţice, Mikulčice, Dolní Bojanovice, Mutěnice, 

Dubňany, Ratíškovice a Rohatec. Vzdálenost obcí od Hodonína se pohybuje od 4 

do 8 km. Nejblíţe jsou Luţice a Rohatec, nejvzdálenější jsou Mutěnice.  

Hodonínsko je klimaticky nejteplejším místem celého okresu, kraje i Moravy. 

Z Hodonína vybíhají důleţité silniční komunikace na Uherské Hradiště, Brno, 

Břeclav a Bratislavu, neméně důleţitá je i ţelezniční doprava vycházející z tzv. 

Severní Ferdinandovy dráhy (Čada et al., 1979). 

Po stránce geomorfologické je hodonínská krajina stupňovitou níţinou. Na 

severu tvoří hranici s vyvýšenými pahorky Ţdánického lesa a Chřibů, kterými je i 

klimaticky izolována od brněnské oblasti. Odtud směrem k JZ se rozkládá 

mutěnická tabule (někdy dyjsko-moravská) s mírně kopcovitým terénem. 

Průměrná nadmořská výška města se pohybuje kolem 170 m. Státní hranice, 
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tvořená řekou Moravou, je lemována luţním lesem, za nímţ vystupují hřbety 

Bílých Karpat (Jiříček, 2009).  

2.2 Geologická stavba 

Po stránce geologické spadají severní pahorky do ţdánicko-hustopečské 

jednotky, která byla spolu s bělokarpatskou na jihu sunuta desítky kilometrů k 

severozápadu na svahy Českého masivu. Mezi těmito jednotkami se rozkládají 

severní výběţky Vídeňské pánve, tvořené sedimenty mladších třetihor (neogénu). 

Jde o usazeniny mořského dna, coţ dalo celé mutěnické tabuli i hodonínské 

oblasti plochý, níţinný charakter (Jiříček, 2009). 

Území Hodonína je součástí flyšového pásma karpatského oblouku, který 

byl vytvořen ve třetihorách alpinským vrásněním. Usazeniny neogénního moře 

jsou sloţeny z mořských brakických i sladkovodních sedimentů a většinou je tvoří 

písky, jíly, pískovce, slepence, štěrky, vápence (Čada et al., 1979). 

Ve spodním panonu se vytvořila kyjovská lignitová sloj od Šardic ke Kyjovu 

a Domanínu, na bázi pontu dubňanská sloj od Dubňan, Rohatce, Hodonína, Luţic 

aţ k rakouským hranicím. Písky panonu slouţily pro místní sklářský průmysl v 

Kyjově a Dubňanech, vápnité jíly pro stavební účely byly těţeny hlavně z 

hodonínských cihelen, které byly před r. 1990 největšími ve střední Evropě. K 

ostatním surovinám patří pitná voda, sahající zhruba do 200-250 m, pod níţ jsou 

slané vody (Jiříček, 2009). 

Loţiska ropy a plynu se zde nalézají v hloubkách kolem 600—1000 m, ale 

někdy i hlouběji. Zvláštností Hodonína je pramen léčivé jodobromové vody, který 

byl objeven v padesátých letech minulého století při pokusném naftovém vrtu. 

Pramen slouţí zdravotním účelům hodonínských lázní. 

Kromě říčních (fluviálních) sedimentů je hodonínská oblast bohatá na 

sedimenty původu větrného (eolického). K nim patří jednak spraše, ale především 

váté písky, které se vyskytují hlavně severně a severozápadně od Hodonína, od 

Mutěnic na východ směrem na Rohatec a dále aţ do Bzence. Mocnost vátých 

písků se pohybuje od 2 - 30 m. Od první poloviny 19. století je celá oblast vátých 

písků zalesněna lesem Doubrava. Pohyblivost písků této „Moravské Sahary" byla 
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tak podstatně zastavena a Hodonínsko získalo klimaticky vyrovnanější charakter 

(Čada et al., 1979). 

 

2.3 Hydrogeologie 

Z hydrologického hlediska má Hodonín velmi řídkou říční síť. Hlavním 

vodním tokem je řeka Morava, která se svým korytem přibliţuje na vzdálenost 200 

m k okrajovým částem Hodonína. Nad jezem, u něhoţ byla vybudována malá 

vodní elektrárna a loděnice, se odpojuje rameno, které protéká jiţní částí města a 

zásobuje tepelnou elektrárnu vodou. Střední šířka řečiště mezi břehy činí 35 m, 

průměrná hloubka je 4,8 m.   

Pro níţinný ráz řeky býval tok divoce meandrovitý. Řeka mívala mnoţství 

vedlejších ramen, takţe město v minulosti leţelo na skutečném ostrově, respektive 

na ostrovech. Jedním z takových byl prostor, na němţ stával hodonínský hrad. 

Vlastní město bylo vybudováno na pravém břehu řeky Moravy, na území svou 

přirozenou polohou chráněném před záplavami. Na severním ostrově, uměle 

vytvořeném prokopáním tzv. jalové strouhy, vzniklo staré ţidovské město. Jalová 

strouha současně napomáhala chodu tamních mlýnů, které zanikly při poţáru.  

Z ostatních vodních toků Hodonínska je nejvýznamnější Kyjovka, která 

protéká zalesněným územím mezi Hodonínem a Luţicemi v regulovaném korytě. 

Zleva přijímá Prušánku protékající obcí Dolní Bojanovice. (Čada et al., 1979). 

2.4 Vídeňská pánev 

Jako celek je vídeňská pánev (Obr. 1) velmi komplikovaným systémem 

příkopů a hrástí, které byly během neogénu různě vyplňovány i erodovány a 

inverzně měnily svůj reliéf. Díky této stavbě i pozici pánve, byly vytvořeny vhodné 

podmínky pro koncentrace kapalných a plynných uhlovodíků - loţiska ropy a 

zemního plynu. Pasti uhlovodíků mají většinou ráz elevačních struktur, v nichţ 

jsou kolektorské (nositelské) horniny izolovány a utěsněny zlomy. Těsnění 

nepropustným nadloţím je méně časté. Většina loţisek ropy a zemního plynu je 

ve vídeňské pánvi vázána na stupeň baden a jen menší část na spodní miocén a 

sarmat. Kromě ropy a zemního plynu obsahují uloţeniny vídeňské pánve i 
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lignitové sloje, pannonské písky a jíly tradičně vyuţívané ve stavebnictví a jako 

cihlářská surovina (Chlupáč et al., 2002). 

 

Obr. 1: Geologický řez Vídeňskou pánví (Chlupáč et al., 2002) 

2.5 Ropa 

Ropa je přírodní, hořlavá, tekutá směs pevných, tekutých a plynných 

uhlovodíků.  Obsahuje i neuhlovodíkové organické sloučeniny a minerální příměsi 

jako jsou voda, sůl, písek aj. Jedná se o světle ţlutou aţ temnočernou viskózní 

kapalinu s obsahem 80% aţ 85% uhlíku, 10% aţ 15% vodíku, 4% aţ 7% síry a 

zanedbatelné procento dusíku. Ropa se dělí dle hustoty na tři základní druhy. 

Ropa lehká ( do 0,83g/cm3), ropa středně těţká ( 0,83 aţ 0,93 g/cm3 ) a ropa těţká 

( nad 0,93 g/cm3). Dále se ropa dělí podle chemického sloţení na ropy alkalické, 

naftenické, aromatické a asfaltické. Ropa vznikla podobně jako jiné kaustobiolity 

rozkladem ţivočišné a rostlinné nekromasy. Tato se postupem času díky působení 

tlaku a tepla přeměnila nejprve na kerogen, pak na ţivice a nakonec na ropu a 

zemní plyn. Díky poréznosti hornin se pak dostávaly více k povrchu, a kdyţ došlo 

k zachycení směsi v loţiskových pastech, vznikla jejich současná naleziště 

(internet - 1). 

2.6 Lignit 

Jedná se o druh hnědého uhlí, které je ze všech druhů nejméně 

prouhelněno. Většinou má xylitický charakter se zachovalými kmeny a většími 

úlomky dřev. Jedná se o hnědouhelný hemityp – druh prouhělnění z hlediska 

petrografického a geochemického. Výhřevnost lignitu je menší neţ 17 MJ/kg (pro 

srovnání černé uhlí aţ 30 MJ/kg). 
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Hranice mezi hnědým uhlím a lignitem nebyla nikdy mezinárodně oficiálně 

stanovena, proto je lignit zpravidla automaticky pod hnědé uhlí zahrnován, ovšem 

v České republice se vykazuje samostatně. Jedná se o nejméně kvalitní 

energetickou surovinu, vyuţití má především v energetice a vytápění. 

V Jihomoravském revíru se vyskytují dvě sloje – dubňanská a kyjovská,  zde 

v dobách minulých probíhala těţba, lignit se u nás dále vyskytuje v Jihočeské a 

Ţitavské pánvi (internet - 2). 

2.7 Váté písky u Bzence 

Loţisko písku u pískovny ve Bzenci- přívoze je ve svrchní části tvořeno písky 

eolického původu. Mocnost těchto písků dosahuje necelých 28 m, průměrná 

mocnost je 20 m. Spodní část přechází na písky fluviálního původu. Jsou 

kolektorem spodní vody, jelikoţ se většinou nacházejí pod hladinou spodní vody. 

Ještě hlouběji se nalézají štěrkopísky rovněţ fluviálního původu s mocností okolo 

4,5 m. Podloţí je pak tvořeno terciérními jíly, nadloţí lesní hrabankou a hlínou o 

mocnosti do 1 m. Porost je zejména borovicový. Loţisko samotné je těţeno 

pomocí bagrů a rypadel nad hladinou spodní vody, jedná se tedy o suchou těţbu 

písku. Surovina neobsahuje jílové proplásky, jedná se tedy o čistý písek. Frakce je 

do 4 mm z petrografického hlediska se jedná z více neţ 90% o křemen, zbytek 

jsou pak různé nerosty (internet - 3). 

3 HODONÍNSKO PO ROCE 1918 

3.1 Prvotní osídlení oblasti 

Archeologické nálezy dokládají první osídlení úrodné hodonínské oblasti  

z období středního a mladšího neolitu (5000-4500 let př. n. l.).  Osada na pravém 

břehu řeky Moravy se stala důleţitou křiţovatkou obchodních cest. Oblast se dále 

vyvíjela a první zmínka o Hodoníně pochází z roku 1046, kdy bylo město 

označováno jménem Godonín, dle názvu místního hradu. Městská privilegia 

město získalo aţ v roce 1228 z rukou královny Konstancie Uherské, manţelky 

Přemysla Otakara I., která je dodnes vyobrazena na městském znaku. Hodonín 

v dalším vývoji velmi strádal kvůli častým nájezdům národů z východu. Epidemii 
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moru a cholery dodnes připomíná morový sloup před kostelem sv. Vavřince 

(Pláček et al., 2008). 

3.2 Rozvoj města a průmyslu 

Rozvoj města a zejména průmyslu byl úzce spjat s výstavbou a otevřením 

provozu na Severní Ferdinandově dráze. První vlak Hodonínem projel v roce 1841 

na trati Vídeň - Staré Město u Uherského Hradiště (internet - 4). 

Jedním z nejdůleţitějších dat nejen pro město Hodonín, ale i celé pozdější 

Československo je bezesporu 7. březen 1850, v tento den se narodil nejslavnější 

hodonínský rodák, první Československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. 

Ve druhé polovině 19. století dosáhlo město obrovského pokroku ve 

výstavbě a podnikatelských aktivitách. Přispěly k tomu nejen svobodnější poměry 

po pádu bachovského absolutismu a počátku průmyslové revoluce, ale ovlivnila jej 

geografická poloha města. Vedla tudy pomyslná hranice mezi rakouskou a 

uherskou částí říše. Značnou část obyvatelstva tvořilo tovární dělnictvo, coţ byla 

podstatná změna sociálního sloţení Hodonína, který dříve tvořili zejména sedláci 

a zemědělci. Hodonín zaznamenal rovněţ rapidní nárůst občanů. Pro srovnání 

v roce 1842 ţilo ve městě 3 004 obyvatel, v roce 1900 se jejich počet více neţ 

ztrojnásobil na počet 10 233. Továrny ve městě patřily většinou německým 

majitelům, i díky tomu se většina přistěhovalců hlásila k německé národnosti. 

Hodonín tak vyhlíţel jako město s německou převahou. Obchod ve městě ovládali 

zejména němečtí ţidé, kteří měli díky zákazu usazování se a zakupování 

pozemků svou vlastní čtvrť se synagogou a školou. 

Citelný příliv uchazečů o zaměstnání v rodících se průmyslových závodech, 

byl způsoben zejména likvidací poddanství. Na průmyslovém podnikání 

v Hodoníně se podílel zejména habsburský velkostatek, který se později stal 

Akciovou společností cukrovarnickou. Stejný majitel Redlich pak ovládal i akciové 

cihelny. Dále se ve městě objevily slévárny a strojírny, mlékárna, rozvíjel se 

dřevařský průmysl pod vedením A. Kohna, modernizovala se tabáková továrna a 

vzniklo mnoho dalších průmyslových odvětví. Jiţ zmíněná ţelezniční dráha se 

rozšířila z jedné na čtyřkolejnou a koleje byly poloţeny i do okolních obcí, nejen 
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pro osobní přepravu, ale také pro dopravu zejména lignitu, který se těţil 

v přilehlém okolí. S rozvojem dopravy byl úzce spjat rozvoj pošty. Vlivem 

industrializace, rozvoje obchodu a rozrůstáním města, musela pošta zvýšit počet 

zaměstnanců z původních tří na šestnáct a později byl ve městě zřízen telegraf 

(Pláček et al., 2008). 

3.3 Hodonín v období 1. světové války 

Atentát na císaře v Sarajevu dne 28. června 1914, se stal záminkou pro 

rozpoutání první světové války a vrcholící napětí poznamenalo také atmosféru 

v Hodoníně. Zejména němečtí obyvatelé města oslavovali válku a pořádali 

masové manifestace, navzdory válečnému strádání a mobilizaci. Válka přirozeně 

a stále bolestněji poznamenávala stav hospodářství, coţ se projevovalo nejen 

ve zdraţování základních potravin, ale také v reorganizaci místního průmyslu, 

který byl podřízen zejména vojenské výrobě. Město se stalo prakticky od prvních 

dnů války lazaretem. Postupně byla vybudována jedna vojenská a dvě záloţní 

nemocnice, kterými prošlo tisíce raněných vojáků rakousko-uherské armády. Po 

skončení války došlo ke zrušení nemocnic, z budov se staly školy (Pláček et al., 

2008). 

3.4 Meziválečné období 

Dne 28. října 1918 bylo vyhlášeno samostatné Československo v čele s 

prezidentem T. G. Masarykem.  

Po válce správu nad Hodonínem převzali zástupci sociálně demokratické 

strany a strany státoprávně demokratické. Národní výbor rozhodl o zabavování 

potravin a všeho zboţí posílaného do Vídně, i to pomohlo k uklidnění situace ve 

městě, které trpělo špatným zásobováním. Dále se jednalo o problémech 

spojených s deficitem v obecní pokladně, díky válečným půjčkám. Nemalý 

problém představovaly zejména maďarské jednotky, které rabovaly a dostávaly se 

do ozbrojených střetů se slabšími československými oddíly vojska a četnictva 

v celém příhraničí. Radnice dále řešila bytovou nouzi. S těmito a dalšími 

hospodářskými problémy se potýkalo také nové vedení radnice, které bylo zvoleno 

v prvních poválečných obecních volbách.  
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V prosinci 1920 se v Hodoníně zrodil pokus o generální stávku a státní 

převrat. Ve městě bylo po celou dobu vyhlášeno stanné právo a zákaz vycházení 

po 18. hodině. Tento pokus byl vojensky potlačen a vzbouřenci byli zatčeni a 

odsouzeni, následně byla zrušena všechna mimořádná opatření. Prezident později 

všem 73 odsouzeným udělil milost (Pláček et al., 2008). 

V letech 1920 – 1921 byla v hodonínských průmyslových závodech plná 

zaměstnanost a nezaměstnanost byla prakticky nulová. Ovšem od roku 1922 se 

v  Hodoníně začala rapidně zvyšovat nezaměstnanost. Příčinou byly problémy 

v největším hodonínském podniku Slovenských akciových cihelnách. Zboţí bylo 

drahé pro domácí i zahraniční trh, díky zpevnění československé měny. Ostatní 

státy, s méně výkonnou ekonomikou jako Rakousko, Polsko, Maďarsko, nebyly 

schopny u nás nakupovat. Vedení cihelen tak bylo nuceno sniţovat mzdy a 

následně i ve velkém začít propouštět zaměstnance. Propouštění se postupně 

rozšířilo i na další podniky v celém okrese a nezaměstnanost tak dále rostla. 

Někteří občané zkoušeli hledat štěstí v Sovětském svazu, kde dostali pozemky 

v jiţním Povolţí. Drtivá většina se ovšem vrátila zpátky po krutém vystřízlivění. 

Situace v Hodoníně se později stabilizovala a podniky se začaly modernizovat, 

rozšiřovat a nabíraly nové zaměstnance. Aţ do celosvětové hospodářské krize, 

která dopadla v plné síle také na Hodonín. Radnice a okresní úřad se snaţily 

sníţit dopad na sociálně nejslabší vrstvy, především na dělníky. Radnice např. 

zprostředkovala třem stovkám dělníků práci ve Francii na budování válečného 

opevnění. Nezaměstnaní v okrese dostávali potravinové lístky a další dávky 

potravin a paliva. Přesto se organizovaly demonstrace zejména pod vedením 

komunistů, potlačované opět četnictvem a vojskem. 

K moci nastoupili nacisté a v Evropě se schylovalo k válce. A tak i v 

Hodonínských kasárnách se začaly konat vojenské výcvikové kurzy. Atmosféra 

houstla, na radnici se opět změnilo vedení, v ulicích se vedly letákové boje. Do 

kasáren přicházely další vojenské útvary, neboť Hodonín se stal pohraničním 

okresem. Aţ 23. září 1938 byla vyhlášena mobilizace, muţi spořádaně nastupovali 

k útvarům a začali budovat protiletecké úkryty, zákopy a ošetřovny. Všichni byli 

připraveni bránit republiku, tak jak sliboval ministr národní obrany, který 

Hodonínem projíţděl 8. června  1938. Není divu, ţe rozhlasové oznámení o přijetí 
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mnichovského diktátu 29. září 1938 vyvolalo skleslost a zdrcení (Pláček et al., 

2008).   

3.5 Německá okupace 1939-1945 

Ţivot v okleštěném Československu se po Mnichovu pomalu dostával zpátky 

do starých kolejí. Dne 28. února 1939 byla zrušena branná pohotovost a potupení 

českoslovenští vojáci, se tak mohli rozjet zpátky do svých domovů. Tradičně je pro 

Hodonín únor obdobím plesů a tak zatímco si hodonínští uţívali plesové sezóny, 

na vrchním velitelství v Berlíně pomalu zasychal podpis Adolfa Hitlera na směrnici, 

určující obsazení českých zemích Wehrmachtem. V polovině března 1939 uţ o 

sobě dávali vědět místní přívrţenci nacismu, kdyţ si připomínali den padlých 

německých hrdinů a při té příleţitosti na německé školce vyvěsili první vlajku 

s hákovým kříţem.  

Na osobní rozkaz A. Hitlera překročily jednotky německého armádního sboru 

státní hranici 14. března 1939 přesně v 17:30 a po zajištění Moravské Ostravy, 

Vítkovic a Frýdku – Místku pokračovaly směrem na jihovýchod. Asi v 1 hodinu 

ráno 15. března přišel do Hodonína radiotelegram s rozkazem spálit všechny tajné 

a mobilizační spisy a zároveň neměl být postupujícím německým jednotkám 

kladen ţádný odpor. Téhoţ dne dorazily do Hodonína první německé jednotky, 

které převzaly správu kasáren, radnice a prakticky celého města. Byl vydán 

rozkaz, ţe ve školách bude připraveno ubytování pro více neţ dva tisíce 

německých vojáků a v kasárnách pro dalších sedm set. V odpoledních hodinách 

byla provedena vojenská přehlídka (Obr. 2). 

Obr. 2: Vojenská přehlídka 1939 (soukromý archiv, A. Kučera) 
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 Následně v Hodoníně vypukla nákupní horečka, kaţdý si dělal zásoby pro 

horší zítřky, zajímavostí je, ţe se zapojili i němečtí vojáci a tak musela radnice 

vydávat poukazy na nákupy v různých hodnotách. 

V dalších měsících a letech Hodonín proţíval kaţdodenní protektorátní 

realitu. Ve městě působil německý lazaret, gestapo. Hodonín proţil první a druhé 

stanné právo, probíhaly deportace hodonínských ţidů, proţil spojenecké 

bombardování v roce 1944, aţ přišel rok 1945 (Nedbal et al., 2005). 

Denní záznamy, které jsou zde uvedeny si vedl pan Vladimír Novák, 

zapisoval všechno, co se v Hodoníně dělo, co proţíval, co si lidé mysleli a o čem 

se mluvilo. Vybrané části deníku jsou k bakalářské práci připojeny jako přílohy. 

„V pondělí 5. února 1945 stěhoval pryč z Hodonína část svého nábytku Ing. 

Othmar Blaschke, znamenitý německý vynálezce, uţ několik let vynalézá cosi na 

býv. Franklově koţeluţně, aby se vyhnul vojně. Německý koráb se potápí, myši uţ 

to cítí! (Novák, 1945)― 

Hodonín byl během celé války často bombardován a mnoho domů i celých 

ulic bylo srovnáno se zemí. Není divu, ţe při kaţdém varovném signálu, zachvátila 

město panika (Nedbal et al., 2005).  

„1. března 1945, spiritisté prý předpovídají, ţe zítra v pátek 2. března bude 

veliké bombardování Hodonína. Uţ to ví celý Hodonín a mnoho lidí tomu věří. - 

Nu, k ničemu nepřišlo, ale lidé jsou tak dostrašení, ţe ve zlé hned uvěří. Hrozby 

z oblak přibývá, sirény znějí stále naléhavěji a fronta – ta se ze všech stran blíţ. 

Lidem je úzko. Nenacházejí uţ výklad k vojenské strategii. Začíná naléhat strach 

(Novák, 1945).― 

Kdyţ lidé nemuseli řešit nálety a blíţící se frontu, objevovaly se další 

problémy, které hodoňáky trápily (Nedbal et al., 2005). 

„Středa 14. března. Náš městský pohřební ústav má v zásobě uţ jenom 5 

rakví, není dřeva, není vagonů na další dodávky. Však ve Vídni se prý letos po 

náletech uţ obecně pochovává jenom v papírových sáčcích: ti kteří jsou poblíţ 

hřbitova, na hřbitov a ostatní do nejbliţšího kráteru (Novák, 1945).― 
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Postup Rusů byl opravdu rychlý a lidé v Hodoníně kaţdý den vyhlíţeli 

směrem ke slovenskému Holíči příchod osvoboditelů. Němci rabovali a začali se 

stahovat. Hlavně ze Slovenska do Hodonína proudily vlaky plné uprchlíků, kteří 

prchali dále do Německa. Mezi nimi i prezident Slovenského státu Jozef Tiso, 

který pak přes Hodonín pokračoval dál k Plzni. 

„2. dubna 1945. Jedna Holíčanka vyprávěla, ţe tam včera kázal Tiso a 

prostodušně doloţila:  Aj sem si myslela, ţe ho kopnu do rici, dyš ešče včíl ani 

v kostele nedá pokoj s politikú (Novák, 1945).― 

Dne 5. dubna 1945 byly přerušeny práce v továrnách a 6. dubna se začali 

Němci připravovat k obraně Hodonína a k odpálení mostů. V dalších dnech byl 

Hodonín zasypán nálety sovětských bombardérů a letounů (Obr. 3), které 

kulomety přepadávaly vozidla na komunikacích kolem města. První dělostřelecké 

granáty dopadly na Hodonín 10. dubna. Dne 11. dubna 1945 byly hlášeny ruské 

pěchotní jednotky při břehu řeky Moravy. V okolí jiţ byly dobyty některé obce např. 

Radějov nebo Sudoměřice.  Hodonín byl osvobozen 12. dubna 1945. Boje v okolí 

pokračovaly a Rudá armáda tlačila Němce dál na západ.  

Obr. 3: Město Hodonín po náletech, 1945 (soukromý archiv, A. Kučera) 

Dne 13. dubna 1945 ráno nebyl na Hodonín zrovna veselý pohled, po 

tvrdých bojích a bombardování, byla více neţ polovina města v troskách. Přesto 

lidé vítali osvoboditele a radovali se (Nedbal et al., 2005).  
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Ještě ten den byl sepsán hodoňáky telegram pro prezidenta Československa 

E. Beneše. 

„Telegram: 

Panu presidentu republiky 

Dru Edvardu Benešovi v Košicích 

Pane Presidente, 

Hodonín rodiště Masarykovo, zdraví vás po svém osvobození vítěznou Rudou 

armádou ve vlasti Čechů a Slováků a děkujeme Vám za Vaši námahu a práci pro 

naše osvobození z moru nacismu. 

 Zůstali jsme věrni ideám Vašim i velkého Vašeho učitele a těšíme se na 

práci v nové sociálně spravedlivé republice. Přičiníme se ze všech sil zde na 

předělu obou sesterských zemí o rozkvět naší zuboţené vlasti. Ať ţije 

Československá republika! Ať ţije vítězná Rudá armáda!  

Národní výbor města Hodonína. 

V Hodoníně dne 13. dubna 1945. 

(Jelikoţ pošta v místě nebyla ještě v činnosti a ani doprava osob na Slovensko 

nebyla zatím moţná, byl telegram odeslán teprve 19. dubna 1945 vojenským 

kurýrem) (Novák, 1945).―   

Tím skončila pro obyvatele Hodonína doba okupace. Boje na celé Moravě 

stály ţivot téměř dvou a půl tisíců vojáků a důstojníku Rudé armády, přes devět 

tisíc jich bylo raněno. Válka v Evropě oficiálně skončila 8. května 1945. 

3.6 Hodonín v prvních poválečných letech 

Prakticky okamţitě po posledním výstřelu 2. světové války, se v Hodoníně 

ustanovily první orgány státní správy. Jedním z prvních úkolů bylo znovuobnovení 

těţce poškozeného Hodonína a okolních obcí. Naštěstí se ustupujícím Němcům 

nepodařilo zničit vše podle plánu, a tak bylo obnovování zejména průmyslových 

objektů méně náročné. Z ulic se odstraňovaly trosky domů. Opravovaly se 

komunikace a veškeré spoje. Celkem bylo zničeno 62 mostů. Obnoven byl téţ 

provoz na Baťově kanále, kde byla poničena všechna zdymadla a plavební 
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komory. Tak se pokračovalo aţ do roku 1948. Kdy po únorových volbách došlo 

k znárodnění všech podniků nad 50 zaměstnanců, a byla provedena pozemková 

reforma. Hlavní pozornost při budování socialismu byla věnována výstavbě 

těţkého průmyslu, coţ se v Hodoníně týkalo především otevření několika dolů a 

výstavby elektrárny, jako nejdůleţitějšího investičního počinu v poválečných 

dějinách Hodonína. Druhou stránkou bylo násilné zabavování majetku, represe a 

vystěhovávání rodin pod hlavičkou kolektivizace zemědělství (Pláček et al., 2008).   

3.7 Rozvoj města v období socialismu 

Stejně jako po první, tak i po druhé světové válce, se začaly podniky 

modernizovat a rozšiřovat. Nabízely tak nové pracovní příleţitosti pro občany. 

Město se tedy populačně začalo rozrůstat a v roce 1971 zde ţilo jiţ 22 435 lidí. 

Tento nárůst bylo třeba řešit a tak v Hodoníně vyrostlo první sídliště panelového 

typu tzv. Jiţní město. Dále se město rozšiřovalo v části jménem Baţantnice, kde 

se budovaly rovněţ bytové domy, zejména zděné. Otevírala se nákupní střediska, 

poskytující i další sluţby pro obyvatele. Byly znovu postaveny mosty na 

Slovensko, jak silniční tak i ţelezniční a s tím spojená civilní přeprava osob. 

Vybudován byl veřejný vodovod. Postavena byla okresní nemocnice. Ve druhé 

polovině 50. let byl vybudován zimní stadion, který patřil ve své době k prvním 

krytým halám u nás a vyuţívaly jej nejen místní dva hokejové kluby Slovan a 

Dukla, ale i národní hokejové muţstvo.  Rozvoj zaznamenalo i školství některé 

školy byly opraveny, jiné vybudovány nově. Místní se tedy chodili bavit na 

hokejová utkání, nebo na společenské kulturní akce pořádané v místních 

kulturních domech (Čada et al., 1979). 

3.8 Hodonín po roce 1992 

Po vzniku samostatné České republiky byla většina průmyslu v Hodoníně 

zprivatizována. Některé podniky se dostaly pod správu zahraničních společností, 

některé převzali místní podnikatelé a některé byly rozprodány a uzavřeny. 

V současné době bezesporu největší a nejvýznamnější firmou jsou MND a.s., dále 

pak Delimax a.s., lignitová důlní činnost byla zastavena a není jisté, jestli se ještě 

někdy rozjede, tabáková továrna byla převedena do Kutné hory a její prostory 
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dnes vyuţívají soukromníci a malé firmy. Hodonínu by určitě pomohl vstup 

velkého investora na zdejší pracovní trh. 

Dle dostupných dat byla v únoru 2012 na Hodonínsku nezaměstnanost 

15,5%, coţ představuje 12 639 nezaměstnaných. Z toho plyne, ţe proti průměrné 

nezaměstnanosti 9,2%, je v Hodoníně zvýšená nezaměstnanost a vyhlídky do 

budoucna nejsou zrovna růţové (internet - 5). 

4 VÝVOJ A ÚPADEK MÍSTNÍHO PRŮMYSLU 

4.1 Těžba lignitu 

4.1.1 Objevení lignitu na jižní Moravě 

Nálezy lignitu na jiţní Moravě vzbudily velký zájem vzhledem k malé 

zalesněnosti širší oblasti regionu. V souvislosti s vybudováním průmyslových 

center i blízkosti sídelní metropole Vídně, se projevil nedostatek palivového dříví. 

V čele hornického podnikání stál hodonínský císařský statek, který začal jako 

první s těţbou. K této činnosti se vztahuje i hmotný důkaz, nález dřevěné 

stropnice s vytesaným letopočtem 1824 ve stoleté chodbě na Dubňansku, v důlní 

lokalitě Adolf-Stefan. Tímto nálezem lze dosti přesně identifikovat počátky 

jihomoravského hornictví. K oblasti hovoransko-čejčské se váţou některé údaje 

pamětníků o nalezení lignitu. Vypráví se, ţe po Napoleonské bitvě u Slavkova v 

roce 1805 tábořila vojska v okolí Čejče.  Napoleonská kuchyně rozdělala oheň v 

blízkosti místa, kde se nacházel výchoz lignitové sloje. Od ohně v topeništi se pak 

vzňalo i okolní uhlí. V pozdější době rytíř z Neuwallu povolal na místo havíře z 

Čech, kteří skutečně uhlí našli, bylo to v roce 1841 (Škola, 2005). 

4.1.2 Historie těžby 

Počátky organizované těţby lignitu jsou spjaty s rokem 1896, kdy 

v nedalekém městečku od Hodonína v Dubňanech, byla vytvořena první česká 

společnost, zabývající se těţbou tohoto kaustobiolitu – Hnědouhelný závod 

Pomoc boţí. Těţilo se do roku 1938, kdy byl provoz zastaven zejména díky 

častým zátopům dolu. Tento problém také trápil mnoho jiných dolů v revíru a spolu 

s tekutým pískem a metanem se po právu staly noční můrou místních horníků. ¨ 
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V Dubňanech se těţilo i na dalších dolech, v roce 1905 byl otevřen důl 

Josef, v roce 1909 pak důl Panna Marie. V sousedních Ratíškovicích, vstoupil na 

scénu významný podnik Baťa a.s. Zlín, který otevřel doly Vlasta (1917), Theodor 

(1919) a Tomáš (1933). Baťa vyuţíval lignit zejména pro své podniky 

v Otrokovicích a Zlíně. Palivo se po vytěţení a úpravě převáţelo po řece Moravě a 

nově vybudovaném Baťově kanále aţ k mateřským podnikům. Díky tomu se 

Baťovy podniky staly energeticky soběstačné a nezávislé na státu či jiných 

dodavatelích. Lignit se převáţel do Sudoměřic pomocí nákladních vlaků a pak 

výklopníkem, který je momentálně technickou památkou, se překládal na 

připravené lodě. 

Další doly se otevíraly aţ v průběhu 2. světové války. V Rohatci to důl Jan 

(1940) v Dubňanech důl Hugo (1941) pod správou jiţ zmíněného Hnědouhelného 

závodu Pomoc boţí. 

Po druhé světové válce vznikl další významný podnik – Jihomoravské 

lignitové doly (JLD). Pod jeho vedením byly otevřeny doly Ivanka (1948), 1. Máj 

(1951) v Dubňanech. V Ratíškovicích byla zahájena těţba na dolech Obránců 

míru (1953) a Osvobození (1954), v Šardicích pak nechvalně známý důl Dukla 

(1957), který si vyţádal 34 lidských ţivotů při tragické události v roce 1970. 

V Dubňanech byl zaloţen důl 1. Máj II. (1971), posledním pod správou JLD byl 

nejmladší důl Mír (1978) v Mikulčicích, který byl také donedávna posledním 

funkčním lignitovým dolem na našem území. Těţební stroje se zastavily v roce 

2009 a šance na znovuobnovení těţby jsou nejasné. (Škola, 2005) 

4.1.3 Důl Mír 

Důl Mír (Obr. 4) je nejmladší důl v jihomoravském lignitovém revíru a 

nacházel se v Mikulčicích. Cílem vybudování nové těţební jednotky v Mikulčicích 

bylo zabezpečit náhradní kapacitu za Důl Obránců míru v Hovoranech. Důlní 

výstavba započala v roce 1978. Do konce roku 1980 se razily úpaţnice, následně 

probíhaly přípravy k zahájení samotné těţby. První lignit zde byl vytěţen v roce 

1983. Důl byl unikátní zejména ve vyuţívání podvěsné dopravy. Tento důl byl 

privatizován v roce 1995 firmou Lignit s.r.o. Hodonín (Škola, 2005). 
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Nad dolem však stále visela hrozba uzavření. Například v letech 1995 – 

1998, byla hodonínská elektrárna (Obr. 5), výhradním odběratelem lignitu, před 

krachem. Dále v letech 2003 – 2004, důvodem byl nejistý odběr a nutnost 

rozšíření těţebního pole. Díky státní dotaci, ve výši 75 milionů korun a prodlouţení 

smlouvy s národní společností ČEZ, se uzavření dolu zaţehnalo. Naštěstí pro 

všech asi 350 zaměstnanců, kteří zde pracovali. Neustále však ţili v nejistotě, 

jestli dostanou výplaty či vůbec půjdou do práce (internet – 6). 

 

 Obr. 5: Elektrárna Hodonín (originál, 2012) 

Obr. 4: Důl Mír (originál, 2011) 
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Těţební stroje v dole se však zastavily v roce 2009, kdy se předchozí 

majitel Lignit Hodonín, s.r.o. dostal do insolvence. Prakticky celou produkci v té 

době odebírala hodonínská elektrárna, která si po uzavření dolu (Obr. 2) musela 

zajistit dodávky uhlí z mostecké pánve. To je sice kvalitnější, ale prodraţovala jej 

doprava. Společnost Lignit Hodonín, s.r.o., která působila v posledním dolu na 

lignit v Česku, je od 31. května 2010 v konkurzu. Rozhodl o tom Krajský soud v 

Brně. Věřitelé celkem poţadovali přes 260 milionů korun. Zadluţený podnik Lignit 

Hodonín s.r.o., který byl na prodej v rámci konkurzu, koupila 31. srpna 2010 

společnost UVR Mníšek pod Brdy a.s. a začlenila jej tak do své organizační 

struktury jako samostatné středisko. Na nového majitele přešel majetek i 

zaměstnanci a také budoucí dluhy. Poslední důl na lignit v Česku tak získala 

společnost UVR Mníšek pod Brdy a.s, která zastavila těţbu (internet - 7). 

Na začátku roku 2012 se začínaly opět objevovat zprávy o tom, ţe by se 

mohla těţba znovu obnovit. Na stole krajského úřadu v současné době leţí 

oznámení záměru ke změně přípravy a dobývání, které podala firma vlastnící důl. 

V plánu je těţit novou metodou a vytěţené prostory zaváţet odpadem 

z malenovické firmy, které mají zapříčinit propadům na povrchu a zároveň nemají 

být škodlivé pro spodní vody. V plánu je těţit přibliţně jen 15% roční těţby z let 

devadesátých, vytěţený lignit by se dále měl zušlechťovat a následně distribuovat 

(internet – 8). 

4.1.4  Důl Jan v Rohatci 

Důl Jan byl vybudován v Rohatci v roce 1940. Měl mít kapacitu aţ 1 000 t 

denní těţby. Provoz dolu musel být zastaven z důvodu nezvládnutí čerpání důl-

ních vod. Podstatou neúspěchu provozu byla skutečnost, ţe důl byl zaloţen 

v těsné blízkosti toku řeky Moravy. Důlní pole bylo propůjčeno firmě Baťa. Důl těţil 

v létech 1940 - 1941. Loţisko bylo otevřeno úklonnou těţní štolou v cihlové 

výztuţi. Přibliţně 200 m od ústí štoly severním směrem byla vyhloubena větrní 

jáma o průměru 2,1 m v cihlové výztuţi. V lignitové sloji se razily chodby o šířce 

2,2 m a výšce 2,0 m s ponecháním ochranné lávky ve stropě 0,5 m (Škola, 2005). 
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4.1.5 Důl Josef (Alberti) v Dubňanech 

V roce 1905 byla vyhloubena jáma Alberti, která byla vybavena parním 

těţním strojem. Byla hluboká 45 m a měla zděný kruhový profil. Do roku 1939 

zaměstnával důl asi 40 pracovníků. Důl zakoupila firma Baťa. Tato firma 

vybudovala z dolu lanovku na Důl Tomáš. Povrchové zařízení se sestávalo ze 

správní budovy, objektu těţní jámy, strojovny, kotelny, kovárny, provozních 

objektů i několika obytných budov. Parní čerpadla byla vyměněna za elektrická, 

těţní stroj vyměněn taktéţ za elektrický, vlastní výroby. Důlní pole bylo rozděleno 

na dva těţební revíry, přičemţ kaţdý revír měl vlastní větrní jámu. Těţené uhlí 

rozváţela automobilová doprava. Pásová povrchová linka navazovala na 

technologii Dolu 1. Máj. Větrní a fárací štola byla vyraţena jiţ v roce 1908. Na 

tomto dole byla soustředěna praktická výuka místního učiliště. V roce 1946 došlo k 

přejmenování tohoto dolu na Důl Josef (Škola, 2005). 

4.1.6 Důl Hugo v Dubňanech 

V roce 1941 byla vyraţena 35 m dlouhá těţní Štola Hugo asi 1 700 m na 

severozápad od těţní Jámy Ludmila. Kvůli těţkým pracovním podmínkám byla 

nazvána „Magor―. K dopravě byl pouţíván elektrický vrátek, od štoly se pouţívala 

doprava koňmi po úzkokolejné dráze, později lokomotivami s pohonem na plyn. 

Práce na štole skončily v roce 1943. Štola Hugo I měla délku přibliţně 90 m. 

Těţba na Dole Hugo skončila v roce 1950 (Škola, 2005). 

4.1.7 Lignit u Bzence 

U Bzence došlo k otevření dolu v roce 1939. Doprava byla později 

rozšířena na dvoukolejnou. Těţený lignit byl dopravován ve vozících elektrickými 

vrátky do zásobníků, následně odváţen auty do Lideřovic. Štolu nechala 

vybudovat v roce 1939 Státní báňská správa Příbram. Důl nesl název Littner, k 

uctění památky ing. Littnera, který v dole zahynul. V roce 1940 byla ve vzdálenosti 

350 m vyhloubena jáma, která byla hluboká 12 m vyztuţena betonovými skruţemi 

o průměru 1 m, byla vybavena ţeleznými ţebříky. V lokalitě Metoděj byla vyraţena 

průzkumná štola. V roce 1940-45 na dole pracovalo průměrně 60 zaměstnanců při 

těţbě cca 80 t lignitu denně. Při přechodu fronty byl důl značně poškozen, přesto 
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byla opět zahájena důlní činnost, avšak v roce 1948 byla těţba zastavena z 

důvodu nezvládnutí přítoků důlních vod na pracoviště v podzemí (Škola, 2005). 

4.1.8 Útlum hornické činnosti v jihomoravském lignitovém revíru 

Období do roku 1990 lze charakterizovat jako období rozvoje a stabilizace 

těţeb v jihomoravském lignitovém revíru, po roce 1990 nastává období útlumu. 

Záměry energetické politiky byly a nadále jsou zaměřeny především na 

sníţení spotřeby pevných paliv na výrobu elektrické energie a tepla. Cílem těchto 

změn není pouze sníţení spotřeby pevných paliv, ale také následné odstranění 

váţných negativních dopadů na ţivotní prostředí. Likvidace dolů směřující k 

úplnému zastavení těţby probíhaly v souladu s legislativou navazující na usnesení 

vlády o strukturálních změnách a útlumovém programu v uhelném hornictví pro 

léta 1990-1992. Byl vydán souhlas k zahájení útlumu Dolu Dukla v Šardicích. K 

závaţnému rozhodnutí o úplné likvidaci tohoto dolu přispěly kvalitativní poţadavky 

odběratelů směrované k dosahované výhřevnosti, ale i neţádoucímu obsahu síry.  

Na Dole Dukla byla ukončena těţební činnost ke dni 31. 12. 1992. 

Likvidační práce byly zahájeny v rámci 1. etapy ještě v tomto roce, a 

předpokládaly likvidaci jen části důlních polí a postupné dotěţení všech mobilních 

zásob do konce ţivotnosti dolu. V době ukončení hornické činnosti dolu zůstalo 

nevytěţeno přibliţně 2 mil. tun ověřených nebo částečně ověřených uhelných 

zásob. 

Zájem o lignit trvale klesal také u maloodběratelů. Byly odmítnuty dodávky 

pro Slovensko. Při porovnávání ekonomických ukazatelů, úloţních podmínek a 

perspektivy Dolu Mír a Dolu 1. Máj II vykazoval lepší parametry Důl Mír 

v Mikulčicích. Z těchto důvodů byl navrţen k likvidaci Důl 1. Máj II. Likvidace 

Závodu 01 Dubňany, sdruţujícího dvě důlní jednotky a to Důl 1. Máj II v 

Dubňanech a Důl Osvobození v Ratíškovicích, byla zahájena jiţ v roce 1991. K 

zahájení likvidačních prací bylo přistoupeno na základě skutečnosti, ţe některé 

zásoby lignitu ztratily význam pro národní hospodářství.  

V první fázi byla likvidována důlní díla nejvzdálenější od hlavní těţní jámy 

Dolu 1. Máj II a to v oblastech, kde vzhledem k narůstajícím poţadavkům na 
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kvalitu lignitu nebyly splněny parametry výhřevnosti. Důl Osvobození likvidacemi 

hlavních důlních děl ztratil svou funkčnost. V době ukončení těţební činnosti Dolu 

1. Máj II v Dubňanech ke dni 31. 5.1994 zůstalo v důlních polích obou sousedících 

dolů přibliţně 6 milionů tun ověřených zásob uhlí bez nároku na další investice 

(Škola, 2005). 

4.2 Těžba ropy 

4.2.1 Objev ropy v oblasti vídeňské pánve 

Prvopočátky historie průmyslové těţby moravské ropy vedou do přibliţně 

20 km od Hodonína vzdálené slovenské vesničky Gbely. Zde si místní podivín na 

svém pozemku vybudoval prapodivný systém vytápění pro svůj neméně bizarní 

dům. Na svém pozemku totiţ zpozoroval probublávání pro něj neznámého 

hořlavého plynu. Začal jej tedy zachytávat vlastnoručně vyrobeným systémem a 

zavedl si tak do domu pravděpodobně první plynovou přípojku v obci. Tohoto 

luxusu si však dlouho neuţil a zřejmě se musel hodně divit, kdyţ mu v roce 1913 

doslova uletěla střecha nad hlavou a dům explodoval. Výbuch ve spánku přeţil, 

ale jeho tajemství bylo prozrazeno. Výbuchu si všiml také strojvedoucí na blízké 

trati uherských ţeleznic a její správa po jeho svědectví poslala na místo komisi, 

která rozhodla o geologickém průzkumu (Čiţmář, 2004). 

Ještě v roce 1913 byl zahájen zkušební vrt v místě výbuchu. Podivín, kutil a 

objevitel plynu ve Gbelích, kterému vláda postavila náhradou nový domek, se 

ovšem snaţil průzkumné práce všemoţně sabotovat. Pokračovalo se dále a 

netrvalo dlouho a v hloubce asi 145 metrů bylo navrtáno loţisko plynu, které 

zásobovalo okolí denně více neţ 7 tisíci m3 zemního plynu. Práce pokračovaly a 

10. ledna 1914 se podařilo v hloubce kolem 160 m narazit na velké loţisko tzv. 

lehké ropy. 

Jednalo se o první objev ropy na území vídeňské pánve. Z vrtu denně 

samovolně vyvěralo 1,5 tuny ropy a ohromných 12 tisíc m3 zemního plynu. 

Gbelský objev otevřel novou kapitolu rozvoje naftového průmyslu v rakousko-

uherské monarchii a předznamenal i počátky průmyslové těţby na jiţní Moravě. V 

roce 1914 se v Gbelích vytěţilo 1631 tun ropy a za čtyři roky stoupla těţba více 

neţ šestkrát. I počet dělníků se z původních čtrnácti rozrostl koncem války na čtyři 
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stovky. Vyrostlo zde více neţ sedmdesát vrtných věţí. Tento objev se stal pro 

tehdejší Rakousko-Uhersko darem z nebes.   

Ve vzduchu totiţ visela hrozba 1. světové války a mezinárodní trh s ropou 

se dával do pohybu. Monarchie začala být závislá na dováţené ropě a její 

nedostatek šrouboval ceny vysoko. Doly podléhaly přímé vojenské správě, a tak 

zde vedle civilních zaměstnanců pracovali také ruští a rumunští vojenští zajatci. V 

roce 1916 byl název dolů změněn na Uhersko-královská kutací expozitura a ropa 

s olejem odtud směřovaly do rafinerií v celém Rakousku-Uhersku (Čiţmář, 2004). 

4.2.2 Ropná horečka na jižní Moravě 

Po objevu ropy ve Gbelích zasáhla nedalekou jiţní Moravu nová vlna 

naftových průzkumů. V očekávání objevu obdobně bohatých loţisek zahájila v 

roce 1915 vojenská správa z nařízení ministerstva veřejných prací hloubení 1268 

m hlubokého vrtu u Lanţhota. Vrtat se začalo i v nedalekém Bzenci armádou 

konkrétně v roce 1917. Ani jeden z vrtů však neobjevil loţisko schopné 

průmyslové těţby. 

S rozvojem chemického průmyslu stoupala poptávka po ropě, po 1. sv. 

válce se připojil rovněţ rychle se rozrůstající automobilový průmysl. Přesto aţ do 

30. Let 20. století měla ropa coby pohonná surovina velkou konkurenci v 

takzvaných lihobenzenových směsích, jejichţ klíčovými surovinami byl 

bramborový líh a řepná melasa. Z ropy se jiţ počátkem 20. století vyráběl asfalt, 

který měl široké uplatnění především ve stavebnictví při výrobě střešních lepenek 

nebo asfaltových odpadních trubek. Vyráběly se také nejrůznější druhy 

mazadlových tuků, vosků, olejů, leštících prostředků a dalších (Čiţmář, 2004). 

4.2.3 Těžba po 1. světové válce 

Rozpad monarchie v roce 1918 a vznik samostatného státu 

československého znamenal omezení dodávky nafty, která k nám dříve proudila 

z polského Haliče. Vrty ve Gbelích a Mikové byly zestátněny, ale jejich produkce v 

prvních letech republiky zdaleka nestačila krýt potřeby národního hospodářství. 

Vedle armády se tak v oblasti okolo Hodonína po skončení první světové 

války začaly soustřeďovat také velké petrolejářské firmy a vedle nich pak desítky 
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soukromníků. Jednou z prvních byla vídeňská firma OPTE. Ta na základě 

výsledků sond zaloţila o rok později prostřednictvím své servisní firmy OPIAG u 

Ratíškovic na kutisku zvaném Svatopluk první hlubinný vrt. 

Úspěch se dostavil v dubnu 1919, kdy vrtná souprava zachytila k nadšení 

všech bohaté loţisko ropy. Není divu, ţe tento objev vyvolal velký ohlas. Podle 

dobových komentátorů to byl „objev geologického klíče k moravské pokladnici, 

moravské Pensylvánii".  

Po vzniku samostatného státu pokračovala, rakouská společnost pod 

počeštěným názvem Moravská těţařská společnost, ve své práci. Stala se jednou 

z nejvýznamnějších společností, která působila mezi petrolejáři na jiţní Moravě. V 

květnu 1919 uzavřela se správou habsburského velkostatku smlouvu o pronájmu 

pozemku o rozloze 5700 m2, který se nacházel při řece Moravě u hospodářského 

dvora Nesyt (Obr. 6) na jihozápadním okraji Hodonína. Na něm, zaloţila v 

červenci 1919 první hlubinný vrt. V prvním roce našlo na polích Nesytu práci 19 

lidí, z toho dva vrtmistři, kovář a 12 pomocných dělníků. Na Silvestra roku 1919 vrt 

zachytil v hloubce 313 m první stopy nafty. Počátkem roku 1920 putovalo hlášení 

o tomto objevu do Brna na báňské hejtmanství, spolu se ţádostí o pronájem 

těţebního pole s názvem Karel (Čiţmář, 2004). 

 

Obr. 6: Pamětní deska na Nesytě (originál, 2012) 
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Vláda v roce 1920 zákonem prohlásila těţbu nafty za státní monopol. Ale 

téměř prázdná státní kasa mohla jen stěţí podporovat rozsáhlé finančně náročné 

geologické průzkumy, natoţ těţbu. Proto ministerstvo hledalo silného 

zahraničního investora, který by mu tyto milosti garantoval. Jednání s firmami 

Galicia a Standard Franco-American, které měly zájem o pronájem gbelských 

dolů, byla neúspěšná a další společnost se najít nepodařilo. Proto se stát novelou 

zákona z roku 1924 těţebního monopolu na naftu vzdal a ponechal si výhradní 

právo pouze na těţbu lehké ropy. 

Státní území byla tak nadále pronajímána tuzemským a zahraničním 

naftovým společnostem i soukromým podnikatelům. Jejich těţební činnost 

znamenala pro stát nemalý zdroj příjmů. Moravská těţařská společnost ţádala o 

pronájem těţebního pole Karel u dvora Nesyt. Bylo jí vyhověno a v roce 1921 byl 

na tomto poli proveden druhý úspěšný vrt hluboký 147 metrů. Ačkoli platil státní 

monopol na těţbu lehké ropy, Moravská těţařská společnost získala na svých 

kutiscích na její těţbu výjimku. Vznikl tak samostatný soukromý důlní podnik - 

Naftové doly Nesyt. Které v roce 1922 získaly od státu propůjčovací listinu na 

těţbu v dalším naftovém poli zvaném Augusta. V roce 1924 společnost těţila 4 

cisterny ropy denně a svou produkcí se stala největší těţařskou společností na 

Moravě. Veškeré kroky naftařů spojené se zahájením vrtu nebo čerpáním nafty 

musely být odsouhlaseny Revírním báňským úřadem v Brně. Vedení společnosti 

rozhodlo postavit u hodonínského nádraţí první naftový zásobník, do kterého se 

vytěţená ropa odváděla z vrtů ropovody nebo se sem sváţela v cisternách.  

Ropu hledali v okolí mimo jiných např. ing. Antonín Kuba, majitel lignitových 

dolů na Kyjovsku. Břetislav Barták, majitel nábytkové továrny v Koryčanech, zase 

hledal ropu v okolí Chropyně. Výsledkem jeho neúspěšných pokusů získat ropu 

byl alespoň nález pramene minerální vody v hloubce 790 metrů, kterému dal 

jméno Ječmínek (Čiţmář, 2004).  

V ústraní nezůstal ani jeden z největších podnikatelů své doby Tomáš Baťa 

a tak vedle těţby lignitu se pustil i do těţby nafty. Štěstí zejména pokoušel ve 

svém rodném kraji na Zlínsku leč neúspěšně, později své zájmy přesunul na 
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jiţnější část republiky. Baťa si od státu v roce 1931 pronajal těţiště v okolí 

Stráţnice a jeho úsilí o nalezení ropy pokračovalo aţ do roku 1938.  

V Dubňanech kutala Česká akciová společnost pro rafinování petroleje v 

Kolíně. Dokonce i První česká sklárna v Kyjově nebo cukrovar v Kelčanech se bez 

úspěchu pokoušely o těţbu nafty v okolí Kyjova. Na vranovícké a další terény 

sázeli ve svých průzkumech hrabě Salm i kníţe Schwarzenberg, ale ani jejich úsilí 

nepřineslo kýţený úspěch. Ve 30. letech bylo na Moravě registrováno na 15 tisíc 

státních i soukromých naftových polí - kruhových pozemků, které měly v průměru 

425 metrů. 

  Všeobecná hospodářská krize zasáhla i těţbu ropy, která na Nesytu kvůli 

malému odbytu stagnovala a z dřívějších 80 tun klesla v průměru téměř o 

polovinu. Naftové doly Nesyt, byly nuceny se spojit s firmou Apollo. Ta z Prahy 

zajišťovala obchod s produkty vlastní bratislavské rafinerie olejů a ropy, kam 

směřovala i jihomoravská nafta. Naftové doly Nesyt dostaly nový název - Naftové 

doly. Apollo převzalo také průzkum některých dalších státních těţebních území u 

Mikulčic a Ratíškovic. 

Československé prvenství v těţbě ropy patřilo Naftovým dolům Apollo aţ do 

roku 1928, kdy se firma stala členem velké trojky vrtných společností sdruţených 

pod názvem AFO, jehoţ součástí byly rafinerie Fanto Pardubice a Odra Bohumín. 

Od roku 1920 se spotřeba ropy v Československu do roku 1930 zvedla na 120 

tisíc tun za rok, coţ byl dvanáctinásobný nárůst. Pro představu zdroje ropy z dolů 

ve Gbelích a na Hodonínsku představovaly ve 30. letech jen asi 7 % celkové 

spotřeby. Ropa se dováţela z Ruska, USA, Persie a Rumunska. V roce 1931 

pracovalo na nesytských polích o rozloze přes 100 hektarů 28 těţebních věţí. 

Těţba na poli Svatopluk u Ratíškovic a v dolech Nesyt zaměstnávala 150 dělníků. 

V roce 1932 zasáhla firmu všeobecná hospodářská krize. Těţba na Nesytu klesla 

o třetinu, a v důsledku toho muselo být propuštěno 40 dělníků. Přesto si Apollo 

pronajalo další státní těţiště a v roce 1938 začalo s průzkumy u Mikulčic (Čiţmář, 

2004). 
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4.2.4 Těžba v období okupace 

Po vyhlášení protektorátu ovládly státní naftařský průmysl německé firmy. 

Do Německa tak začala proudit hodonínská nafta. Doly Nesyt a Svatopluk, 

spravované firmou Apollo, zůstaly i nadále největším naftovým podnikem celého 

protektorátu. Celkem mělo Apollo v pronájmu stovky kutisek. 

Válka naftu potřebovala, a proto Němci věnovali jejímu průzkumu na jiţní 

Moravě velkou pozornost. V době okupace pokračovaly nové průzkumy. Loţiska 

ropy a plynu byla objevena na Novém poli u Hodonína, u Velkých Bílovic, 

Luţicích, Břeclavi, Podivína nebo Moravského Ţiţkova. V Břeclavi byl proveden 

mezi lety 1941—1942 dosud nejhlubší vrt, hluboký 2325 metrů.  

Postup válečné fronty zastavil 5. dubna 1945 na nesytských polích těţbu. V 

ten den byl také vydán rozkaz zničit veškerá těţební zařízení. Kromě desítek 

kilometrů vrtných tyčí, dlát, motorů a dalších cenných přístrojů a zařízení, sebrala 

německá armáda vše, co bylo moţné odvézt. Mimo jiné také dokumentace 

geologického oddělení i mapový archiv. Dobytím Hodonína se naftové doly coby 

majetek říšských společností staly kořistí Rudé armády, která je v červnu roku 

1945 oficiálně předala československému státu (Čiţmář, 2004).  

4.2.5 Poválečné období 

Díky Benešovým dekretům bylo mimo jiné více neţ deset německých 

naftařských společností znárodněno a s účinností od 1. července 1945 začaly 

pracovat pod hlavičkou nově vzniklého státního podniku Československé naftové 

doly s ředitelstvím v Hodoníně.  

Po roce 1948 bylo znárodněno i zbylých pět naftových společností. Podnik 

byl rozdělen do několika provozních závodů. Doly tehdy zaměstnávaly bezmála 

dvě tisícovky lidí, zaměstnanci byli za svou tvrdou práci štědře odměňováni a byly 

jim poskytovány také nadstandardní sluţby (Čiţmář, 2004). 
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4.2.6 Těžba v socialismu 

Politické boje a odsun nepohodlných lidí z naftového průmyslu se i přes 

snahu pomoci z východu negativně promítl do fungování celého podniku. Těţba 

tak upadla, málo platné byly předávky jejich zkušeností s těţbou a technologické 

vybavení vlastní výroby. Později začali dělníci procházet ročními rychlokurzy ke 

zvýšení kvalifikace. Nechyběly mezi nimi i ţeny těţařky, které také za svou práci 

na vrtných věţích sklízely socialistická ocenění. V 50. letech ovšem také 

pokračovaly objevy dalších naftových a plynových loţisek.  

Od roku 1951 se Československé naftové doly ocitly pod správou nově 

vzniklého Ministerstva paliv a energetiky a ve stejném roce vznikl Ústav pro 

naftový výzkum v Brně. V roce 1953 se z Československých naftových dolů 

vyčlenil samostatný podnik Hlubinná vrtba a o rok později vznikly další samostatné 

podniky jako Těţba a Geologický průzkum, ze kterého se nakonec v roce 1972 

vyčlenila Geofyzika, národní podnik se sídlem v Brně. Období konsolidace 

organizační podoby naftového průmyslu se uzavřelo v roce 1956, kdy byly 

všechny stávající naftové podniky opět sloučeny do jednoho.  

V roce 1958 dosáhl rozvoj naftového průmyslu na jiţní Moravě svého 

vrcholu. Kapacita 45 vrtných souprav se od té doby postupně sniţovala, aţ v roce 

1968 bylo v činnosti pouze 19 souprav. V roce 1959 začalo být vytěţováno 

největší československé loţisko nafty v Hruškách a v 1963 bylo tamtéţ otevřeno 

největší loţisko plynu, které se po částečném vytěţení v roce 1972 stalo vůbec 

prvním podzemním zásobníkem plynu na území Československa. Práce 

naftového průzkumu dále pokračovaly. Od roku 1958 se jihomoravští naftaři 

účastnili geofyzikálních průzkumů a vrtání v Afghánistánu.  Byl tak poloţen 

základní kámen zahraničním expedicím. 

Od poloviny 60. let se pozornost naftových geologických průzkumů začala 

přesouvat z jihomoravských lokalit vídeňské pánve na severnější úbočí svahů 

Českého masivu a s tím brzy přišel i rozvoj těţby na těchto loţiscích. V 

současnosti zdejší těţba reprezentuje tři čtvrtiny produkce Moravských naftových 

dolů (Čiţmář, 2004). 
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V roce 1965 se Československé naftové doly (ČND) vymanily z působnosti 

ministerstva a přešly pod správu Ústředního geologického úřadu. Vznikem 

československé federace v roce 1968 se ČND rozdělily na nově vzniklý národní 

podnik Moravské naftové doly Hodonín a národní podnik Slovenské naftové 

závody — Nafta Gbely.  

V 70. letech byla zahájena těţba v Kobylí a začala se objevovat nové 

loţiska v dalších lokalitách. 

Moravské naftové doly se staly vítězem mezinárodní obchodní soutěţe na 

provedení průzkumných naftových vrtů v Iráku. V roce 1979 vyjel do Iráku 

expediční vlak o 60 vagonech a na místo budoucí základny vyrazily se vším 

potřebným i nákladní automobily. Při plavbě rozbouřeným Středozemním mořem 

se dva kamiony se zařízením na výrobu elektrické energie a chladicími agregáty z 

lodi uvolnily a klesly nenávratně na samé dno moře. 

Práci zakrátko přerušila válka mezi Íránem a Irákem. Práce byly obnoveny 

aţ v roce 1982 ovšem na jiné lokalitě. K velkým zahraničním úspěchům našich 

naftařů patří i objev plynového loţiska u holandského Groningenu nebo 

průzkumné práce na území Švédska. 

Ani v osmdesátých letech se průzkum nových lokalit u nás nezastavil. 

Bylo objeveno přes deset ropných a plynových loţisek, mezi jinými 

Nítkovice v roce 1980 a za dva roky plynové loţisko Uhřice. Téměř třetinu naftové 

produkce představovala v polovině 80. let lokalita Týnec. V roce 1986 uskutečnili 

naftaři ve Ţdánicích první československý horizontální vrt (Čiţmář, 2004). 

4.2.7 Moravské naftové doly dnes 

Rozhodnutím Ministerstva paliv a energetiky byl 1. dubna roku 1990 zřízen 

státní podnik Moravské naftové doly s vlastní právní subjektivitou a 24. dubna v 

roce 1992 se společnost na základě vítězného privatizačního projektu 

transformovala na akciovou společnost. V současné době je společnost Moravské 

naftové doly a.s., největší v České republice, jeţ se zabývá průzkumem, 

vyhledáváním a těţbou ropy a zemního plynu. V posledních letech se zaměřují 
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zejména na dotěţování stávajících loţisek a vyhledávání nových pomocí 

nejmodernějších technologií (internet – 9).  

Moravské naftové doly operují nejen na našem území, ale také v Rusku, 

Pákistánu, Jemenu, Rumunsku, Maroku. Je drţitelem 68 těţebních a 2 

průzkumných licencí na Moravě. Denní těţba se pohybuje okolo 6000 barelů ropy 

a v roce 2007 bylo dosaţeno hodnoty přes 250 tisíc m3 zemního plynu. Roční 

trţby společnosti se blíţí částce 3,4 miliard korun (internet – 10). 

4.3 Ostatní, lehký průmysl 

4.3.1 Pískovna Bzenec 

Průzkumné práce v okolí Bzeneckého národního podniku Prefa Bzenec 

byly zahájeny v roce 1954. V té době jiţ podnik (Obr. 7) pouţíval pro své účely 

váté písky, které jsou typické pro celou oblast. V dalších letech byly budovány 

provizorní dílny a kanceláře a zahájila se těţba. Kvůli nedostatku financí se, 

výstavba pískovny naplno rozeběhla aţ v roce 1964 a to svépomocí, díky 

brigádníkům. Vyráběl se pouze maltařský písek a pískovnu převzal národní podnik 

Moravské štěrkovny a pískovny Olomouc. V roce 1968 bylo rozhodnuto o 

výstavbě nakládacího zařízení a úpraven písků. Pro dopravu bylo vyuţíváno 

zejména pásových dopravníků, které dopravovaly písek ke kolejišti, kde se 

překládal na vagony. Výstavba úpravny byla dokončena v roce 1972 a byl zahájen 

zkušební provoz. 

V roce 1976 přešla pískovna pod národní podnik Štěrkovny a pískovny 

Brno. Výroba však zůstala nezměněna a doprava písku se rozšířila o nákladní 

auta. Po roce 1990 se pískovna transformovala na státní podnik Pískovna Bzenec. 

Došlo k rekonstrukci a budování nových zařízení jako např. silniční váhy. V roce 

1993 byla pískovna privatizována a název se změnil na Kontakt Moravia Hodonín 

a.s. V roce 1994 se rozšiřil podnik o výrobnu sklářských písků, která byla ovšem 

zastavena v roce 1996.  

V současné době se vyrábí prané písky pro stavební účely a speciální písky 

např. pro slévárenství. Těţí se pomocí elektrického rypadla, doprava na úpravny 

je pomocí pásových dopravníků. Vagonové dopravy se vyuţívá minimálně, 
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nakládá se na automobily pomoci bagrů a elektrických nakladačů. Pískovna 

zaměstnává přibliţně 20 zaměstnanců celoročně a na zimní období přijímá další 

pracovní sílu. Produkce písku činí cca 450 tisíc tun v poměru 40% maltového 

písku a 60% praného písku (internet – 11) 

 

Obr. 7: Pískovna Bzenec (originál, 2012) 

4.3.2 Cukrovarnictví 

První cukrovar byl v Hodoníně vybudován v roce 1865 Karlem Stummerem. 

Druhý, známější cukrovar (Obr. 9) byl zaloţen Adolfem Redlichem ve spolupráci 

s firmou Josef Berger aţ o jednadvacet let později roku 1886. Cukrovar nesl název 

Bratři Redlichové & Berger. 

V roce 1890 přešel cukrovar do vlastnictví pouze Redlichů a byl v té době 

schopen zpracovat aţ 500 tun řepy denně, zároveň byla zavedena výroba 

krystalového cukru. V roce 1913 byla firma Bratři Redlichové & Berger přeměněna 

na Akciovou společnost pro průmysl cukrovarnický se sídlem v Hodoníně. V roce 

1927 se pak hodonínský cukrovar stal součástí Syndikátu řepařů akcionářů v 

Brně. 
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 V dalších letech došlo k rekonstrukcím a modernizacím, které vedly ke 

zlepšení technického stavu cukrovaru a ke zvyšování produkce cukru. Typické 

byly původní budovy postavené na přelomu 19. a 20. století s masivním zdivem, 

dřevěnými stropy, podpírané ocelovými průvlaky na litinových sloupech. 

Zastřešení bylo řešeno na menší rozpony dřevěnými krovy, větší prostory pak byly 

zastřešeny pomocí ocelových vazníků, zakryté dřevěnou krytinou. 

  V letech 1924-1926 zpracoval mohutný koncern ve svých závodech během 

jedné kampaně aţ 500 000 tun řepy a vyrobil 70 000 tun cukru. Denní objem 

výroby v hodonínském cukrovaru v roce 1937 činil 1 581 tun řepy a zdejší výrobky 

zásobovaly nejen tuzemský trh, ale své odbytiště našly i ve Švýcarsku, v Řecku a 

v zámořských oblastech, kam se cukr exportoval přes Terst, Hamburk a Marseille. 

Při leteckém bombardování města v listopadu 1944 zasáhly pumy i továrnu 

stojící v blízkosti dráhy. Poškození naštěstí nebylo příliš rozsáhlé, budovy 

cukrovaru byly opraveny a provoz znovu obnoven (Mráka et al., 2005). 

Horší zásah dostal cukrovar 13. dubna 1945. 

„V cukrovaru, který byl obsazen včera v 8h30m večer po útěku Němců Rusy, bylo 

zřízeno dělostřelecké pozorovací stanoviště. Za této fáze bojů byl podnik prudce 

ostřelován Němci z děl tak i kulomety z letadel. Vápenka, lanová dráha a komín 

Obr. 8: Silo cukrovaru (originál, 2012) 
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byly zasaţeny. Parní a štávní potrubí, nádrţe, zahříváky, ceďáky a kondenzátory 

byly prostříleny. Melasová nádrţ na dvoře na 7650q melasy byla prostřílena na 22 

místech a na různém strojovém zařízení bylo zjištěno celkem na 900 průstřelů. 

Kulometná střelba zapálila tovární stáje, avšak zřízenci cukrovaru uhasili poţár, 

přesto, ţe během hašení Němci pětkrát letecky napadli podnik. Cukrovar byl 

zachráněn i se zásobou 18 000q krystalu. Bez této obětavosti by cukrovar vyhořel, 

tak jako bzenecký, břeclavský, hradišťský, sokolnický a kojetínský!― (Novák, 1945) 

Po zestátnění v roce 1948 byl cukrovarnický průmysl odsunut v poskytování 

investic do pozadí, proto docházelo pouze k drobným úpravám. 

Rozsáhlá rekonstrukce nastala aţ v roce 1986. Po několika letech provozu 

bylo, rozhodnuto o demolici celého komplexu a vybudování nákupního centra. 

Areál byl srovnán se zemí v letech 2003-2004. Zůstala pouze známá dominanta 

Hodonína, 50m vysoké modré silo (Obr. 8) na cukr uprostřed areálu (internet - 12).

 

Obr. 9: Cukrovar před rekonstrukcí, 1986 (soukromý archiv, A. Kučera) 

4.3.3 Cihlářství 

Vznik první obecní cihelny v Hodoníně s ruční výrobou a polní pecí je 

datován k roku 1860. Podnik později zakoupil podnikatel Adolf Redlich, který do 

cihelny začal investovat a započal modernizaci výroby. Cihelna se postupně 
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rozšiřovala, aţ v roce 1904 vyrostla v továrnu (Obr. 10), která s více neţ 100 

zaměstnanci byla jedním z největších závodů svého druhu ve střední Evropě. 

Hodonínská cihelna vyráběla ročně 50 milionů kusů plných cihel, dlaţdic, 

stropnic a drenáţek všech kalibrů. V roce 1917 se k provozu připojil důl Vlasta v 

Ratíškovicích, který cihelnu zásoboval lignitem, dopravovaným do Hodonína 

úzkokolejnou dráhou, stala se tak energeticky nezávislou a mohl pokračovat její 

rozvoj. 

 

Obr. 10: Cihelna Hodonín, 1918 (soukromý archiv, A. Kučera) 

Po vzniku samostatného Československa se město Hodonín rozhodlo 

zaloţit akciovou společnost s kapitálem 8 mil. Kč, která by zakoupila Redlichovu 

cihelnu. Tak se i stalo.  Po těţkostech v roce 1929 město prodalo Ţivnobance 

všechny její akcie pod burzovní cenu a zisk putoval do obecní pokladny. Vzniklé 

Slovenské akciové cihelny, jejichţ součástí se hodonínská cihelna jako hlavní 

závod stala, zaměstnávaly ve třicátých letech 20. století na 1 000 dělníků a přes 

50 úředníků a zřízenců. Roční výrobní kapacita byla 100 miliónů kusů výrobků 

šedesáti druhů z pálené hlíny, určené nejen pro tuzemský, ale také pro zahraniční 

trh. 

Dobré renomé získaly Hodonínské cihelny zejména díky kvalitnímu 

cihlářskému jílu, který se těţil v nedalekých hliništích. Vlastní elektrárna dodávala 

dostatek elektrické energie pro více neţ 30 lisovacích strojů. Závod byl dále 

opatřen sedmi moderními kruhovými pecemi. Kaţdodenně byla v provozu 
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laboratoř, která se nacházela rovněţ v areálu závodu. Jejím úkolem bylo zkoumat 

vzorky z výroby a testovat jejich pevnosti v tlaku, nasákavost, mrazuvzdornost a 

strukturu keramického střepu. Velmi úspěšné byly nové lehčené výrobky. Cihelny 

v roce 1937 skončily v profitu něco málo přes 800 tisíc korun.  

V roce 1945 byl ohromný komplex hodonínské cihelny, zapálen ustupujícími 

německými vojsky. V červnu 1948 se staly po znárodnění Slovenské akciové 

cihelny součástí národního podniku Moravsko-slezské cihelny Hodonín (Mráka et 

al., 2005). 

V padesátých letech se změnil název na Hodonínské cihelny, národní 

podnik. Podnik zahrnuje dalších 25 samostatných závodů. A takto to fungovalo aţ 

do roku 1990 (internet - 13). 

Cihelna byla privatizována místními podnikateli a vznikla Cihelna Hodonín 

s.r.o. (Obr. 11) Vývoj a modernizace cihelny se zastavil a tak se výrobky začaly 

stávat méně kvalitními a produkce se stala prodělečnou. Cihelnu v roce 2009 

odkoupila akciová společnost KM Beta. Byla provedena rekonstrukce a 

modernizace. Vznikl nový závod, splňující současné normy. Firma v současné 

době vyrábí kompletní sortiment pro bytovou i průmyslovou výstavbu (internet – 

14). 

 

Obr. 11: Cihelna Hodonín (originál, 2012) 
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4.3.4 Tabákový průmysl 

Tabáková továrna v Hodoníně patří k nejstarším závodům okolí. Podnětem 

k vybudování tabákové manufaktury bylo pěstování tabáku na císařských statcích 

a také velké mnoţství levné pracovní síly. V roce 1783 tak byla v prostorách 

hodonínského hradu, kde jiţ od roku 1774 fungovala textilní továrna bratří 

Bruberů, a který byl eráru nejprve pronajat a v roce 1819 i odprodán, zřízena 

tabáková továrna. Tím byla ukončena činnost prosperujícího textilního závodu. 

Tabáková manufaktura byla do Hodonína přemístěna ze zrušeného kláštera v 

Louce. Kdyţ v roce 1802 velký poţár, který zasáhl z velké části i samotné město a 

poničil také zámeckou budovu, se továrna na tabák přestěhovala zpět do Louky. 

Aţ roku 1819 nový majitel zámecké budovy Státní tabákový a kolkový úřad 

započal s novým budováním tabákového průmyslu v Hodoníně. Celoroční 

dvanáctihodinový provoz zajišťovalo 400 dělníků, z nichţ podstatnou část tvořily 

děti.  

 

Obr. 12: Tabáková továrna v letech 1920-1930 (soukromý archiv, A. Kučera) 

Ve druhé polovině 19. století se provoz tabákové továrny modernizoval, 

započalo se s výrobou doutníků a ţvýkacího tabáku a v šedesátých letech 19. 

století byla zahájena nejprve ruční a od roku 1872 i strojová výroba cigaret.  
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Mezi lidmi stále oblíbenější cigarety, jejichţ kvalita i rozmanitost druhů 

rostly, postupně vytlačovaly z trhu doutníky a hlavně na vesnicích rozšířený 

šňupavý tabák. Hodonínská továrna na tabák dodávala na trh obyčejné cigarety, 

jemné krátké Bafry a Samsoun, jemnější tenké dámské cigarety, jemné delší 

Salon cigarety, tlusté krátké cigarety Stambul a tlusté dlouhé cigarety Sultánky 

Hodonín (Mráka et al., 2005).  

Vznikem Československa 1918 přešly tabákové továrny i trafiky pod státní 

správu. Trafiky získávali zejména legionáři z první světové války, kteří byli zraněni. 

Odtud tedy pochází úsloví „dostat trafiku―. Oblíbenost kuřiva v naší zemi dokazuje 

fakt, ţe například v roce 1924 příjmy z tabákové reţie do státní pokladny činily jiţ 

1 744 737 000 Kč. V roce 1929 se vyráběly na našem území tyto značky cigaret: 

Zora, Sport, Egypt, Praga, Tatra, Dames, La Fleur, Bosna, Slávie, Legie, Ghjubek, 

Yaka a Stambul. Celkem bylo v tomto roce prodáno 11 922 756 000 cigaret. 

Nejprodávanější cigarety byly značky Zora (585 000 ks), Sport (381 000 ks), Egypt 

(2,212 mil. cigaret) (internet – 15). 

K 1. dubnu 1936 bylo podle statistického výčtu v hodonínské továrně na 

tabák zaměstnáno 642 dělníků a 132 úředníků. Těţké okamţiky zaţívali 

zaměstnanci tabákové továrny v období okupace. V posledních okamţicích druhé 

světové války byl při přechodu fronty vypálen jiţní trakt továrny. Budovy podniku 

byly sice brzy opraveny, ale v rámci plánovací ekonomiky byla výroba sníţena, 

závod vyráběl nadále jen cigarety a tabák (Mráka et al., 2005). 

V období druhé světové války byly zavedeny tzv. tabačenky. Těmito se řídil 

příděl cigaret, který činil 60ks na týden, později se příděly sniţovaly aţ na 

35ks/týden (internet - 15). 

Hodonín byl osvobozen 12. dubna 1945, mnoho domů bylo zničeno a 

některé budovy byly v plamenech, stejně tak tabáková továrna.  

 „Nedělě 15. dubna 1945 

Večer se od p. Jos. Smejkala dovídám, ţe tab. továrna ještě hoří. Stropy 

v prvním poschodí postiţeného vnitřního traktu dosud neprohořely, kdeţto 

venkovní trakt shořel uţ úplně. Poţár zachvátil nejprve tento venkovní trakt od 

druhé brány směrem k U Pzávodům a pak přešel na dvorní trakt (s ním spojený) 
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uţ k výrobě cigaret. Postiţená část budov má podobu písmene Z. Oheň se dále 

nešíří, ale lokalizování poţáru bylo spojeno s velikými překáţkami : nejdříve se 

pokoutně musil sehnat pro stříkačky benzin (Novák, 1945).― 

V padesátých letech došlo k modernizacím tabákového průmyslu. Hlavním 

výrobcem se tak stal mimo závodů v Kutné Hoře, Novém Jičíně, Spišské Bele a 

Smolníku také Hodonín. A objevil se nový druh cigarety Filtra který byl v Hodoníně 

vyráběn od roku 1960. Následně se objevily značky Sparta, Petra nebo Clea 

(internet – 15). 

Nejznámější značkou cigaret pocházející právě z Hodonína byla značka 

Memfis, vyhodnocená a odměněná diplomem v roce 1964. V šedesátých letech 

20. století byla do města soustředěna veškerá výroba dýmkového a cigaretového 

tabáku a závod v Hodoníně se stal součástí Československého tabákového 

průmyslu s centrálou v Kutné Hoře (Bravený, 1982) 

V roce 1987 poskytla společnost Phillip Morris Československému 

tabákovému průmyslu, který byl předchůdcem českého tabákového monopolu 

Tabák a.s., licenci na výrobu cigaret Marlboro. V roce 1992 byly odtajněny záměry 

československé federativní vlády o privatizaci národních podniků. To vyústilo ve 

velký zájem většiny tehdejších mezinárodních výrobců cigaret o vstup do 

Československého tabákového průmyslu. Většinovým majitelem akciové 

společnosti Tabák a.s. se stal Phillip Morris a celá společnost tak získala nové 

jméno, Phillip Morris ČR  a.s. (internet - 16). 

V Hodoníně se tak objevila světová firma, která se stala i díky úpadku 

hornické činnosti v oblasti nejprestiţnějším zaměstnavatelem. Prázdninové 

programy pro rodiny zaměstnanců, zahraniční zájezdy, školení poskytované po 

celém světě, nebo kaţdoroční oslavy firmy pořádané na prestiţních lokalitách 

okresu jsou jen malým výčtem luxusu, který byl zaměstnancům poskytován. 

Modernizací továrny a výrobního procesu, došlo k navyšování výroby a kvality 

cigaret, to ovšem paradoxně vede k obavám zaměstnancům o práci. Obavy se 

nakonec ukázaly oprávněné, neboť 1.4.2005 společnost Philip Morris ČR a.s. 

oznámila plán ukončení výroby ve svém závodě v Hodoníně ke konci července 

2005.  
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A tak se také stalo. V podniku v té době pracovalo asi 250 lidí, 40 z nich 

bylo převeleno do mateřského podniku v Kutné Hoře, zbytek byl propuštěn 

(internet – 17). 

A to byl konec více neţ dvousetleté tradice zpracování tabáku v Hodoníně. 

Později byl celý areál podniku nabídnut městu Hodonín, ten jej ale odmítl. Areál 

(Obr. 13) nyní vyuţívá několik menších soukromých firem, ale většina prostoru je 

naprosto nevyuţita a chátrá, smutný konec jednoho hradu s velkou tradicí při 

břehu řeky Moravy. 

 

Obr. 13: Současný stav bývalé tabákové továrny (originál, 2012) 

4.3.5 Dřevozpracující průmysl  

Počátky dřevařského průmyslu v Hodoníně se datují léty 1906-1907, kdy 

vídeňský podnikatel ţidovského původu Adolf Kohn zaloţil parní pilu a továrnu na 

parkety a dřevěné zátky (Mráka et al., 2005). 

Kohnova pila vstoupila do sluţeb rakousko-uherské armády v roce 1917, 

coţ mělo mimo jiné za následek rozšíření o další budovy. Ve dvacátých letech 

kromě generální stávky pilu ovlivnila poptávka po překliţkách a dýhách, které se 

začaly vyuţívat ve spoustě průmyslových odvětvích. Poptávka byla dokonce tak 

vysoká, ţe se upustilo od výroby parket a začala výroba překliţek a laťovek.  
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Po vzniku samostatného Československa se z bývalé firmy A. Kohn stala 

podílová společnost Česká akciová dýhárna, která v roce 1928 zahájila ve svém 

provozu výrobu laťovek a překliţek. Zaměstnána zde byla v té době necelá stovka 

řemeslníků. Díky celosvětové hospodářské krizi a větší konkurenci se dostal 

podnik A. Kohna v roce 1932 do konkurzu a provoz byl pak čtyři roky uzavřen. 

Továrna byla následně vydraţena za více neţ dva miliony korun a stala se 

součástí koncernu Ringhoffer – Tatra. Postupně byla obnovena výroba. Majitelé 

ovšem nebyli spokojení s kvalitou a technologií výroby. Proto bylo rozhodnuto 

závod zmodernizovat. 

V červnu 1937 tak vystavěla firma, zaměstnávající v té době 127 dělníků, 

novou tovární halu o rozměrech 40*160 m. Součástí byla i vlastní ţelezniční 

vlečka. Podnik se rozrostl ploště téměř na trojnásobek dosavadní výměry.

 V této době se objevil ve městě konkurent původně pila s truhlářstvím – 

Lignum. Později parketárna, která byla odkoupena mnohem větším podnikem, 

který ji rozšířil na výrobu dýh a překliţek a následně se rozeběhla výroba dveří, 

zárubní a také tabulových parket. 

Továrna zůstala v provozu i během druhé světové války. A do vedení byla 

dosazena německá správa. Produkce se opět vrátila k válečné výrobě. Vyráběly 

se paţby pušek a překliţky se osvědčily při výrobě německých letadel (Čiţmář, 

2007). 

V roce 1945 byly České akciové dýhárny znárodněny a nově vzniklý závod 

Tatra (Obr. 14) se spolu s podnikem Lignum staly po roce 1948 součástí 

národního podniku Moravské překliţkárny a dýhárny, který byl na počátku 

padesátých let 20. století přejmenován na Závody na překliţky a dýhy tvořený 

opět oběma závody. Po druhé světové válce bylo nutno oba závody 

zmodernizovat, neboť zastaralé zařízení jiţ nevyhovovalo nově vzniklým nárokům 

společnosti. V roce 1964 byla v závodě Tatra dokončena výstavba linky na výrobu 

desek z dřevotřísky, ale jiţ o čtyři roky později vyhořela celá hlavní hala a 

počátkem sedmdesátých let 20. století byl podnik zrenovován a rozšířen celkovým 

nákladem 300 milionů korun. (Mráka et al., 2005). 
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V roce 1974 vznikl nový závod zabývající se výrobou zejména plošných 

materiálů – Ploma (Obr. 15). Továrna se nadále rozšiřovala a vznikaly nové a 

nové linky, proto byl zahájen třísměnný provoz. Souběţně s těmito změnami se 

opět změnila struktura podniku. Došlo ke sloučení s původním závodem Tatra. 

V té době jiţ tento podnik poskytoval práci 1350 dělníkům.  V podniku probíhaly 

dále velké změny a nakonec se 1. ledna 1989 podnik přeměnil na Závody na 

překliţky a dýhy Hodonín.  

 

Obr. 15: Ploma Hodonín (originál, 2012) 

Obr. 14: Závod Tatra, 1970 (soukromý archiv, A. Kučera) 
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V roce 1991 začala nová výroba kompozitových desek a fólií. Tyto materiály 

brzy našly uplatnění zejména v automobilovém průmyslu. V roce 1992 byl podnik 

v rámci kupónové privatizace převeden na akciovou společnost, ovšem 

s původním názvem. Zahájily se opět nové modernizační rekonstrukce, coţ vedlo 

k získání prestiţních certifikátů na výrobu, který přinesl nové technologie pro 

výrobu například laťovek lepených středem. V roce 2002 se podnik vrátil 

ke staronovému názvu Ploma, tato změna také přinesla převrat ve výrobě. Po více 

neţ čtyřiceti letech byla ukončena produkce dřevotřísek a podnik se začal 

orientovat na výrobu dřevěných montovaných domů, překliţek, dýhových 

materiálů a laťovek (Čiţmář, 2007). 

 

5 NÁVRH EXKURZE PRO STUDENTY OBORU 

GEOVĚDNÍHO A MONTÁNNÍHO TURISMU 

5.1 Základní informace 

Součástí této práce je i návrh exkurze pro studenty třetího ročníku 

Geovědního a montánního turismu. Předem bych chtěl upozornit, ţe jsem se 

nerozhodl tvořit itinerář samotného zájezdu, ale jen navrhnout vybrané lokality pro 

exkurzi samotnou. Ta by měla být minimálně třídenní. Nejvhodnějším termínem 

pro konání je druhý týden zimního semestru. Účelem exkurze je seznámit studenty 

s prostředím jiţní Moravy, místním průmyslem, folklórem a bohatou historií. A to 

zejména pro nevyuţitý potenciál této lokality z hlediska turismu. Exkurze se 

mohou zúčastnit i studenti jiných oborů a fakult. Nízká fyzická náročnost a dobrá 

dostupnost vybraných lokalit otevírá moţnost účasti i pro zájemce z řad Univerzity 

3. věku. Kromě předešle zpracovaných lokalit, navrhuji připojit k exkurzi také ty 

níţe popsané. Jako nejvhodnější ubytování se nabízí některý z Hodonínských 

hotelů (Panon, Krystal, Grand). 
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5.2 Další vhodné lokality pro exkurzi 

5.2.1 Masarykovo muzeum 

Masarykovo muzeum je umístěno v hodonínském zámečku, postaveném 

v 17. století. Původně se jednalo o sídlo hospodářské správy panství. Na nádvoří 

stojí busta T. G. Masaryka a v muzeu samotném se ze stálé expozice dozvíme o 

jeho ţivotním osudu, druhé světové válce, vzniku ČSR a také o Hodoníně 

samotném (Urban, 2007). 

5.2.2 Muzeum Naftového dobývání a geologie 

Muzeum vzniklo v roce 2006 a nalézá se v areálu bývalých hodonínských 

kasáren v městské části Baţantnici. Jedná se o jediné muzeum na území našeho 

státu, které se zabývá historií těţby ropy a zemního plynu. Návštěvníci jsou 

seznámeni se způsoby vyhledávání a samotné těţby loţisek. Další expozicí je 

geologická část, zaměřená na genezi ropy a zemního plynu se sbírkou zkamenělin 

převáţně z období jury a neogénu. U muzea se rovněţ nachází stálá venkovní 

expozice s ukázkou těţebního zařízení (Urban, 2007).  

 

Obr. 16: Externí expozice muzea (originál, 2012) 
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5.2.3 Zámek Milotice 

Původně se jednalo o milotickou tvrz, která bývala důleţitým střediskem 

moravských husitů. Postupnými přestavbami byla tvrz přeměněna aţ do dnešní 

podoby, půvabného barokního zámku. Interiéry jsou zdobeny předními českými a 

vídeňskými umělci. Impozantní je jiţ samotný vstup do zámku, vedoucí po mostě 

s pěti oblouky a bohatou sochařskou výzdobou. Součástí je i zámecká zahrada, ze 

které vede dvouramenné schodiště rovnou do freskového sálu. Závěr prohlídky 

představuje návštěva kaple a expozice barokního sochařství v bývalé konírně 

(Urban, 2007). 

5.2.4 Petrov 

Petrov je znám především díky svému památkově chráněnému komplexu 

osmdesáti vinných sklepů zvaném Plţe. Sklepy mají typicky bílé průčelí s modrou 

podrovnávkou. Další dominantou obce je kostel svatého Václava vystavěný v roce 

2000. Odkryté hradiště u Baťova kanálu dokazuje, ţe místo bylo osídleno jiţ 

kolem 10. století. V místě byl například zfilmován televizní seriál Slovácko sa 

nesúdí (Urban, 2007). 

5.2.5 Vykopávky Mikulčice 

Jedná se bezesporu o jedno z nejvýznamnějších míst historie naší země. 

Jednalo se o hlavní město Velké Moravy. Hradiště kam na pozvání kníţete 

Rastislava roku 863 dorazili Slovanští věrozvěstové Cyril s Metodějem a přinesli 

sebou i první slovanské písmo hlaholici. V 60. letech minulého století zde bylo 

odkryto více neţ 2500 hrobů vedle 12. kostelů z 9. století. Stále probíhající 

archeologický výzkum jen dokládá velikost a význam této lokality. V místě jsou 

zbudovány dvě budovy, které obsahují expozice předmětů denní potřeby jako 

keramiku, ţelezné a kamenné výrobky, ale také umělecké předměty, šperky 

z bronzu, stříbra a zlata. Jiná část je věnována zbraním a ostatkům, které 

dokládají tvrdé boje o území a moc. V přilehlém okolí budov se vyskytují základy 

dvanácti kamenných kostelů a kníţecího paláce (Urban, 2007). 
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5.2.6 Skanzen Strážnice 

Skanzen byl veřejnosti poprvé představen v roce 1981, budoval se osm let. 

Je rozčleněn na osm oddělených částí. První část je situována v areálu bývalého 

pivovaru ze 17. století. Skanzen je věnován ukázkám lidového stavitelství a 

architektury z různých částí Slovácka. Převáţně se jedná o přenesené originální 

stavby. Návštěvníci si prohlédnou celkem 65 objektů. V místě se kaţdoročně koná 

Mezinárodní folklorní festival (Urban, 2007). 

5.2.7 Baťův kanál 

Baťův kanál byl vybudován v letech 1934-1938 pod hlavičkou Baťových 

závodů. Původně slouţil k dopravě lignitu a zavlaţování luk. Délka vodní cesty 

byla 52 km, začínala v Rohatci a pokračovala aţ do Otrokovic, z této délky bylo 26 

km cesty vybudováno uměle. Kanál slouţil svému transportnímu účelu lignitu 

pouze do roku 1951. Zdálo se, ţe kanál zanikne, ale od druhé poloviny 

devadesátých let se započalo s rekonstrukcí a kanál je dnes páteří vodního 

cestovního ruchu Slovácka. Po celé jeho délce se budují nové přístaviště a 

v současné se době je splavná vodní cesta aţ do Kroměříţe dlouhá 65 km. V obci 

Sudoměřice byl zrekonstruován výklopník v typickém baťovském stylu, jedná se o 

technickou památku, která slouţila k překládce lignitu na remorkéry (Urban, 2007). 

6 ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo popsání historického vývoje průmyslu na 

Hodonínsku. Město Hodonín zaloţené při řece Moravě, je jedním ze středisek 

Moravského Slovácka. Jedná se o město na jiţní Moravě, známé především pro 

okolní vinařství, folklor či bývalé kasárny. Slouţili zde vojáci z celého 

Československa, později  České republiky. Z vlastní zkušenosti však vím, ţe 

historie Hodonínského průmyslu je pro většinu lidí velká neznámá.   

V práci je zpracována geomorfologie a geologie vídeňské pánve. Popsána je 

těţba nerostného bohatství lokality (lignit, ropa, váté písky).  

Rovněţ je popsán historický vývoj Hodonínska od prvopočátku osídlení oblasti. 

Hlavní pozornost však věnuji novodobé historii. Po první světové válce vznikaly 

převáţně akciové společnosti, zaloţené soukromými investory. Válečná období 

změnila výrobu převáţně pro potřebu armády. Raritou jsou pak přepisy z osobního 
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deníku pana Nováka z roku 1945, kdy bylo město osvobozeno od nacistické 

hrůzovlády. Po druhé světové válce jsou původní podniky znárodněny. Navzdory 

tomu se však město dále v období socialismu rozvíjí a rozrůstá. Zejména díky 

politice zaměřené na podporu rodin s dětmi. 

Po osamostatnění České republiky v roce 1992 přichází privatizace a i 

Hodonínské podniky a továrny se dostávají do osobního vlastnictví soukromníků či 

velkých i zahraničních koncernů. Například tabákovou továrnu získal americký 

koncern a rozjel zde výrobu svých celosvětově známých cigaretových produktů. 

Stinnou stránkou věci pak bylo definitivní uzavření mnoha dalších provozů 

s dlouholetou tradicí, například útlum hornické činnosti. Hlavně díky těmto faktům 

trpí město i v současné době vysokou mírou nezaměstnanosti. Místní obyvatelé 

tak často vyuţívají pracovní nabídky z nedalekého města Brna, Slovenska či 

Rakouska.  

Bakalářská práce je zakončena návrhem exkurze pro studenty Geovědního 

a montánního turismu. Vybrané a popsané lokality znám a také jsem je osobně 

navštívil. Snahou bylo zvolit jednotlivé lokality tak, aby se exkurze nestala 

jednotvárnou. Myslím si, ţe celá lokalita je z hlediska průmyslového potenciálu jen 

málo vyuţita. V mnoha lokalitách chybí například informační tabule, spousta 

industriálních objektů bylo asanováno. Tyto by v dnešní době jistě mohly slouţit 

jako technické památky. Chtěl bych poukázat na ty zbývající, které si myslím, stojí 

za zachování pro budoucí generace (například Důl Mír, Mikulčice). 
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