
 

   

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ 

UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut geologického inženýrství 

 

 

 

 

MORAVSKÁ TECHNICKÁ MUZEA A 

SKANZENY 

bakalářská práce 

 

 

 

 

 

Autor:          Zuzana Sobková 

Vedoucí bakalářské práce:      Ing. Martin Klempa 

Ostrava 2012 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Summary 

This thesis is focused on the presentation of technical museums and open air 

technical museums, as one of the atractive form of tourism. In the first part there is 

described industrial development of Moravia, followed with summary of museums and 

open air technical museums. They provide evidence on the development of traditional 

crafts and industries in the locality. Next part contains enumeration of technical museums, 

open air technical museums and expositions, which are classified by areas of interest and 

supplemented by short description. Last part of thesis is devoted to production 

methodology of interactive map, which will give an overview of moravian technical 

museums. Thesis is supplemented by CD with side order interactive map. In map there are 

presentated acquired information of museums and open air technical museums. 

Keywords: Moravia, technical museums and open air technical museums, industry, 

industrial development, interactive map. 

Anotace 

Tato bakalářská práce je zaměřena na prezentaci technických muzeí a skanzenů 

Moravy, jako jednu z atraktivních forem cestovního ruchu. V první části této práce je 

popsán industriální rozvoj Moravy, na který v další části navazuje přehled muzeí a 

skanzenů. Ty poskytují svědectví o vývoji tradičních řemesel a průmyslu v dané lokalitě. 

Další část obsahuje výčet jednotlivých muzeí, skanzenů a technicky zaměřených expozic, 

které jsou řazeny podle oblastí zájmu a jsou doplněny stručnou charakteristikou. Poslední 

část práce je věnována metodice výroby interaktivní mapy, která bude podávat ucelený 

přehled o moravských technických muzeích. Bakalářská práce je doplněna CD s přílohou 

interaktivní mapy, ve které jsou prezentovány získané informace k jednotlivým 

technickým muzeím a skanzenům.  

Klíčová slova: Morava, technická muzea a skanzeny, průmysl, industriální vývoj, 

interaktivní mapa. 
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1 ÚVOD 

Tato bakalářská práce pojednává o současných technických muzeích a skanzenech, 

které se nacházejí na území Moravy. Téma je zajímavé z toho důvodu, že v posledních 

letech se právě tyto památky staly velmi atraktivním a vyhledávaným odvětvím cestovního 

ruchu. Tento druh muzejnictví nám poskytuje informace a důkazy o historickém vývoji 

řemesel, průmyslu a techniky.  

Pro pochopení vzniku těchto muzeí a skanzenů je zapotřebí nahlédnout do historie, 

která souvisí s průběhem industrializace moravského území. V práci jsem popsala 

industriální vývoj od dob, kdy se na Moravě začali usazovat první obyvatelé až po 

současný průmysl. 

Další část práce obsahuje přehledný výčet muzeí, skanzenů a technicky zaměřených 

expozic, které se na různých částech Moravy nacházejí. Tato muzea jsou rozčleněna do 

tradičních oblastí lidských činností a jsou doplněna charakteristikou. Ta popisuje krátkou 

historii založení muzea a jeho zajímavosti, které zde návštěvníci mohou vidět.  

Praktická část práce je zaměřena na výrobu interaktivní mapy, která poskytuje 

ucelený přehled technických muzeí, skanzenů a expozic. Jednotlivá muzea, skanzeny a 

expozice jsou zde blíže popsány a doplněny praktickými informacemi, potřebnými k jejich 

návštěvě. Mapa může sloužit těm, kteří se o techniku a její historii zajímají a chtěli by tato 

místa navštívit. 
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2 INDUSTRIÁLNÍ ROZVOJ MORAVY 

2.1 Vymezení území Moravy 

Morava tvoří východní část České republiky, sousedí na severu s Polskem, na 

východě se Slovenskem a na jihu s Rakouskem. Společně se Slezskem se rozkládají na 

území o velikosti 26 808 km
2
. Moravská zemská hranice se s vývojem doby často měnila. 

Aktuální územněsprávní členění vymezuje území do 5 krajů, které se rozkládají na Moravě 

a ve Slezsku (Obr. 1). Toto členění vstoupilo v platnost 1. ledna 2001 reformou státní 

správy České republiky. Nachází se zde kraj Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský, 

Jihomoravský a část kraje Vysočina, ze které se k Moravě řadí okresy Havlíčkův Brod, 

Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, a Žďár nad Sázavou (Čapka, 2003). 

 

Obr. 1 Mapa moravských krajů (Čapka, 2003). 

 

2.2 Industriální rozvoj Moravy v historických obdobích 

2.2.1 Morava v pravěku a starověku 

 

Doba kamenná (8000 – 2000 let př. n. l.) 

Archeologické pozůstatky člověka a jeho činnosti na území dnešní Moravy, lze 

doložit už z období pravěku. Poloha území mezi ledovci zajišťovala mírnější klimatické 
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podmínky, které umožňovaly osídlení oblasti již ve starších čtvrtohorách. V době kamenné 

byli předchůdci člověka sběrači a lovci, používali jednoduché nástroje z kamene a kostí, 

využívali také oheň, později přibývaly doklady o jejich uměleckých projevech a 

náboženství. Výrazná změna nastala v neolitu, kdy člověk začal obdělávat půdu a chovat 

dobytek (Čapka, 2003). Znakem této doby bylo také už od poloviny 5. tisíciletí užívání 

keramiky (Majer, 2004). Z tohoto období pochází také dva důkazy o osídlení vrchu 

Landek, první vědomé používání černého uhlí a soška ženy, Petřkovické Venuše (Obr. 2), 

(Mazáč, 2003). 

 

Obr. 2 Soška Petřkovické Venuše (Jirásek et al. 2010). 

 

Doba bronzová (2000 – 750 let př. n. l.) 

Dobra bronzová nastala počátkem druhého tisíciletí př. n. l. Pro civilizaci této doby 

byl charakteristický objev bronzu, slitiny mědi a cínu, který se využíval k výrobě 

jednoduchých nástrojů např. srpů. Stále se však využíval i kámen, kosti a paroží. Hlavní 

činností bylo zemědělství a začala vznikat první řemesla a obchod (Čapka, 2003). 

V polovině prvního tisíciletí př. n. l. bylo objeveno zlato, které nabylo významu až 

v pozdějších dobách. To prvně sloužilo k výrobě ozdob a šperků (Majer, 2004). 
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Doba železná (750 př. n. l. – přelom letopočtu) 

Okolo roku 750 př. n. l. byl na Moravě, stejně jako ve střední Evropě bronz 

nahrazován železem. Starší doba železná neboli halštatská (750 – 400 př. n. l.) byla 

charakterizována horákovskou a platěnickou kulturou, základem obživy bylo stále 

zemědělství a chov dobytka. V tomto období začaly vznikat první kovářské dílny, např. 

v jeskyni Býčí skála u Adamova, kde byly nalezeny staré železné hřivny. Mladší doba 

železná, laténská (400 př. n. l. až přelom letopočtu) je spojována s příchodem Keltů na 

území Moravy. Keltové měli velmi vyspělou kulturu, vynikali v železářství, hutnictví, 

keramice, razili první mince, budovali mosty a silnice (Čapka, 2003). Okolí nalezišť 

železné rudy bylo Kelty hustěji osídleno, ruda se z počátku získávala sběrem z povrchu. 

Železářskými oblastmi bylo okolí Uničova, Jeseníků a Beskyd. Po vyčerpání povrchových 

nalezišť se železná ruda začala dobývat nehlubokými šachticemi. Na přelomu 6. a 5. století 

Keltové začali využívat redukční pece, a tím položili první základy hutnictví. V posledních 

třech stoletích př. n. l. se zvýšil zájem o zlato, ze kterého Keltové vyráběli první mince. 

Naleziště zlata se soustředila na slezskou oblast v povodí řeky Opavy ve vrbenské a 

zlatohorské oblasti (Majer, 2004). 

Keltská civilizace byla narušena germánskými kmeny a římskou expanzí což vedlo 

k jejich odsunu a zániku jejich umění a dovedností (Čapka, 2003). Germánskou éru 

ukončila doba stěhování národů (375 – 600 n. l.), se kterou souvisí příchod Slovanů 

(Majer, 2004).  

 

2.2.2 Středověká Morava (476 – 1492) 

Doba středověku začala roku 476 svržením římského císaře Romula Augustula a 

následným zánikem Západořímské říše (Internet 1). 

 

6. – 10. století - Období od příchodu Slovanů do zániku Velké Moravy  

Slované přišli na Moravu ze severovýchodu přes karpatské průsmyky a usadili se 

v na území dnešního Přerova, dále osídlili také Olomoucko a na jihu Brněnsko. Slované 
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vyhledávali nížiny podél větších vodních toků s úrodnou sprašovou půdou, která jim 

zajistila dobré zemědělské podmínky. Základ hospodářství tvořila rostlinná výroba, chov 

dobytka, sběr, lov a rybolov. Pěstovalo se obilí, luštěniny, zelenina a ovoce. Řemeslná 

výroba zpracovávala hlínu, kámen, dřevo, kosti, kůži a vlnu. Pro období byla 

charakteristická slovanská keramika, bez výzdoby (Čapka, 2003). 

V první polovině 7. století vznikla první slovanská říše: Sámův kmenový svaz, 

který měl zajistit obranu proti Avarům a Frankům (Čapka, 2003). 

Období předvelkomoravské spadá do poslední čtvrtiny 7. století a celého 8. století. 

Právě v této době vznikala nejstarší opevněná sídliště v Mikulčicích, v okolí Uherského 

Hradiště a v Olomouci. Rostl počet obyvatelstva a houstla síť tehdejších sídlišť. 

Zemědělství zůstalo téměř beze změny, ale řemeslná výroba zaznamenala rozvoj. 

Vyčlenily se specializované výrobní činnosti a stoupl význam obchodní směny. Významné 

stále bylo kovářství a železářství a vznikly i obory jako šperkařství, kovolitectví. Z kovů se 

zpracovávala měď, stříbro, zlato a bronz (Čapka, 2003). 

Od konce 8. století probíhalo na Moravě sjednocování kmenů. Základy Velké 

Moravy byly položeny knížetem Mojmírem I., správním centrem říše byly nejspíše 

Mikulčice. V roce 863 přišli ze Soluně na Moravu Cyril a Metoděj na žádost knížete 

Rastislava, aby rozšířili slovanskou vzdělanost a křesťanství (Čapka, 2003). Pro 

hospodářský vývoj a obchod v tomto období měla velký význam síť zemských stezek. 

Stezky spojovaly jednotlivé domácí oblasti se zahraničím. Důležitými komunikačními uzly 

byly Olomouc, Brno a Znojmo (Majer, 2004).   

Velkomoravská říše se začala rozpadat po opakovaných nájezdech Maďarů a okolo 

roku 907 nejspíš úplně zanikla (Čapka, 2003). Ani po rozpadu Velkomoravské říše se 

nezastavil rozvoj železářství a jemu příbuzných oborů. Železářská tradice pokračovala na 

Blanensku, v okolí Rudic a Adamova, další oblastí bylo podhůří Jeseníků, Šternberk, 

Uničov, Litovel (Majer, 2004). 

Počátek 11. století až 12. století 

Počátkem 11. století na Moravě vládl první přemyslovský vládce Břetislav I. syn 

knížete Oldřicha. Za své vlády nechal vybudovat síť hradů, která navazovala na původní 
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velkomoravská hradiště. Břetislavovi je připsáno zejména založení hradů v Brně, Znojmě a 

Olomouci (Čapka, 2003). V první polovině 11. století byla v Olomouci založena také 

nejstarší mincovna (Hlušičková et al. 2002). Pro toto období bylo typickou činností 

zemědělství. Docházelo také k trvalému demografickému růstu, proto i produkce 

zemědělství stoupala. Nejvíce osídlené oblasti byly úvaly v okolí řek. S rozvojem 

zemědělství dochází také k rozvoji v potravinářství (Majer, 2004). 

Na konci 12. století existovaly dva základní sídelní typy, byly to vesnice a pevnost 

s městským předhradím, těmi byly Olomouc, Brno a Znojmo. Kolem těchto pevností se 

potom vyvinula nejvýznamnější moravská města (Čapka, 2003). 

V oblasti těžby železných rud nastala ke konci 12. století změna v dobývání, 

z povrchových prací se přešlo k těžbě hlubinné a k dobývání pomocí hlubších šachtic a 

štol. Výroba železa zůstala téměř beze změny, prováděla se v redukčních pecích 

zahloubených do země. Železo se postupně stalo významným faktorem pro hospodářský 

rozvoj. Ostatní kovy do konce 12. století neměly ještě příliš velký význam (Majer, 2004). 

Na přelomu 12. a 13. století došlo k tzv. agrární revoluci v zemědělství, která 

spočívala ve zvýšení výnosů z půdy a nahrazováním jednoduchých nástrojů nástroji 

železnými. Ty umožňovaly lepší obdělávání půdy a usnadnění lidské práce. Začaly se 

využívat pluhy s koly a radlicemi, rýče, lopaty, kosy nebo srpy (Majer, 2004).  

Období 13. – 14. století 

Za vlády Vladislava II. docházelo ke změnám v ekonomické a společenské 

struktuře společnosti. Ve 13. století se obyvatelstvo natrvalo usadilo na severní Moravě a 

v podhůří Jeseníků. Vznikala první města a dovršil se i vývoj hlavních měst. Čtyřmi 

královskými městy byly Olomouc, Brno, Znojmo a Jihlava (Čapka, 2003). Ve 13. století 

byly položeny základy pro vznik průmyslové výroby na Moravě. Řemeslnická výroba měla 

z počátku největší přínos pro velkostatky. Následně se začala projevovat ve městech, kde 

se převážně soustřeďoval obchod, hospodářský a kulturní život. Zde se také spolu 

s technickým pokrokem a potřebami obyvatelstva řemesla více rozvíjela a specializovala. 

Na konci 13. století se řemeslníci začali sdružovat ve spolky neboli cechy, které měly za 

úkol hájit své postavení ve výrobě a zájmy svých řemesel (Chylík, 1948).  
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V letech 1234 -1235 byly odkryty výchozy stříbrných žil v okolí osady stará 

Jihlava, tento objev přilákal spoustu horníků a podnikatelů. Díky velkému počtu obyvatel, 

řemeslníků a kupců bylo založeno město Jihlava a stalo se velkým střediskem obchodu. 

V roce 1249 město získalo první městské výsady, nazvané Jihlavské právo (Obr. 3), které 

upravovalo hornickou činnost (Majer 2004). 

 

Obr. 3 Jihlavské horní právo sepsáno roku 1249 (Majer, 2004). 

 Právo bylo podstatně rozšířeno koncem 13. století, a stalo se prvním kodexem 

svého druhu v Evropě. Uznávalo svobodu podnikání, majetková práva a řešení sporů 

s přechodem na hlubinné dolování a díky němu jsou české země považovány za kolébku 

hornictví (Majer, 2004). Z roku 1300 také pochází dvě zákonná opatření krále Václava II., 

horní zákoník Ius Regale montanorum a mincovní reforma. Horní zákoník zůstal v užívání 

až do konce 17. století a obsahoval řadu provozních směrnic (Hlušičková et al. 2002). 

Mincovní reforma spočívala ve vyhlášení královského monopolu na stříbro, zákaz jeho 

volného oběhu jako neraženého kovu a jeho vývozu za hranice (Majer, 2004). Od 13. 

století hornické práce začaly také na území severní Moravy a Slezska. Stříbrorudná ložiska 
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byla objevena v okolí Kralického Sněžníku a v Rychlebských horách. V Jeseníkách byla 

ložiska dobývána na rýmařovsku a u Horního Benešova. Dolování stříbra zde intenzivně 

probíhalo i ve 14. století (Hlušičková et al. 2002). 

V období 13. století byla objevena téměř všechna hlavní naleziště drahých kovů a 

rud. Železná ruda se v tomto období dobývala převážně hlubinně, bohatá ložiska ležela na 

Jesenicku a začala se dobývat poměrně intenzivně. Další ložiska byla postupně otevírána 

v okolí Šumperka, Zábřehu, Rudy na Moravě a v Moravském krasu (Hlušičková et al. 

2002). S těžbou železné rudy souvisel i rozvoj středověkého železářství. Pokroky 

v zemědělství a specializace řemesel vyžadovaly větší spotřebu železa. Technickým 

pokrokem pro redukční pece bylo jejich doplnění o měchy a hamry (Obr. 4). Ty byly 

poháněny vodním kolem, které se od 14. století v hutnictví používalo téměř 600 let 

(Hlušičková et al. 2002). 

 

Obr. 4 Práce v hamru, ilustrace z knihy G. Agricoly „De Re Metallica Libri XII.“ (Internet 2). 
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 Významu nabyla i těžba zlata na přelomu 13. a 14. století v okolí Zlatých hor a 

Suché Rudné na Jesenicku. I tyto zlatonosné oblasti začaly být více osidlovány. 

(Hlušičková et al. 2002). Rudné hornictví ve 13. a 14. století bylo významným faktorem 

pro vývoj českého státu. Zejména stoupající produkce stříbra. Ve střediscích těžby 

stříbrných rud byla během 13. století založena řada mincoven. Na Moravě to byla Jihlava, 

Brno, Uherské Hradiště a Opava (Majer, 2004). 

Ve 14. století dosáhlo vysoké úrovně pivovarnictví. Pivo se vařilo ve městech, 

vesnicích, šlechtických sídlech i klášterech. Vyrábělo se metodou tzv. svrchního kvašení, 

kdy pěna vytékala ze sudů a dále se používala jako droždí (Hlušičková et al. 2002). Panské 

pivovary měly ve městech vlastní krčmy, které byly pronajímány. Mezi nimi nebyla 

konkurence, protože pivovary měly přesné hranice odbytu na základě propinačního práva. 

To určovalo výhradní prodej nebo výrobu lihových nápojů. Výnosnost pivovarnictví a 

postupný nárůst spotřeby piva byly důvodem pro zavedení daně (Chylík, 1948). 

14. století – kulturní a společenský rozkvět 

Ve 14. století se stabilizovala moravská města a přísun nových obyvatel rozšiřoval 

předměstí. Rozkvět zaznamenalo hospodářství, obchod a městské instituce. Nejpočetnější a 

nejbohatší řemesla byla potravinářství, po nich textilní a oděvnická řemesla. Řemeslná 

výroba se soustředila na místní trhy. Rozvrstvení obyvatelstva ve středověku se dělilo na 

patriciát, střední vrstvu, kterou tvořili převážně řemeslníci a chudinu. V tomto období se 

zvyšovala vzdělanost, a gramotnost se šířila mezi šlechtu i měšťany (Čapka, 2003). 

 

2.2.3 Morava na prahu novověku (1492 – 1789) 

 Za počátek novověku se považuje rok 1492, kdy došlo k objevení Ameriky 

Kryštofem Kolumbem (Internet 3). 

 

15. – 16. století - Morava v období husitství 

Moravu v první polovině 15. století postihla krize, která zasáhla všechny oblasti 

života. Hlavními příčinami bylo vyčerpání hospodářské dynamiky, neúroda a epidemie 
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dýmějového moru s úmrtností obyvatelstva 60 až 80%. Neúspěšná snaha o nápravu církve 

a smrt Jana Husa roku 1415 vyústily ve vznik husitských hnutí. Vylidnění měst a vesnic 

vytvořilo podmínky pro vlnu imigrace a nový populační růst. Počátkem 16. století došlo 

díky hornictví k osídlení zalesněných horských poloh a v okolí rudných ložisek byly 

založeny nové osady. S přibývajícím počtem obyvatel došlo také k dalšímu 

hospodářskému vývoji (Majer, 2004). 

Od poloviny 15. století se začaly vyvíjet dvě umělecká řemesla, byl to knihtisk a 

zvonařství. Hlavními středisky moravského zvonařství byly Velké Meziříčí a Brno. Později 

více proslulo Olomoucké zvonařství, v ostatních městech se usazovali zvonaři jen zřídka. 

Moravští zvonaři své práce dodávali také do Čech a Rakouska, na Moravu se zase 

dostávaly práce z Prahy, Kutné Hory, Vídně a Norimberku. Tímto se vyvíjel obchod 

(Chylík, 1948). Tisk knih byl považován za svobodné umění a vznikal na území Moravy 

po vynálezu knihtisku Johannem Guttenbergem v roce 1445. Tento vynález velmi přispěl 

k šíření vzdělanosti. Jako první se tiskly knihy církevní a katolické. S vývojem knihtisku 

souvisí i vývoj papírenství v 16. století (Chylík, 1948). 

Počátkem 16. století zaznamenalo výrazný rozvoj na území Moravy také 

papírenské řemeslo. Jeho techniku a zkušenosti zde přinášeli papírenští mistři z německých 

oblastí (Hlušičková et al. 2002). Papír se vyráběl ruční, ze starých hadrů drcených na 

stoupách, které byly poháněny vodou (Chylík, 1948). Papírny využívaly sílu vodních toků 

a byly budovány na okrajích větších měst, jako Olomouc, Brno, Jihlava, Telč, Třebíč a 

Blansko. Nejstarší papírny byly vybudovány roku 1505 v Olomouci a Frýdlantě 

(Hlušičková et al. 2002). V roce 1514 byla založena Petrem ze Žerotína papírna ve 

Velkých Losinách, která ruční papír vyrábí dodnes. Spotřeba papíru ale nebyla velká a 

proto byl i vývoj papírenství v tomto období pozvolný (Chylík, 1948). Papírenská 

manufakturní výroba dosáhla největšího rozkvětu v 17. a 18. století (Hlušičková et al. 

2002).  

Ve druhé polovině 16. století se železné rudy dolovaly ve vrbenském revíru, od 

Králové přes Malou Morávku k Rejvízu, mezi Šternberkem a Horním Benešovem, 

významná těžba probíhala i v Moravském krasu. V 16. století nabylo na významu olovo, 

využívané pro výrobu zvonů, v knihtiskařství a jako přísada do mincovních kovů 
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(Hlušičková et al. 2002). Koncem 16. století nastala změna v hutnické výrobě, díky 

vysokopecní technologii. Kvůli velké spotřebě surovin docházelo k zanikání menších hutí 

a k vytváření hlavních železářských revírů. Moravskými revíry bylo Jesenicko a Drahanská 

vrchovina (Hlušičková et al. 2002). 

Období 16. a 17. století je považováno za vrchol sklářství založeného na řemeslné 

malovýrobě. V 16. století na Moravu přicházeli skláři z Krušných hor, kvůli nižší ceně 

dříví. Dokázali tavit i tvarovat sklo podobné nejkvalitnějším benátským výrobkům a své 

dovednosti vnesli také do moravského sklářství. O rozkvět sklářství se zasloužili i 

olomoučtí biskupové, kteří přispěli k obnově huti v Kunčicích. Další hutě pak vznikaly na 

Valašsku a Drahanské vrchovině, kde pro ně byly vhodné podmínky a dostatek surovin 

(Hlušičková et al. 2002). Moravské sklárny vyráběly všechny druhy skla, např. na okenní 

tabule, duté sklo, knoflíky, příbory, nebo lustry. Velmi málo skláren ale mělo svou vlastní 

brusírnu, nákladnější věci se vozily na další zpracování brusičům a rytcům, kteří sídlili ve 

velkých městech jako Brno a Jihlava (Chylík, 1948). Koncem 16. století pracovalo na 

Moravě a ve Slezsku asi 18 sklářských hutí (Hlušičková et al. 2002). 

 

2.2.4 Moderní dějiny (1789 – současnost) 

 Počátek moderních dějin se datuje k roku 1789, kdy jejich vznik zapříčinily 

události velké francouzské revoluce (Internet 3). 

 

17. a 18. století, třicetiletá válka 

Třicetiletá válka (1618 – 1648) postihla většinu Evropy a vyústila z konfliktů církve 

mezi katolíky a protestanty. Na území Koruny České začala pražskou defenestrací. Morava 

na počátku třicetileté války patřila k hustě zalidněným evropským zemím. Válkou byla 

města zruinovaná a vylidněná a k válkám se přidal i mor. Třicetiletou válku ukončil 

vestfálský mír v říjnu roku 1648, který upevnil pozici habsburské monarchie. Válka velmi 

poznamenala hospodářství, nebyl dostatek pracovních sil a tíživé bylo i daňové zatížení. 

Šlechta zavedla robotní povinnosti, aby tím připoutala rolníky ke svému panství. Nemohli 

se stěhovat, uzavírat sňatky a děti nemohly odcházet studovat (Čapka, 2003). Nevolnictví 
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bylo zrušeno roku 1781. V průběhu 17. a 18. století se zhoršoval stav monarchie 

z válečných důvodů, kvůli úpadku báňské činnosti země pocítila nedostatek drahých kovů 

(Majer, 2004).  

Od 60. let 18. století se české země snažily o radikální nápravu hornictví. 

Průzkumné práce měly za úkol prověřit zásoby nových i stávajících ložisek. Za nálezy byla 

vyplácena odměna. Na Moravě byly znovu prověřovány stříbrorudná ložiska Jihlavy a 

Havlíčkova Brodu a zlatorudné doly ve Zlatých Horách. Průzkumy však byly neúspěšné, 

ložiska už byla vyčerpána. Hornictví drahých a barevných kovů přešlo do fáze útlumu. Na 

rozdíl od drahých kovů se stále rozšiřovalo železářství i přes několik regulačních opatření. 

Vysokopecní provozy pracovaly v Jeseníkách a na Drahanské vrchovině v Josefově huti u 

Adamova (Majer, 2004). 

Uhelné hornictví se stalo významnou součástí industrializace. Vykácení lesů a 

vysoká cena dřeva měla za důsledek hledání nových druhů topiva, zejména ve sklářství a 

kovohutnictví. Průmysl této doby tedy zaznamenal razantní změnu díky rostoucí poptávce 

po uhlí. Na konci 18. století byla otevřena většina uhelných pánví. Počátkem moravského 

černouhelného hornictví je rok 1763, odkud pochází první zmínka o těžbě uhlí na 

Ostravsku. V 70. letech 18. století začaly dobývací práce také na Rosicku (Hlušičková et 

al. 2002).  

Po třicetileté válce se na Moravě znovu rozvinula textilní výroba v oblasti 

jesenické, českomoravské a karpatské. Počátek 18. století byl ve znamení rozvoje 

manufakturního podnikání.  První manufaktura na výrobu vlněných tkanin byla založena 

v roce 1701 ve Slavkově u Brna Dominikem Ondřejem Kounicem (Čapka, 2003).  

V první polovině 18. století vzniká na Moravě státní tabákový monopol. Pracuje 

pro něj tabáková továrna v Uničově, kterou založil roku 1714 Jiří Ondřej von Hagen 

(Chylík, 1948). 

 Morava 1740 – 1790 Tereziánské a josefínské reformy 

Po smrti císaře Karla VI. vymřela dynastie Habsburků v mužské linii. Vlády se 

ujala Marie Terezie, Karlova nejstarší dcera (Čapka, 2003). Její vláda v letech 1740 – 1780 
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je považována za významný úsek historie, který dopomohl k přechodu k moderní 

industrializaci v 19. století (Janák, 1999). V tomto období na území Slezska vstoupil 

pruský král Fridrich II. s vojsky, který si dělal nároky na tuto rozvinutou průmyslovou 

oblast. První slezská válka začala v prosinci 1741, ukončil ji tzv. vratislavský mír v dubnu 

roku 1742. Prusové však získali téměř celé Slezsko. Jejich další vpád na Moravu nastal 

v létě roku 1758, ten však rakouské vojenské oddíly odvrátily, a Prusové severní Moravu 

vyklidili (Čapka, 2003). Reformní činnost tereziánského období byla zahájena reorganizací 

státní správy a ustavením soudního a politického senátu. V reformách pokračoval i syn 

Marie Terezie Josef II, který sloučil Moravu a Slezsko v jeden politický útvar.     

 

19. století 

Morava v období průmyslové revoluce (1820 – 1872) 

Průmyslová revoluce na území Moravy začala ve dvacátých letech 19. století, a 

znamenala velmi důležitý převrat v hospodářství, přechod od řemeslné a manufakturní 

výrobě k výrobě strojové, tovární. Převládajícím odvětvím byl textilní průmysl, nejvíce se 

rozvíjelo bavlnářství (Čapka, 2003). V tomto období se začalo rozšiřovat používání 

parních strojů (Obr. 5), které se staly univerzálním pohonem této doby a výroba 

pohonných i pracovních strojů (Janák, 1999). Jejich postupné zavádění do různých odvětví 

průmyslu si vyžádalo vznik a rozvoj strojírenského průmyslu a elektrifikaci. První strojírna 

vznikla ve Šlapanicích u Brna roku 1821, vyráběla parní stroje (Čapka, 2003). Dále vznikla 

továrna na vagóny v Kopřivnici, nebo strojírna na výrobu hutních a důlních zařízení ve 

Vítkovicích (Kolektiv autorů ÚÚSKS, 1962).  Roku 1825 vznikly strojírny při železárnách 

v Blansku, 1831 ve Frýdlantu nad Ostravicí, 1833 v Sobotíně (Hlušičková et al. 2002). 
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Obr. 5 Parní stroj (Internet 4). 

V textilním průmyslu v tomto období nastalo mnoho změn, zejména ve využití 

strojů, které zvýšily produktivitu práce (Hlušičková et al. 2002). Textilní průmysl se stal 

odvětvím, které velmi redukovalo drobnou výrobu samostatných výrobců. V polovině 30. 

let Brno zaujalo vůdčí místo v rakouském soukenictví. Zboží se vyváželo především na 

vídeňský trh.  Roku 1841 bylo na Moravě a ve Slezsku použito v textilní výrobě 44 parních 

strojů (Janák, 1999). 

Se zaváděním parní strojové výroby se také začala rozvíjet těžba uhlí. To nabývá 

většího významu koncem 30. let 19. století. Do té doby se jako topivo používalo převážně 

dříví, které se používalo i ve vysokých pecích (Kolektiv autorů ÚÚSKS, 1962).  Díky 

spotřebě uhlí a koksu v železárnách docházelo k otevírání uhelných dolů v ostravském 

revíru a na Rosicko - Oslavansku (Čapka, 2003). V revírech se začaly zakládat železářské 

hutě a na ně navazující závody těžkého strojírenství. Regiony v blízkosti uhelných dolů 

rychle ekonomicky i populačně rostly (Majer et al. 1985).  

Také stoupající spotřeba železa vyvolala nutnost změn v železářství. Na Moravě 

vznikají první železárny ve Vítkovicích (Obr. 6), dále v Třinci a Frýdlantě. Vítkovické 

železárny byly založeny roku 1829 olomouckým arcibiskupem a již v roce 1831 zde byla 

vybudována první vysoká pec k tavení železa koksem (Kolektiv autorů ÚÚSKS, 1962). 

Železárny se tak staly centrem moderního železářství s využitím nových technologií tavby 

železa (Čapka, 2003). S rozvojem železářství začal i rozvoj železniční dopravy. Roku 1837 
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byla na Moravě zahájena výstavba Severní dráhy Ferdinandovy, o kterou se zasloužil 

profesor vídeňského polytechnického ústavu, Franz Xavier Riepl. Ten byl pověřen 

modernizací železáren ve Frýdlantě nad Ostravicí. Zabýval se myšlenkou spojit oblasti 

bohaté na nerosty s hlavním městem monarchie, Vídní. Jednalo se o oblasti ložisek 

kamenného uhlí ve Slezsku a solná ložiska v Polské Bochni a Věličce (Polášek et al. 

2007). Koncem 60. let 19. století došlo také ke změně výroby oceli. Do té doby se vyráběla 

zkujňováním surového železa. Změna spočívala v docílení tekutého stavu oceli 

v konvertorech. Tato metoda byla poprvé užita ve vítkovických železárnách, a roku 1877 

byly založeny železárny v Třinci, které pracovaly s těmito postupy. Hornictví a železářství 

zaujaly jednu z hlavních pozic v ekonomice českých zemí (Majer, 2004). V jejich výrobě 

se ve značné míře začala využívat také chemie, např. znalost hořlavých plynů, destilace 

odpadního dehtu, nebo užití svítiplynu. Chemie ale působila i v jiných odvětvích, 

v zemědělství a potravinářství (Hlušičková et al. 2002). 

 

Obr. 6 Vítkovické železárny v polovině 19. století (Polášek, 2007). 

V období průmyslové revoluce byl zaznamenán také rychlý vývoj cukrovarnictví, 

proslulým se stal cukrovar v Židlochovicích. Právě menší zemědělský průmysl 

soustřeďoval český kapitál, v jiných odvětvích převažoval německý. (Čapka, 2003). 
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Od poloviny 60. let 19. století se rozmohlo strojírenství, které bylo schopné zajistit 

potřebu parních strojů, vodních motorů, zemědělských strojů a nářadí pro většinu 

výrobních odvětví. 

 I v období průmyslové revoluce ale nastalo několik hospodářských krizí, které byly 

důsledkem zadlužení státu, politickými okolnostmi a válkami Rakouska s Pruskem. V řadě 

odvětví průmyslu došlo ke zpomalení výroby a problémům odbytu. Do 70. let 19. století 

ale ve většině odvětví převládla tovární výroba (Majer, 2004). Moravský hospodářský 

rozmach vyvrcholil dobou tzv. gründerství, která trvala v letech 1867 – 1873, kdy bylo 

založeno nejvíce průmyslových podniků a nově vzniklým akciovým společnostem bylo 

uděleno 54 koncesí (Janák, 1999).  

Příznakem dovršení průmyslové revoluce se stal rok 1872, kdy došlo k otřesu na 

pražské burze, který měl o rok později za důsledek krach na vídeňské burze. Rozvoj 

průmyslu narušila světová hospodářská krize (Janák, 1999). Celkový průběh průmyslové 

revoluce měl charakter opakujících se vzestupů a krizí (Majer, 2004). 

Během 80. a 90. let došlo k založení řady významných průmyslových závodů 

důležitých pro ekonomiku. Řadí se k nim např. První brněnská strojírna (1872), 

Královopolská strojírna v Brně (1889) nebo Baťovy závody ve Zlíně (Čapka, 2003). 

V předválečném období byla na území Moravy rozšířena železnice, která spojovala 

téměř každé město. Severní dráha Ferdinandova mezi Břeclaví a Bohumínem vystavěla a 

provozovala i menší moravské tratě. Díky železniční dopravě zaznamenal průmysl značný 

rozmach. Nejvýznamnější výrobci kolejnic byly železárny v Sobotíně a ve Štěpánově u 

Olomouce, poté Vítkovické železárny. Strojírny se začaly zabývat i výrobou železničních 

vozů. Od roku 1882 se vyráběly v Kopřivnici v závodě Schustala and Comp., roku 1892 

v Královopolské strojírně v Brně a Studénce. V poslední třetině 19. století došlo vedle 

železnice i k intenzivní výstavbě silnic. Stav vedlejších silnic nebyl příliš vyhovující, 

přesto monarchie patřila mezi země s nejvyšším počtem automobilů a motocyklů. Jejich 

výrobu zahájila před válkou např. Kopřivnická vozovka, která v roce 1897 vyrobila první 

automobil na území habsburské monarchie s dovezeným benzínovým motorem – 

Präesident (Hlušičková et al. 2002). 
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20. století   

Na jižní Moravě u města Hodonín, se v roce 1901 podařilo navrtat ložisko ropy a zemního 

plynu v hloubce 217 m. Zemní plyn se začal intenzivně využívat roku 1930, kdy byl 

objeven pramen zemního plynu v oblasti Kyjova (Hlušičková et al. 2002). 

1. světová válka (1914 – 1918) 

První světová válka vypukla v Sarajevě roku 1914 úspěšným atentátem na 

následníka Rakousko – Uherského trůnu Ferdinanda de Este. Ovlivnila všechny oblasti 

života, byla vyhlášena mobilizace a omezena občanská práva. Výrazně se zhoršovala 

situace v zemi následkem vojenského a hospodářského zhroucení. Dne 28. října 1918 se na 

Moravu dostaly zprávy o vyhlášení samostatného československého státu v čele 

s prezidentem T. G. Masarykem. Tímto zaniklo Rakousko – Uhersko (Čapka, 2003).  

V období 1. světové války se zvýšila produkce zbrojního průmyslu, zatím co 

průmysl, který vyráběl běžné zboží, jako textil, porcelán nebo potraviny upadal. Válečnou 

výrobu představovala mimo jiné Československá zbrojovka v Brně (Kolektiv autorů 

ÚÚSKS, 1962). V polovině roku 1917 byla výroba železa a litiny omezována z důvodu 

nedostatku surovin (Majer, 2004). 

Začátek první světové války znamenal pro uhelné hornictví pokles těžby, 

způsobeny odchodem části horníků do armády a nedostatkem vagónů. Válečné 

hospodářství ale vyžadovalo velkou produkci, dobývalo se hlavně v nejlepších částech 

ložisek (Majer et al. 1985). 

Za války byla spousta textilních továren přebudována pro zbrojní výrobu, původní 

zařízení bylo sešrotováno, nebo uskladněno. Po první světové válce bylo zařízení v 

textilním průmyslu, které se zachovalo, zastaralé a opotřebované. Moravské textilní 

závody se soustřeďovaly v tradičních centrech, v okolí Brna a Krnova. Udržely se závody 

v Trutnově a Šumperku. Ve 30. letech hospodářská krize znamenala zastavení a likvidaci 

mnoha textilních podniků (Hlušičková et al. 2002). 
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Průmysl První republiky (1918 – 1938) 

Po skončení první světové války zůstala na Moravě velká část průmyslu Rakouska 

– Uherska. Poválečné období přineslo pokles průmyslové výroby hlavně v odvětvích 

těžkého průmyslu, tento pokles nastal proto, že výrobní zařízení bylo zdevastované a 

zastaralé, dále poklesl vývoz a průmysl se musel znovu přeorientovat na mírovou výrobu. 

V letech 1921 – 1923, krátce po válce dochází k hluboké hospodářské krizi. Ta se projevila 

poklesem produkce železa a oceli a dále zasáhla hornictví. Roku 1929 nastala další 

hluboká krize krachem na newyorské burze. Postihla všechny obory průmyslu, nejvíce 

těžký průmysl. Krize trvala do roku 1934 (Majer, 2004). 

2. světová válka (1938 – 1945) 

Impulsem k oživení výroby bylo opět zbrojení, z důvodu ohrožení státu 

Německem. 29. 9. 1938 byly podle mnichovského aktu odtrženy pohraniční oblasti, část 

ostravského černouhelného revíru. Zbytek průmyslu se stal součástí německé válečné 

mašinerie. 2. světová válka začala 1. září 1939, hospodářství Protektorátu Čechy a Morava 

bylo donuceno přejít z mírové výroby opět na válečnou. Postupně se veškerá průmyslová 

výroba zaměřila na výrobu zbrojního materiálu. Válka skončila roku 1945 porážkou 

Německa (Majer, 2004). 

V tomto období se začal využívat stlačený zemní plyn těžený na Hodonínsku a 

Kyjovsku jako pohon automobilů, na severní Moravě se využíval plyn z důlní degazace, 

který vznikal odsátím metanu z horninových vrstev (Hlušičková et al. 2002). 

Průmyslový rozvoj byl ve 20. století narušen dvěma světovými válkami s četnými 

následky ve společenské i ekonomické sféře. Obě si vyžádaly především velké ztráty na 

životech a materiální škody (Majer, 2004). 

Průmysl po 2. světové válce 

Okupace postihla strojírenské závody, zaměřené na výrobu lehkých i těžkých 

zbraní, střeliva a letadel, které byly zapojeny do nacistické válečné mašinerie. Válkami 

bylo československé strojírenství velmi zasaženo bombardováním a pozemními válečnými 

operacemi (Hlušičková et al. 2002). 
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V květnu roku 1945 došlo k obnovení státní samostatnosti Československa. Po 

období nacistické okupace bylo opět převzato předválečné území, kromě Podkarpatské 

Rusi. Prezidentem republiky se stal Edvard Beneš, který řídil československou vládu 

z exilu za 2. světové války. V období okupace Československo utrpělo značné lidské i 

materiální ztráty, důležitým poválečným úkolem bylo znovu zajistit chod národního 

hospodářství. Dne 28. října 1945 nastala zásadní změna v hospodářství vyhlášením 

znárodňovacích dekretů. Těmito dekrety bylo vyvlastněno 61,2 % celkového průmyslu. 

Vyvlastněné podniky byly zorganizovány do tzv. národních podniků (Majer, 2004). K datu 

1. května 1948 byl znárodněn celý báňský průmysl, hutě a cukrovary. Z průmyslového 

podnikání byl zcela vytlačen soukromý sektor a řemeslná výroba, menší výrobci přecházeli 

do družstev (Kolektiv autorů ÚÚSKS, 1962). 

V oblasti hornictví byly zahájeny rekonstrukce a výstavby těžebních závodů a práce 

na nevýnosných dolech byly zastaveny (Majer, 2004). V ostravsko–karvinském revíru 

v období znárodnění probíhaly práce ve stále hlubších patrech, kde se koncentrovala těžba. 

Podnikalo zde 31 státních těžebních podniků. Byly také vyhloubeny nové doly, např. 

Stonava, Staříč, Paskov a důl ČSM. Po útlumu těžby v ostravské a petřvaldské dílčí pánvi 

se počet těžebních podniků snižoval a po privatizaci se sloučily pod jednu společnost, 

Ostravsko-karvinské doly a.s. (Vopasek, 2005). V letech 1990 – 2000 probíhalo postupné 

snižování státních dotací na těžbu a zahájen útlum a likvidace nevýnosného hornictví 

rudného, uhelného i nerudného (Majer, 2004). 

Po roce 1989 nastala postupná privatizace podniků, která znamenala převod 

majetku státu do rukou soukromých vlastníků a obnovu demokratických institucí. Do roku 

2000 hospodářský systém přecházel v tržní hospodářství (Majer, 2004). 

 

2.2.5 Současný průmysl 

Současný moravský průmysl se soustřeďuje v místech, kde navazuje na historickou 

tradici. Hlavními průmyslovými oblastmi Moravy jsou Ostravsko, Brněnská průmyslová 

aglomerace a Zlínsko (Čapka, 2003). 
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Moravskoslezský kraj 

 V Moravskoslezském kraji tvoří Ostravsko-karvinská oblast centrum těžkého 

průmyslu České republiky. Na severní Moravě jsou nejvýznamnějšími strojírenskými 

podniky Vítkovice, Arcelor Mittal, a Třinecké železárny a Ostroj Opava. Velká část 

strojírenství se soustředí i na dopravní průmysl, který zajišťuje Vagónka ve Studénce a 

Tatra v Kopřivnici. Chemický průmysl na Ostravsku zastávají Moravské chemické závody. 

Těžbou černého uhlí se zabývá podnik OKD a.s. Zástupcem papírenského průmyslu je 

Biocel Paskov. 

 Moravskoslezský kraj díky svému vysokému počtu průmyslových podniků 

vyžaduje také velkou spotřebu elektrické energie, kterou zajišťují elektrárny 

v Dětmarovicích a Třebovicích (Internet 5). Největším výrobcem v oblasti automobilového 

průmyslu je firma Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošovicích (Internet 6). 

Olomoucký kraj 

Oproti Ostravsku je Olomoucký kraj oblastí s rozvinutou zemědělskou činností a 

potravinářstvím, ve kterém působí řada tradičních průmyslových podniků. Toto odvětví 

zde zastupují podniky jako je Olma, pivovary Holba, Litovel a Zubr, Moravský lihovar, 

Hanácká kyselka, nebo cukrovar v Brodku u Přerova. V oblasti textilního průmyslu zde 

pracují závody OP Prostějov a Kazeto, výrobce kufrů. V kraji je ale rozvinuto také 

strojírenství, kterým se zabývají podniky Meopta v Přerově a výrobce sporáků Mora 

(Internet 7). 

 Hranice na Moravě a Žulová jsou s produkcí vápence a žuly, důležitými zdroji 

surovin pro průmysl stavebních hmot (Internet 6). Elektrickou energii v tomto kraji 

vyrábějí větrné elektrárny v Jeseníkách a přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně. 

Jihomoravský kraj 

Centrem jihomoravského kraje je Brno, druhé největší město České republiky. 

Město je významným obchodním střediskem s dlouholetou tradicí veletrhů (Čapka, 2003). 

Celkový charakter jihomoravské krajiny je spíše zemědělský, soustřeďuje se zde 

potravinářský průmysl. Typickým odvětvím je vinařství a pěstování ovoce a zeleniny. Toto 
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odvětví se soustřeďuje do okresů Znojmo, Břeclav a Hodonín, největším zemědělským 

podnikem je Agro Brno (Internet 8). 

Mezi největší jihomoravské strojírenské podniky patří Královopolská strojírna, 

Zetor tractors, Železárny Veselí nad Moravou a slévárna TOS v Kuřimi, v Adamově se 

nachází firma ADAST zabývající se strojírenskou výrobou. V Letovicích se nachází 

Letovické strojírny, v Blansku firma ČKD engineering. Průmysl stavebních hmot zastupuje 

firma Českomoravský beton, a. s., elektrická energie je vyráběna tepelnou elektrárnou 

Hodonín (Internet 8). 

Zlínský kraj 

Díky své poloze má zlínský kraj podmínky vhodné pro zemědělství a v horských 

oblastech pro pastevectví. Soustřeďují se zde také podniky kovozpracujícího a 

strojírenského průmyslu, mezi ně patří např. Česká zbrojovka v Uherském Brodě, 

AIRCRAFT INDUSTRIES, a.s. Kunovice. Výrobou elektrotechnických zařízení se zabývá 

firma ON semiconductor v Rožnově pod Radhoštěm, bývalá Tesla. Tradičními podniky 

v potravinářství jsou Hamé, palírna Rudolf Jelínek ve Vizovicích nebo Linea v Nivnicích. 

Ve zlínském kraji je také rozšířen chemický a gumárenský průmysl, jeho výrobou se 

zabývají firmy Barum - Continental - Otrokovice, Gumárny Zubří (Internet 9). 

Centrem Zlínského kraje je město Zlín. Proslulo díky Tomáši Baťovi, který zde 

založil obuvnickou dílnu. Ta se dále rozrůstala v závod a dnes pokračuje ve výrobě obuvi 

jako  firma Svit machinery Zlín (Čapka, 2003). 

Moravská část kraje Vysočina  

Centrum kraje Vysočina je město Jihlava, zde je soustředěn průmysl strojírenský, 

hutnický, dřevozpracující, potravinářský a textilní (Čapka, 2003). Dnes v této oblasti 

dominuje automobilový průmysl, který zaměstnává nejvíce osob např. firma Motorpal a 

Automotive lighting.  Dále je významný kovozpracující, elektrotechnický a potravinářský 

průmysl. Strojírenstvím se zabývá firma Bosch Diesel, výrobce čerpadel a dieselových 

motorů, slévárny a strojírny ŽĎAS. Lehký průmysl prošel útlumem. Největší oděvní 

firmou je Pleas a v potravinářství pracují závody jako masokombinát Kostelecké uzeniny 

nebo sýrárna Želetava (Internet 10). 
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3 TECHNICKÁ MUZEA A SKANZENY NA MORAVĚ 

Obecně technická muzea a skanzeny dokumentují technický vývoj v různých 

oblastech lidského života a práce. Díky jejich činnosti dostáváme povědomí o historii 

techniky, která je součástí našeho každodenního života. Do této oblasti muzejnictví 

můžeme zařadit staré mlýny, hamry, hutě, hornické skanzeny, podniková muzea, nebo 

vybrané expozice týkající se techniky apod. (Nováková, 2006). 

Následující výčet technických muzeí, skanzenů a expozic jsem rozdělila do oblastí, 

věnující se jednotlivým technickým oborům. Je zde zachováno také rozdělení podle krajů, 

pro následnou lepší orientaci v interaktivní mapě. 

 

3.1 Hornictví a těžba 

Do  oblasti hornictví a těžby jsou zařazeny technická muzea, skanzeny a expozice, 

které poukazují na jednu z nejstarších činností člověka. Moravskoslezský kraj je typickou 

oblastí uhelného hornictví, zde se také nachází nejvíce takto zaměřených památek. Další 

muzea se týkají těžby stříbra, uranu, kamene nebo břidlice. Těžbu v jihomoravském kraji 

připomíná muzeum geologie a naftového dobývání. 

 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

Budišov nad Budišovkou – Muzeum Břidlice 

Expozice věnovaná jílové břidlici je otevřena pro veřejnost od roku 1996 

v městském muzeu.  Muzeum je velmi malé, ale svým zaměřením je unikátní. Expozice 

muzea popisuje historii a současnost těžby břidlice, která v této oblasti začala na počátku 

19. století. Návštěvníci mohou shlédnout filmové dokumenty, fotografie nebo si mohou 

vlastnoručně vyzkoušet štípat břidlici (Internet 11). 

Ostrava Michálkovice – Důl Michal 

Důl Michal vznikl roku 1842 v Ostravě Michálkovicích jako kruhové privilegované 

kutiště s dvěma jámami. Jedna z jam byla později pojmenována Michal po c. k. dvorním 
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radovi Michaelovi Laierovi a po znárodnění byl přejmenován na důl Petr Cingr. Provoz na 

dole byl ukončen roku 1994 a v jeho prostorách vzniklo průmyslové muzeum. Tato 

památka je jednou z nejlépe zachovaných hornických památek, v roce 1995 byla 

prohlášena národní kulturní památkou (Obr. 7). Pro veřejnost bylo muzeum otevřeno 18. 

dubna roku 2000 pod správou památkového národního ústavu, který zde zpřístupnil 

prohlídkovou trasu (Toušlová et al. 2006). Trasa prohlídky provází návštěvníka stejnou 

cestou, kterou každý den procházeli havíři od známkovny, přes řetízkovou šatnu, 

cechovnu, lampovnu až k těžní věži s výtahem, který je dopravil na pracoviště. Expozice je 

vytvořena tak, aby působila dojmem tzv. posledního pracovního dne, jako by lidé, kteří zde 

pracovali, včera odešli a zanechali vše na svém místě. Z technického hlediska je unikátní 

strojovna z let 1912 – 1915, kde jsou dva identické těžní stroje (Mazáč, 2003). Ve vedlejší 

kompresorovně jsou kompresory, které vyráběly tzv. technický vzduch pohánějící důlní 

stroje (Toušlová et al. 2006). 

 

Obr. 7 Těžní věž dolu Michal (Internet 12). 
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Ostrava Petřkovice – Hornické muzeum OKD 

Areál hornického muzea se rozkládá v Ostravě Petřkovicích pod kopcem Landek, 

který leží nad soutokem Ostravice s Odrou. Roku 1992 byl Landek prohlášen za národní 

přírodní památku. Muzeum bylo otevřeno 1. prosince 1993, na svátek sv. Barbory, 

patronky horníků. Landek se také stal známým díky nálezu tzv. Landecké venuše, sošky 

velké 46 mm z krevele. Toto hornické muzeum patří mezi největší muzea tohoto typu 

v Evropě. V rozsáhlém areálu se nachází rekonstrukce sídliště lovců mamutů a stroje a 

zařízení, které se používaly k těžbě uhlí v dolech (Nováková, 2006). První expozice ve 

výstavní budově popisuje historii osídlení Landeku. Ve čtvrtohorním zalednění se na 

Landeku usadili pravěcí lovci, a vytvořili osadu. Z tohoto období pochází důkaz o prvním 

vědomém používání černého uhlí. Expozice důlních svítidel představuje jejich vývoj od 

loučí až po svítidla používaná dnes, dále je zde expozice Hloubení, Ražení a Dobývání uhlí 

a Větrání. Expozice Báňského záchranářství ukazuje sebezáchranné a dýchací přístroje 

nebo techniku pro komunikaci v dolech. Další expozicí je Důlní doprava. Nejzajímavější 

částí prohlídky bývá důlní expozice, která je umístěna v podzemí kompresorovny. Těžní 

klecí lze sfárat do podzemí s 250 metry důlních chodeb (Mazáč, 2003). 

Petřvald u Karviné – Technické muzeum Petřvald 

Technické muzeum bylo otevřeno roku 1983 v budově bývalé fary u kostela sv. 

Jindřicha v Petřvaldě. Jako první zde byla zpřístupněna expozice s hornickou tématikou, 

která obsahovala důkazy o dolování uhlí, doplněna několika stroji těžké dobývací techniky 

(Kalus et al. 1988). Od roku 1990 je ve správě Muzea Těšínska, dnes je jeho pobočkou. 

Slavnostní otevření muzea bylo 5. prosince 1997. Stálá expozice, Tradice hornictví, 

prezentuje návštěvníkům historii dolování černého uhlí od počátku, přes technické pokroky 

v těžbě až do současnosti, dále život horníků a hornické tradice a slavnosti. Ve spolupráci 

s dalšími muzei jsou zde na čas umisťovány i další technické expozice (Internet 13). 

Staříč – Cvičná štola 

Cvičná štola se nachází v okrese Frýdek-Místek. Jedná se o uměle vytvořený 

podpovrchový důl, jehož výstavba začala roku 1980 a roku 1984 byl otevřen pro veřejnost. 

Na délce 150 metrů důlních chodeb se nachází běžná důlní pracoviště v technologické 

návaznosti. Vybavení štoly tvoří funkční moderní technika používaná v ostravsko-
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karvinském revíru.  Objekt slouží ke školení záchranářů, havířů a pro praktické ukázky 

studentům (Mazáč, 2003). V první části prohlídky se návštěvníci dovědí o tom, jak se štola 

ručně razila, v druhé části jsou k vidění stroje jako vrtací vůz, nakladač, hřeblový 

dopravník, další část prohlídky ukazuje důlní dopravu. Na konci prohlídky na návštěvníky 

čeká zasedací místnost v hornickém stylu, kde mohou napsat své příspěvky do knihy 

návštěv (Toušlová et al. 2007). 

OLOMOUCKÝ KRAJ 

Jeseník – Vlastivědné muzeum Jesenicka 

Hornické město Jeseník v minulosti proslulo těžbou zlata a rud, dnes je 

významným lázeňským městem. Muzeum se nachází ve vodní tvrzi, v kamenné stavbě 

obehnané vodním příkopem z poloviny 13. století. Otevřeno bylo 11. prosince roku 1905 

(Kalus et al. 1988). V budově vodní tvrze jsou instalovány dvě stálé expozice. První z nich 

se věnuje historii regionu od pravěku, dokladům hornictví, kamenictví a vápenictví a 

lázeňství. Druhá expozice se zabývá místní geologií a mineralogií (Hlušičková et al., 

2004). 

Zlaté Hory – Údolí Ztracených štol 

Údolí Ztracených štol leží mezi Zlatými Horami a Dolním Údolím na řece Olešnici, 

která ve svých náplavech po miliony let ukládá zlato. Postupem času se zde těžilo 

povrchově i hlubinně. Geologický průzkum oblasti potvrdil vysoký obsah zlata a v hloubce 

téměř čtyř metrů bylo objeveno důlní dílo, pravděpodobně jedna ze Ztracených štol. Pravý 

břeh řeky je protkán kanály, které do rýžovišť přiváděly vodu, zůstaly zde odvaly. Těžbu a 

tehdejší život horníků připomíná replika středověkého městečka v údolí Olešnice 

s naučnou stezkou.  Na místě stojí dva sruby se stoupou na drcení zlaté rudy a zlatorudným 

mlýnem (Obr. 8). Dřevěné stroje jsou poháněny vodní silou pomocí vodních kol a byly 

vyrobeny přesně podle dobových nákresů. Zajímavým technickým dílem jsou vodní kola 

postavená v kaskádě kolmo ke svahu.  Rudné mlýny a jejich vybavení jsou také věrnou 

kopií. Sloužily k drcení a třídění vytěžené zlaté rudy. Exponáty a zařízení skanzenu jsou 

funkční a v rámci prohlídky je návštěvníkům ukázáno, jak těžba a zpracování zlata dříve 

probíhalo. Naučná stezka provede návštěvníky okolím Zlatých Hor a vede k místu, kde 
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návštěvníky přivádí k omylu, že voda, která zde teče, teče do kopce. Jedná se ale o silný 

optický klam (Nováková, 2006). 

 

Obr. 8 Zlatorudné mlýny (Internet 14). 

Žulová – Kamenické muzeum 

Město Žulová leží na severní Moravě mezi městy Jeseník a Javorník v lokalitě, kde 

se nachází prvotřídní kamenické suroviny. Kamenické muzeum zde bylo zřízeno roku 

2009 v budově bývalého kina, svou expozicí připomíná zaniklou činnost místní kamenické 

dílny. Expozice kamenictví zachycuje historii tohoto řemesla, kterou přibližují dobové 

fotografie, obrazy nebo pohlednice. Vystaveny jsou zde ukázky různých druhů nerostů, 

které až po opracování vyniknou svým krásným povrchem. Vše doplňuje mnoho 

uměleckých a užitkových předmětů vyrobených ze žuly a mramoru (Toušlová et al. 2009). 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

Hodonín – Muzeum naftového dobývání a geologie 

Ropa na Hodonínsku byla objevena roku 1919 v hloubce 320 metrů Moravskou 

těžařskou společností. Muzeum naftového dobývání a geologie zde vzniklo na základě 

nápadu několika nadšenců, za účelem ukázat lidem naftařskou profesi. Vzniklo v době, 

kdy docházelo k likvidaci některých těžařských podniků a jejich zařízení. Pro vybudování 

muzea získali jeho zakladatelé jednu z vojenských opuštěných budov a tam průběžně 
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shromaždovali dokumenty a předměty spojené s těžbou. V roce 2006 byly expozice 

dokončeny. Muzeum je rozděleno do několika částí, první z nich popisuje historii těžby, 

druhá se zaměřuje na dobývání ložisek a způsoby těžby. Třetí část obsahuje sbírku hornin a 

zkamenělin, a jako poslední je malý sál, ve kterém je možno vidět fotografie známých 

naftařů. Okolí muzea tvoří sbírka různých technických zařízení, které sloužily k průzkumu 

a těžbě ropy (Toušlová et al. 2007). 

VYSOČINA 

Bystřice nad Pernštejnem – Expozice těžby uranu 

Muzeum v Bystřici nad Pernštejnem se nachází v budově staré radnice. V podzemí 

muzea je vytvořena expozice věnovaná těžbě uranu. Místní horníci v této oblasti kutali 

stříbro po staletí a v jeho blízkosti nacházeli černý nerost, který nazývali smolinec. Ten 

nabyl svého významu až v pozdějších letech, po prozkoumání jeho vlastností. Roku 1939 

se poprvé podařilo uran štěpit, stal se využitelným pro výrobu elektrické energie a zbraní 

(Toušlová et al. 2007). 

Výstavní prostory v podzemí jsou naaranžovány tak, aby věrohodně působily jako 

pracoviště v uranových dolech. Návštěvníkům poskytuje představu, jak těžba vypadala za 

provozu. Vystaveny jsou zde přístroje a vybavení, které horníci při práci v podzemí 

potřebovali. Lze si prohlédnout i fárací oděv horníků s rukavicemi a helmou. Další 

expozice jsou věnovány historii města a jeho okolí (Toušlová et al. 2007). 

Jihlava – Muzeum vysočiny 

Hornické město Jihlava se proslavilo těžbou stříbra. Roku 1249 bylo v Jihlavě 

sepsáno první horní právo (Mazáč, 2003). Muzeum zde bylo slavnostně otevřeno roku 

1985 a zpřístupnilo své sbírky veřejnosti (Kalus et al. 1988). Jednou z expozic je Dolování 

stříbra a mincovnictví v Jihlavě. Rozkládá se v podzemí muzejního domu (Obr. 9, 10) a je 

rozdělena do několika tematických celků. Ty jsou věnovány Jihlavskému právu, geologii 

okolí, technologii zpracování stříbrných rud a Jihlavské královské mincovně (Internet 15). 
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Obr. 9,10 Podzemní expozice Dolování stříbra a mincovnictví (Internet 15). 

 

3.2 Hutnictví 

Obor hutnictví velmi úzce souvisí s hornictvím. Nejvíce dochovaných památek na 

tuto oblast leží v Moravskoslezském a  Jihomoravském kraji.  Moravskoslezský kraj 

soustřeďuje muzea a expozice, které souvisí více s modernějším průmyslem v této oblasti. 

Na území jižní Moravy leží historické hutě a kovárny. 

 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

Bohumín - Podnikové muzeum ŽDB a.s. 

Podnikové muzeum Železáren a drátoven Bohumín bylo otevřeno v roce 1976 

v budově bývalé vily ředitelů firmy (Kalus et al. 1988). Expozice muzea popisuje historii 

podniku od jeho založení, do současnosti. Dále je zde možno shlédnout spoustu 

historických fotografií a exponáty, které se vztahují k výrobě železa a drátu a válcovací 

trať z 30. let 20. století (Hlušičková et al. 2004). 
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Třinec – Muzeum Třineckých železáren a města Třince 

Město Třinec leží při hranici s Polskem jižně od Českého Těšína. Je to jedno 

z nejvýznamnějších průmyslových center naší republiky. Roku 1969 zde bylo založeno 

podnikové muzeum v budově bývalého obytného domu. V muzeu jsou instalovány 

expozice o vzniku a vývoji Třineckých železáren od jejich založení po současnost (Kalus 

et al. 1988). 

 

Ostrava – Dolní oblast Vítkovice 

Areál Dolní oblast Vítkovice společně s dolem Hlubina je průmyslovým 

skanzenem, skládá se z koksovny, vysokých pecí a bývalého dolu Hlubina. Historie tohoto 

komplexu začala roku 1828, kdy byly železárny založeny. Památka je unikátní, protože 

představuje technologický tok, od těžby uhlí přes koksování k následné výrobě železa. 

Areál byl roku 2002 prohlášen za národní kulturní památku. (Mazáč, 2003).   

Samotná prohlídka objektu začíná u staré ředitelské vily, trasa vede kolem Nové 

kotelny ke Starým koupelnám vystavěných v roce 1899. Ty patří mezi architektonické 

skvosty areálu. Dále trasa postupuje kolem budovy těžní jámy, dnešní kompresorovny, 

k budově tzv. uhelného prádla. Před návštěvou vyhlídky se ještě návštěvníci podívají do 

Rozvodny. Dále prohlídka pokračuje k  vysokým pecím (Obr. 11). Zde byla zpřístupněna 

nová prohlídková trasa, jedná se o objekt vysoké pece č. 1., která vyhasla roku 1998. 

Nabízí možnost návštěvy nově zrekonstruované pece s vyhlídkou.  Byl zde instalován 

nový prosklený výtah, který dovolí návštěvníkům nahlédnout do útrob vysoké pece 

(Internet16).  
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Obr. 11 Noční pohled na Vysoké pece (Internet 17) 

 

OLOMOCKÝ KRAJ 

Karlovice – Budova tzv. Kosárny 

Budova tzv. kosárny se nachází v obci Karlovice na Bruntálsku a patří pod správu 

Muzea v Bruntále. Objekt původně sloužil jako mlýn, postaven byl okolo roku 1600 a byl 

několikrát přestavěn. Jelikož v okolí Karlovic byla těžena železná ruda, byly zde 

vybudovány hamry, které pracovaly od 16. století. Mlýn byl přestavěn na kovárnu, kde se 

zpracovávalo železo z místních hamrů a vyráběly se zde kosy potřebné pro zemědělství 

v této oblasti. Je zde umístěna expozice funerální plastiky, která navazovala na železářskou 

minulost, expozice lesnické a těžební techniky s nářadím používaným pro pěstování lesa a 

těžbě dřeva (Nováková, 2006). 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

Adamov – Stará huť v Josefovském údolí 

Železářská huť byla v Josefovském údolí založena Lichtenštejny roku 1732. V roce 

1746 zde byla vybudována vysoká pec, která vyráběla lité zboží převážně pro vojenské 

účely. Na počátku 19. století byl areál staré huti modernizován a jeho zařízení bylo 

rozšířeno díky zvyšující se poptávce po vojenském materiálu. Huť začala omezovat svou 
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výrobu kvůli výstavbě velkých hutních provozů v 2. polovině 19. století, až byl její provoz 

úplně zastaven roku 1877. Dnes můžeme v objektu bývalé huti (Obr. 12) shlédnout torza 

tří pecí, výrobní objekty a obytné budovy pocházející z 18. a 19. století. Objekt bývalé 

modelárny, tzv. Kameňáku dnes slouží jako muzeum s expozicí dokládající historii 

železářství na Blanensku (Nováková, 2006). 

 

Obr. 12 Objekt Staré huti (Internet 18). 

Blansko – Muzeum Blansko - Expozice hutnictví železa 

Muzeum v Blansku vzniklo roku 1959. První expozice přivítaly návštěvníky 

v rekonstruované budově zámku, kde muzeum sídlí dodnes. Expozice hutnictví a železa 

popisuje počátky a vývoj železářství na území okresu. Vystaveny jsou zde nástroje a 

produkty výroby z období Velkomoravské říše (Kalus et al. 1988).  Další expozicí je 

dekorativní a umělecká litina 19. a 20. století (Hlušičková et al. 2004). 

Těšany – Kovárna  

Kovářská dílna ve vesnici Těšany na jižní Moravě vznikla pravděpodobně roku 

1377. První písemná zmínka pochází z konce 17. století.  Kovářství ve 13. století prožívalo 

velký rozmach, který souvisel s rozvojem těžby železné rudy. Kovárna se stala v roce 1963 

technickou kulturní památkou. V roce 1972 převzalo správu kovárny Technické muzeum 
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v Brně. Budova prošla rekonstrukcí, zpřístupněna byla o tři roky později již s vytvořenou 

expozicí kovářství. Roku 1990 zde přibyla další expozice věnovaná kolářskému řemeslu. 

K vidění jsou také ukázky materiálů, se kterými se v kovárně pracovalo. Původní zařízení 

kovárny, které se dochovalo je dvouohnisková výheň s měchy z roku 1819 a tzv. cylindrák 

z přelomu 19. a 20. století, z tohoto období pochází také vystavená sada kovářských 

nástrojů (Toušlová et al. 2006). 

 

3.3  Historická řemesla, textilnictví, mincovnictví 

Muzea a expozice zaměřené na historická řemesla, nalezneme téměř na celém území 

Moravy. Tato širší oblast se zaměřuje na typická řemesla, jako jsou tkalcovství, keramika a 

sklářství, odívání a obouvání, výroba gobelínů apod. Dále jsou zde zařazeny památky na 

moravské mincovnictví nebo Muzeum knihy.  

 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

Bílovec – Muzeum v Bílovci 

Muzeum je umístěno na náměstí v Bílovci. Vzniklo roku 1924. První expozice byla 

zaměřena na řemeslnou výrobu, ta je zde k vidění dodnes. Zahrnuje ukázky výrobků 

městských řemesel, hlavně soukenictví a tkalcovství, dále kovářství, zámečnictví nebo 

perníkářství. K vidění jsou zde i ukázky tradiční výroby knoflíků ze zdejšího závodu Koh-

i-noor (Kalus et al. 1988). 

Frenštát pod Radhoštěm – Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm 

Expozice muzea je zaměřená zejména na tkalcovství, které má v regionu dlouhou 

tradici. Muzeum také vystavuje ukázky lidového umění, malby na skle a keramice, 

betlémy apod. (Knápek, 2002). 

Nový Jičín – Kloboučnické muzeum 

Kloboučnické muzeum v Novém Jičíně bylo zřízeno roku 1949 v prostorách 

místního zámku. Jedná se o podnikové muzeum firmy TONAK. Kloboučnické řemeslo se 
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v této oblasti rozvíjelo od 16. století. Nejprve byla založena dílna na klobouky roku 1799, 

poté roku 1848 vznikla první továrna. Za období První Republiky patřily novojičínské 

klobouky mezi nejžádanější ve světě.  Muzeum dnes dokumentuje historii výroby 

klobouků a pokrývek hlavy s měnící se dobou a stylem života. Je zde k vidění i sbírka 

klobouků významných osobností (Novotná, 2004). 

Rýmařov – Muzeum Rýmařov – expozice Textilnictví a Dolování na Rýmařovsku 

 Rýmařov leží mezi městy Bruntál a Šumperk na severní Moravě. Místní muzeum 

založil podnikatel představitel města Wilhelm Ludwig roku 1901. Zdejší sbírky postupně 

vznikaly z darů místních obyvatel a bohatých mecenášů z ciziny (Internet 19). Jednou ze 

zajímavých technických expozic je Textilnictví na Rýmařovsku, která návštěvníky 

seznamuje s jeho vývojem od 18. století dodnes. Vystaveny jsou hedvábné církevní 

brokáty nebo produkce místní firmy Hedva a.s., s řadou strojů, pomůcek a textilních 

surovin. Další expozice ukazuje nálezy předmětů souvisejících s dolováním v této oblasti, 

kladívka, mlátky, vrtáky nebo kahany, ze 14. až 20. století. Dále jsou zde vystaveny 

ilustrace z knih G. Agricoly, a mapa s vyznačenými místy těžby kovů v tomto regionu 

(Internet 20). 

OLOMOUCKÝ KRAJ 

Přerov – Muzeum Komenského Přerov 

Koncem 19. století se město Přerov stalo centrem života učitelů na Moravě, 

muzeum zde bylo založeno jako památka na práci Jana Amose Komenského. Muzeum 

bylo oficiálně založeno roku 1888 místním učitelem Františkem Slaměníkem (Kalus et al. 

1988). Umělecké expozice s názvem Tajemství tónu zvonu obsahuje sbírku 23 

historických zvonů z českých zemí, Slovenska a Maďarska. Nejstarší zvon ve sbírce 

pochází z druhé poloviny 15. století (Hlušičková et al. 2004). 

Tovačov – Zámecké muzeum 

Tovačov leží mezi Prostějovem a Přerovem, muzeum bylo zřízeno v dubnu roku 

1937. Zajímavou expozicí je zde Ševcovská dílna z konce 19. století (Hlušičková et al. 

2004). 
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ZLÍNSKÝ KRAJ 

Bojkovice – Muzeum Bojkovska – Expozice Bojkovské hutě a Zaniklá řemesla 

Obec Bojkovice leží nad údolím Olšavy na česko – slovenském pomezí. Muzeum 

Bojkovska vzniklo roku 1934. Jeho sídlem byla z počátku měšťanská škola, později své 

sbírky přestěhovalo do zámku Nový Světlov, kde sídlí stále. Bohaté muzejní sbírky 

dokládají historický vývoj přírody, řemesel a společnosti na Bojkovsku. Expozice jsou 

zaměřeny na zaniklá řemesla, např. dýmkařství, hrnčířství, provaznictví a soukenictví, 

které jsou doplněny historickým nářadím. Dále jsou zde doloženy památky místního 

hornictví a hutnictví (Kalus et al. 1988). 

Karolinka – Sklárna 

Karolinka, nejmladší město na Valašsku, se rozkládá mezi hřebeny Vsetínských 

vrchů a Javorníků. Město bylo pojmenováno podle místní sklárny nazývané Karolinina 

huť. Huť byla založena průmyslníkem Salomonem Reichem a roku 1862 zahájila svůj 

provoz. Dnes patří továrna úspěšné firmě Crystalex a.s., která své výrobky vyváží do 

celého světa. Prohlídka sklárny je možná pouze po předchozím objednání (Toušlová et al. 

2006). 

Kroměříž – Biskupská mincovna 

Budova mincovny se nachází v kroměřížském zámeckém komplexu.  Mincovní 

právo bylo na Kroměříž převedeno roku 1608 císařem Rudolfem II. Ražba mincí začala 

v Kroměříži zřejmě roku 1613 a nepřetržitě se razilo až do roku 1759. Tehdy bylo její 

zařízení přestěhováno do Vídně. V průběhu 19. století zde začala vznikat sbírka ražeb 

církevních institucí. Roku 1994 byla zpřístupněna veřejnosti. Expozice seznamuje s historií 

výroby peněz na Moravě. Sbírky tvoří 10 134 kusů mincí. Obsahují mince z neznámých 

zdrojů, ražby různých řádů, medaile apod. Vystaveny jsou zde i funkční mincovní stroje, 

nástroje používané k ražbě v 17. století nebo platidla, které se používaly před mincemi 

(Toušlová et al. 2007).  

Tupesy – Muzeum tupeské keramiky 

Obec Tupesy leží západně od Uherského Hradiště, pod pohořím Chřiby, má 

mnoholetou hrnčířskou tradici. V 70. letech 20. století zde vznikla myšlenka založit 
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muzeum, které by zachovávalo historické dokumenty dokládající výrobu keramiky 

s možností ukázat návštěvníkům i samotnou výrobu. V muzeu je dochováno původní 

topeniště s ohništěm v černé kuchyni s kachlovými kamny, náčiní potřebné pro práci 

hrnčíře, a drobné zemědělské nástroje. Expozice je vystavena v jednom z nejstarších domů 

v obci. Pro zdejší keramiku je typický dekor tzv. Tupeské růže (Nováková, 2006). 

Valašské Meziříčí – Muzeum regionu Valašsko – Expozice skla a gobelínů 

Muzeum regionu Valašsko sídlí v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Jsou 

zde dvě stálé expozice věnované osvětlovacímu sklu a gobelínům. Jsou zde vystaveny 

nejrůznější druhy osvětlovacího skla a gobelíny z různých období 19. a 20. století. Je zde 

místnost věnovaná technologii a postupům výroby obou řemesel. Jsou zde vystaveny 

pomůcky pro výrobu a stav z rozetkaným gobelínem.  V rámci historie výroby skla jsou 

zde vystaveny ruční nástroje a výrobky zhotovené různými technikami (Toušlová et al. 

2006). 

 

Zlín - Obuvnické muzeum 

Město Zlín proslavil Tomáš Baťa, podnikatel, který zde založil v roce 1894 

obuvnickou továrnu. Obchodní úspěchy firmě přinášela výroba lehké plátěné obuvi. Závod 

zaznamenal velký rozmach v období 1. světové války, protože se podílel na vojenských 

zakázkách. Od roku 1917 firma zakládala nové pobočky i v ostatních státech Evropy ale 

také v Indii a Spojených státech. Obuvnické muzeum ve Zlíně bylo otevřeno roku 1959 a 

dokumentuje obouvání od historie po současnost. Expozice zahrnují vývoj výroby obuvi a 

dějiny ševcovského řemesla a jsou doplněny spoustou exponátů. K vidění je zde i 

historická ševcovská dílna (Obr. 13), (Novotná, 2004). 
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Obr. 13 Historická obuvnická dílna (Internet 21). 

VYSOČINA 

Nové Město na Moravě – Horácké muzeum 

Muzeum bylo založeno roku 1892 jako druhé muzeum na západní Moravě. Sídlí 

v budově staré radnice na Vratislavově náměstí. Vystaveno je zde několik trvalých 

technických expozic. Jednou z nich je výroba lyží a vývoj lyžování na Novoměstsku 

(Internet 22). Lyže se zde začaly používat na počátku 90. let 19. století. Expozice lyžování 

seznamuje návštěvníky s vývojem lyží od těch historických až po dnešní modely. Nechybí 

zde ani ukázky lyžařské výstroje z různých dob. Vystaveny jsou zde také diplomy, poháry 

a medaile místního sportovního klubu. Součástí expozice je část lyžařské dílny a Stanice 

lyžařů, kde se nad kachlovými kamny suší lyžařské oblečení (Toušlová et al. 2007). 

Další technické expozice jsou železářství a sklářství. V tomto regionu totiž byly 

vhodné podmínky pro železářskou a sklářskou výrobu, zejména dostatek surovin, dřeva a 

vodní energie (Internet 23). 
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Žďár nad Sázavou – Muzeum knihy 

Muzeum knihy se nachází ve Žďáře nad Sázavou na zámku dr. Radslava Kinského. 

Město je od středověku řazeno k nejvýznamnějším centrům vzdělanosti a kultury. 

Expozice se nachází ve dvaceti místnostech, ukazuje celkový přehled dějin písma, knih a 

knihtisku. Z hlediska techniky je zde také zmíněn vynález Johana Gutenberga, knihtisk, 

který přispěl k rychlému šíření informací. Majitelem exponátů je pražské Národní muzeum 

(Toušlová et al. 2006). 

 

3.4  Historie dopravy 

Poměrně velkou skupinu tvoří muzea a expozice v oblasti dopravy. Na území 

Moravy nalezneme rozdílné typy těchto muzeí. Vývoj dopravy dokládají od nejstarších 

dob např. výrobou kočárů, přes motocykly a automobily, až k letecké dopravě. Spousta 

muzeí a expozic je zaměřena na železniční dopravu a nechybí zde ani muzea městské 

hromadné dopravy. 

 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

Kopřivnice – Muzeum fojtství 

Expozice v muzeu fojtství jsou věnovány historickým kočárům a Ignáci Šustalovi, 

zakladateli firmy TATRA v Kopřivnici. (Hlušičková et al. 2004). 

Kopřivnice – Technické muzeum TATRA 

Kopřivnice se stala významným průmyslovým centrem s tradicí výroby automobilů 

TATRA. Od roku 1850 se ve městě začaly vyrábět bryčky a kočáry, dílna se rozrostla 

v továrnu, která postupně svou výrobu přeorientovala na vagóny. Roku 1897 zde byl 

vyroben první automobil v tehdejším Rakousku – Uhersku nazvaný Präsident (Obr. 14), 

(Novotná, 2004). Unikátní technické muzeum firmy TATRA bylo otevřeno roku 1947. 

Jeho expozice představuje průřez historie a produkce vagonky a automobilky (Hlušičková 

et al. 2004).  
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Obr. 14 Präesident (Internet 24) 

Ostrava – Depozitář historických vozidel Dopravního Podniku 

Depozitář Dopravního podniku se nachází v prostorách Ústředních dílen v Ostravě 

– Martinově.  Jsou zde zachovány funkční historická vozidla městské hromadné dopravy 

v Ostravě.  Uloženo je zde 11 motorových tramvajových vozů, 2 trolejbusy, 1 přívěs a 4 

vlečné vozy. Prohlídka depozitáře je možná jen po předchozí domluvě (Hlušičková et al. 

2004). 

Studénka – Vagonářské muzeum 

Vagonářské muzeum sídlí v části zámku ve Studénce. Toto podnikové muzeum 

bylo založeno při příležitosti 55. výročí zahájení výroby Vagónky, v roce 1956. Cílem 

expozice je seznámit návštěvníky se vznikem a vývojem vagonářského průmyslu, 

s počátky železniční dopravy a historií Vagónky ve Studénce. Na závěr si mohou 

návštěvníci prohlédnout modelovou dráhu (Kalus et al. 1988). 

OLOMOUCKÝ KRAJ 

Česká Ves – Auto moto veterán muzeum 

Česká Ves leží nad městem Jeseník, muzeum veteránů zde bylo založeno 12. 

června 1999 místním auto-moto veterán klubem. Budova muzea se nachází za závodním 

hostincem, v bývalé kuželně. Sbírka obsahuje historické motocykly, automobily, místní 
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klubové trofeje nebo prezentaci úspěchů jesenických závodníků. V rámci prohlídky je také 

možno navštívit repliku historické motoristické dílny (Internet 25). 

Olomouc – Letecké muzeum 

Letecké muzeum se nachází v Olomouci – Neředíně, v areálu místního letiště. 

Muzeum bylo založeno v roce 2009 Prvním leteckým školním plukem. Ten sdružuje 

nadšence, dobrovolníky, piloty, mechaniky a jeho cílem je mapování historie letectví, 

techniky, restaurování apod. Expozice muzea je rozdělena do několika tematických celků. 

Seznamuje návštěvníky s historií olomouckého letiště, s leteckou technikou včetně 

leteckých motorů, dále jsou zde ukázky pilotní výstroje a prostředků na záchranu pilota, 

letecké simulátory a letadla (Internet 26).  

Vikýřovice – Muzeum silnic 

Toto muzeum bylo otevřeno až v roce 2010 a jeho sbírkový fond obsahuje 

předměty a exponáty převážně z Moravy. Expozice je umístěna v prostorách bývalého 

hospodářského dvora. Při vstupu do muzea je vystaveno spoustu nalezených historických 

patníků, najdeme zde také historické vozy, kočár, saně, dámské kolo či různé nářadí, 

tabulky, směrovky, závodní kroniky, odznaky či vyznamenání apod. Nejzajímavějším 

exponátem je železný kololis na zpevňování kol formanských vozů (Internet 27). 

ZLÍNSKÝ KRAJ 

Kunovice – Slovácké letecké muzeum 

Letecké muzeum leží na okraji města Kunovice. V muzeu jsou vystaveny 

sportovní, vojenské a dopravní letouny vyrobeny především po 2. světové válce v podniku 

LET Kunovice (Hlušičková et al. 2004). 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

Brno – Líšeň – Expozice z dějin MHD 

Expozice z dějin městské hromadné dopravy se nachází v prostorách bývalého 

nádraží. Expozice jsou zpřístupněny v nových dopravních halách. Základem sbírky bylo 12 

historických tramvají převzatých od města Brna roku 1971. Ve výstavních halách je 

umístěna sbírka 80 vozidel, většina je v provozuschopném stavu. Nejzajímavější částí 
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expozice je téměř kompletní řada brněnských tramvají. Sbírky dokumentují technické a 

provozní řešení v městské dopravě od počátku po současnost (Hlušičková et al. 2004). 

Lesná u Znojma – Muzeum motocyklů Lesná 

Muzeum motocyklů Lesná vzniklo roku 1995. Jedná se o soukromou sbírku více 

než 100 kusů historických motocyklů, sidecarů a několika automobilů (Hlušičková et al. 

2004). 

Vyškov – Malé železniční muzeum 

Soukromé železniční muzeum se nachází v budově bývalé vodárny z roku 1869. 

K vidění je zde původní parní kotel a další menší exponáty. Je zde také umístěna funkční 

expozice zabezpečovací techniky. Návštěvníci si mohou sami vyzkoušet spustit železniční 

závory a připravuje se i model kolejiště (Hlušičková et al. 2004). 

Znojmo – Muzeum motorismu 

Muzeum motorismu se nachází ve Znojmě, pod znojemským hradem v údolí řeky 

Dyje. Objekt byl postaven roku 1878 původně jako vodárna, poté byl přestavěn na 

elektrárnu a od roku 2008 slouží jako muzeum. Expozice sestává ze čtyřiceti automobilů, 

patnácti motocyklů a třiceti pěti bicyklů především české výroby. Expozici doplňují 

dopravní tabule, rozcestníky, sbírka heverů a olejniček a další drobné exponáty. Celkovou 

atmosféru dotváří dobově oblečené figuríny řidičů, policistů nebo cestujících (Internet 28).  
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Obr. 15 Muzeum motorismu ve Znojmě (Internet 28). 

 

3.5 Mlynářství, větrné a vodní mlýny 

 

Mlynářské řemeslo patří k nejstarším řemeslům výroby potravy. Mlýny jako zdroj 

energie využívaly vodu nebo vítr. Nejvíce památek z oblasti mlynářství je zachováno 

v Jihomoravském kraji, díky jeho vhodným přírodním podmínkám. Zastoupeny jsou zde 

převážně mlýny větrné. 

  

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

Bruntál – Muzeum v Bruntále – Expozice mlýnský náhon 

Jednou z mnoha expozic muzea je technicky zaměřená expozice mlýnský náhon, ta 

leží nedaleko zámku v místě bývalé turbínové šachtice.  Expozice dokumentuje historii 

bývalého náhonu v Bruntále a dokládá jeho existenci dobovými fotografiemi, plány a 

mapami a originální turbínou. (Hlušičková et al. 2004). 
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OLOMOUCKÝ KRAJ 

Partutovice – Větrný mlýn 

Partutovice leží v Olomouckém kraji nedaleko Hranic na Moravě. Větrný mlýn byl 

postaven roku 1837 Antonínem Mockem, ten na jeho výstavbu použil materiál ze staršího 

mlýna, jak ukazuje letopočet na jednom z trámů. Mlýn sloužil ke šrotování a mletí obilí, 

ale roku 1940 ukončil svou činnost. Po 2. světové válce už tyto dřevěné mlýny vystřídala 

modernější technika. Mlýn je dřevěný, má čtvercový půdorys o délce strany 6 metrů, 

šindelovou střechu, zastřešenou pavláčku a větrné kolo o průměru 16 metrů. Mlýn vyniká 

svou výzdobou a interiérovým uspořádáním (Toušlová et al. 2007). 

ZLÍNSKÝ KRAJ 

Velké Těšany – Větrný mlýn – Expozice mlynářské techniky 

Větrný mlýn leží na úpatí Chřibů, jižně od Kroměříže. Dřevěný mlýn sloupového 

typu byl vybudován ve třicátých letech 19. století. Mlýn není funkční, jako ukázka je 

mlýnská technika uložena před mlýnem (Novotná, 2004).  

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

Brno – venkov - Jarošův mlýn 

Jarošův mlýn se nachází v obci Veverská Bítýška. První mlýn na tomto místě stával 

už od roku 1635. Výstavba dnešního mlýna začala roku 1937. Jedná se o vodní válcový 

mlýn, v jehož budově je zřízeno muzeum řemesla mlynářského. Mlýn je funkční a v rámci 

jeho prohlídky je možno vidět stroje, používané ke zpracování jednotlivých surovin, vodní 

náhon se stavidlem a interiér budovy mlýna. Mlynář, který mlýnem návštěvníky provádí, 

je také informuje o tom, jak se v mlýně dříve žilo a jak se z obilí vyráběla mouka (Internet 

29). 

Klobouky u Brna – větrný mlýn a muzeum 

Dřevěný větrný mlýn se nachází u města Klobouky u Brna, je přesnou kopií 

původního mlýna z 18. století, který zde stával. Vnitřní vybavení mlýna je kompletní a 

funkční, při dobrých povětrnostních podmínkách mlýn mele mouku. Součástí expozice je i 

historie větrných mlýnů zdejšího regionu (Knápek, 2002).  
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Kuželov – větrný mlýn 

 Větrný mlýn se nachází u obce Kuželov, poblíž Velké nad Veličkou v okrese 

Hodonín. Mlýn byl postaven roku 1842 a až do roku 1946 sloužil rolníkům z Kuželova a 

okolních vesnic k mletí obilí. V roce 1973 byl chátrající objekt převeden do správy 

Technického muzea v Brně, které jej zrekonstruovalo. Dnes je mlýn provozu schopen, ale 

slouží jen jako muzejní exponát (Mazáč, 2003). Jedná se o zděný mlýn holandského typu, 

s kuželovitou věžovou stavbou. Větrné kolo je umístěno na střeše, která je pokryta 

šindelovou krytinou a upevněna na otočnou opěrnou kolejnici (Obr. 16). Střecha se kolem 

svislé osy natáčí tak, aby větrné kolo se čtyřmi křídly bylo nastaveno vždy proti větru. 

Původní technické vybavení je umístěno ve třech podlažích. Expozice v přilehlých 

hospodářských a obytných budovách ukazuje typické horňácké bydlení a způsob 

hospodaření v této oblasti na přelomu 19. a 20. století (Dvořáček, 2008). 

 

Obr. 16 Větrný mlýn v Kuželově (Internet 30) 

Rudice – Muzeum „Větrný mlýn“ 

Větrný mlýn stojí na výšině v Obci Rudice jižně od Luhačovic. Jedná se o mlýn 

holandského typu, který byl vystavěn roku 1865. Roku 1994 zde byla otevřena expozice, 
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která se skládá ze tří částí. Expozice v přízemí popisuje historii větrných mlýnů, v prvním 

patře jsou prezentovány geologické rudické vrstvy, které souvisejí s olomoučanskou 

keramikou a železářstvím. Převážná část se věnuje historii rudického železářství 

(Hlušičková et al. 2004). 

Ruprechtov – Větrný mlýn 

Obec Ruprechtov leží 20 km na severovýchod od Brna. Zděný větrný mlýn 

holandského typu byl vybudován v 2. polovině 19. století. Je jediným zachovaným 

mlýnem ve střední Evropě s tzv. Halladayovou turbínou. Ta znamenala v mlynářství 

nejpokrokovější pohon, založený na turbínovém kole s věncem stavitelných žaluzií, které 

byly ovládané táhly. Tím bylo umožněno získat nejvhodnější náklon ve směru větru. Mlýn 

je možno navštívit po předchozí domluvě (Novotná, 2004). 

Slup – vodní mlýn na Mlýnské strouze 

Vodní mlýn se nachází v obci Slup, jihovýchodně od Znojma. Historie mlýna je 

úzce spjata se stavbou krhovicko-jaroslavického náhonu. Slupský mlýn patřil v 18. století 

k největším mlýnům na Moravě. Mlýn se v sedmdesátých letech 20. století dostal do 

správy Technického muzea v Brně, prošel stavebními úpravami, rekonstrukcí a začala se 

budovat expozice mlynářské techniky.  Roku 1984 byl areál mlýna zpřístupněn veřejnosti. 

Budova mlýna připomíná zámeček, její severní strana přiléhá k náhonu a nese čtyři vodní 

kola na spodní vodu. Mlýnská expozice provádí návštěvníky několika patry budovy, kde 

jsou vystaveny historické dokumenty, tzv. vysévače, v nichž se prosévala mouka, mlýnské 

kameny a je možno podívat se i do místnosti s pohonným zařízením. To je umístěno 

v nejnižší části mlýna (Nováková, 2006). Mlýnský náhon je jednou z nejstarších vodních 

staveb na Moravě. První zmínky o něm pochází z roku 1302. Náhon sloužil k vyrovnávání 

hladiny vody, v období tání nebo při rozvodnění toku Dyje. Náhon je dlouhý 29 km 

(Nováková, 2006). 
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3.6  Vojenství a opevnění 

Památky v oblasti vojenství a opevnění jsou charakteristické převážně pro hraniční 

oblasti, kde ukazují na historickou obranu území proti cizím vojskům během válečných 

období. V Moravskoslezském kraji se tyto zpřístupněné památky nachází v okolí Hlučína a 

Opavy. 

 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

Hlučín – Darkovičky 

Muzeum československého pevnostního systému z let 1935 – 1938 patří 

k nejlepším expozicím svého druhu na našem území.  Areál skanzenu leží východně od 

města Hlučín, začal zde vznikat v 80. letech 20. století. Je tvořen třemi pěchotními sruby, 

tímto seznamuje návštěvníky s různými typy pevnostních objektů. Pevnostní skanzen dnes 

spadá pod správu Slezského zemského muzea. Objekty jsou zrekonstruovány a mají 

dokonale vybavené interiéry. Nechybí zde ani střílny vybavené kulomety a další vojenská 

technika (Obr. 17), (Hlušičková et al. 2004). 

 

Obr. 17 Tank v Hlučíně – Darkovičkách (Internet 31) 
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Opava – Milostovice – Pěchotní srub 

Soustava pěchotních srubů je vybudována západně od Opavy. Vystavěny byly 

v letech 1935 – 1938 a měly za úkol chránit republiku před útokem nepřátel. Obnovený 

srub OP-S „Trigonometr“ je dnes možno navštívit, slouží jako muzeum. Srub má dvě patra 

a dvě pozorovací věže, dovnitř se vchází dvakrát zalomeným vchodem. Prohlídková trasa 

vede přes několik plně vybavených místností, ve kterých posádka sloužila a je doplněna 

mnoha zbraněmi, nábojovými pásy, periskopem apod.  V rámci prohlídky je možno 

vystoupat i na střechu srubu a shlédnout okolí a velkou část opevnění (Toušlová et al. 

2006). 

 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

Ořechov u Brna - Muzeum vojenské techniky ARMY PARK 

Vojensko – historický skanzen začal vznikat v roce 2003 v prostorách bývalé 

posádky Protivzdušné obrany města Brna. Areál se rozkládá na ploše cca 5 ha 

v podzemních i nadzemních objektech. Největší část expozice tvoří vojenská historie od 

roku 1945 do roku 2003. Vystavena je zde i vojenská technika, která dnes slouží Armádě 

České Republiky. Techniku je možno shlédnout i během provozu s možností ukázky např. 

ve vojenské akci. Dále je zde zpřístupněn podzemní bunkr nebo expozice protichemické a 

protiradiační ochrany (Internet 32). 

 

3.7  Potravinářství a zemědělství 

Památky potravinářského průmyslu a zemědělství můžeme taktéž nalézt na celém 

území Moravy. Technické expozice z této oblasti zastupuje především jihomoravské 

vinařství v Hustopečích a Mikulově. S tradicí pivovarnictví se můžeme seznámit 

v pivovarském muzeu v Hanušovicích.  
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OLOMOUCKÝ KRAJ 

HANUŠOVICE - PIVOVARSKÉ MUZEUM 

Pivovar v podhůří Jeseníků byl založen v roce 1874 mladým sládkem Josefem 

Müllschitzkým. První várka piva zde byla slavnostně uvařena 28. prosince 1874. Pro 

přiblížení historie pivovarnictví veřejnosti bylo zřízeno samotným pivovarem Holba 

pivovarské muzeum. Budova muzea volně navazuje na areál pivovaru. V místě bývalé 

Hanušovické školy vznikla moderní budova avšak v původním architektonickém stylu. 

Zde je umístěno muzeum, školící a informační centrum a restaurace. Celý objekt je řešen 

bezbariérově. Založení muzea bylo významnou investicí do mikroregionu Hanušovicko, za 

účelem zvýšení atraktivity oblasti a cestovního ruchu. 

Expozice muzea zajímavým způsobem popisuje vývoj pivovarnictví na 

Hanušovicku. Je možné si prohlédnout historické exponáty jako nástroje a zařízení, které 

se v historii výroby piva používaly. Vystaveny jsou zde dřevěné sudy, chlouba 

bednářského řemesla, staré sladovnické lopaty, historická výčepní zařízení připomínající 

prostředí a atmosféru dřívějších hospod. Je možno vidět oprávnění k vaření piva, které 

dokládají staré právovárečné listy na pergamenu i listy tovaryšské. Celá expozice 

návštěvníky seznámí s vlastní výrobou piva, ale také se surovinami používanými při jeho 

výrobě. Expozici zajímavě oživují voskové figuríny sládka i štamgasta v životní velikosti 

(Internet 33).  

Rapotín – Zemědělský skanzen, veteran muzeum, zoopark  

Zemědělský skanzen "U Havlíčků" v Rapotíně se postupně buduje z vyhořelé, 

opuštěné a silně zdevastované zemědělské usedlosti jako skanzen za záchranu rázu 

venkova, fauny a flóry podhůří Jeseníků. Cílem vlastníků tohoto skanzenu je zachránit 

bohaté kulturní tradice regionu a identitu českého národa a navázat na ně, a hlavním 

záměrem je záchrana umu a rukodělné práce našich předků pro další generace. Skanzen má 

svou expozici dětských kočárků, kol, motokol, motocyklů, aut, koňských kočárů, od 

povoznictví až po stacionární motory, traktory, zemědělskou a vojenskou techniku a to od 

17. až do 20. století. V rámci prohlídky skanzenu je také možno navštívit zoopark (Internet 

34). 
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JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

Boskovice – Muzeum Boskovicka – Expozice zemědělské techniky 

Muzeum Boskovicka leží v okrese Blansko. Prvním podnětem pro jeho založení 

bylo pořádání umělecké a průmyslové výstavy v roce 1892. Od roku 1947 muzeum sídlí 

v místním zámku (Kalus et al. 1988). Expozice zemědělské techniky je vystavena 

v budově na náměstí v Boskovicích. Sbírku tvoří exponáty z českých a moravských 

továren, které se používaly v období mechanizace zemědělství. Expozici dotváří i soubor 

dobového zemědělského nářadí (Internet 35).  

Hustopeče – Městské muzeum a galerie Hustopeče - Stálá vinařská expozice 

Městské muzeum a galerie se nachází v renesančním domě u Synků, vzniklo roku 

1999. Expozice vinařství je umístěna ve sklepních prostorách domu. Sbírka obsahuje 

předměty, které se v minulosti používaly k výrobě a uskladnění vína a ošetřování vinic. 

Celkově je expozice doplněna informačními panely, které popisují dějiny vinařství 

v Hustopečích a o způsobu a pěstování vinné révy (Internet 36). 

 

Mikulov – Regionální muzeum v Mikulově 

Regionální muzeum bylo založeno roku 1913 Muzejním spolkem v prostorách 

Mikulovského zámku, kde sídlí dodnes. Současná technická expozice je zaměřena na 

vinařství a vinohradnictví typické pro oblast jižní Moravy. Expozice je složena z několika 

částí, dokumentuje historii této tradiční zemědělské výroby, seznamuje s hlavními 

zásadami pěstování vinné révy a výroby vína. Vystaveny jsou zde předměty používané 

k výrobě vína, historické vinařské lisy, kolekce vinařského skla, nebo umělecká díla 

inspirované touto tématikou. Prohlídka také zahrnuje návštěvu zámeckého vinného sklepa 

s obřím sudem (Obr. 18), (Kalus et al. 1988). 
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Obr. 18 Obří vinařský sud (Internet 37) 

 

3.8  Papírenství 

Jediným muzeem na Moravě, které poukazuje na vznik a vývoj papírenství je 

Papírna a muzeum papíru ve Velkých Losinách, která nese tradici výroby ručního papíru 

už od 16. století. 

 

OLOMOUCKÝ KRAJ 

Velké Losiny – Papírna a muzeum papíru 

Papírna ve Velkých Losinách byla založena rodem Žerotínů roku 1596 a od svého 

založení bez přerušení svého provozu vyrábí ruční papír. Jedná se o jednu z nejstarších 

provozoven tohoto typu v Evropě. Ručně vyráběný papír přežil průmyslovou výrobu a 

výrobky papírny se dnes používají na významné listiny, upomínkové texty nebo k práci 

výtvarníků. Unikátní losinská papírna (Obr. 19) byla vyhlášena národní kulturní památkou 

a usiluje se také o její zařazení na listinu světového kulturního dědictví UNESCO (Ondřej, 

2007). Z technologického hlediska je zde zachován nejstarší lis na naklížený papír 

pocházející z počátku 19. století a holandry z přelomu 19. a 20. století. Od roku 1987 je 

v historických interiérech zřízeno muzeum (Hlušičková et al. 2004). Expozice muzea 
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provádí návštěvníky budovou papírny a popisuje dějiny manufakturní papírenské výroby. 

Zahrnuje návštěvu dílen a možnost se na vlastní oči podívat, jak se ruční papír vyrábí 

(Nováková, 2006). 

 

Obr. 19 Budova muzea papíru (internet 38). 

 

3.9  Technika, strojírenství 

Do oboru techniky a strojírenství je zařazeno několik typů muzeí a expozic. Hlavním 

muzeem v této oblasti je Technické muzeum Brno, které dokumentuje různé technické 

obory. Dále jsou zde zařazeny muzea hasičská, expozice času a hodin, muzeum starých 

strojů nebo památník Prokopa Diviše, vynálezce bleskosvodu. 

 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

Ostrava – Hasičské muzeum města Ostravy 

Roku 2005 bylo toto hasičské muzeum vytvořeno v Ostravě – Přívoze, v budově 

bývalého sboru dobrovolných hasičů. Založeno bylo z toho důvodu, aby seznamovalo 

veřejnost s vývojem požární ochrany od počátků dodnes. Expozice se skládá ze sedmi 
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částí, např. historie hasičství, ukázka výstroje hasičů, současná technika, ukázka pracoviště 

bezpečnostního centra nebo záchranných prací (Internet 39).   

 

OLOMOUCKÝ KRAJ 

Čechy pod Kosířem – Hasičské muzeum 

 Čechy pod Kosířem leží v okrese Prostějov. Obec je známá díky svému 

hasičskému muzeu, které patří k nejvýznamnějším muzeím tohoto druhu na Moravě. Roku 

1820 začal Antonín Smekal vyrábět pomůcky na hašení ohně, lehké slaměné džbery a 

vědra. Na tomto místě stojí dnes muzeum. Expozice muzea je rozdělena do několika částí, 

první z nich popisuje historii obce, druhá část je věnována historii proslulé továrny, a 

přehlídka hasičské techniky vyrobené především v místní továrně. Nachází se zde i koňská 

pístová stříkačka, která pomáhala hasit požár v Národním divadle roku 1881. Muzeum má 

také sbírku hasičských nášivek z různých částí světa (Toušlová et al. 2007). 

Prostějov - Muzeum Prostějovska – Expozice hodiny a hodinky 

Tradice hodinářství se na Prostějovsku začala rozvíjet v polovině 18. století. 

Muzejní expozice věnovaná hodinářství popisuje historický vývoj tohoto uměleckého 

řemesla a hodinových mechanismů od 15. do počátku 19. století. Vystaveno je zde čtyřicet 

kapesních hodinek, sto interiérových hodin a dva věžní hodinové stroje. Nechybí zde ani 

zajímavosti jako cestovní hodiny, přesýpací nebo kapesní sluneční hodiny s kompasem. 

Zdejší sbírka nepochází pouze z Čech, ale jsou zde k vidění i hodiny z různých evropských 

států a dokonce i z Číny (Internet 40). 

Šternberk – Expozice času 

Expozice času ve Šternberku postupně navázala na muzeum hodin na místním 

hradě, nově otevřena byla v roce 2000. Prezentuje návštěvníkům vývoj časoměrné 

techniky od prvních přístrojů až po ty nejmodernější. Jejím cílem je také poukázat na 

fyzikální objevy, historii vnímání času a vřazení času do vesmírného řádu. Součástí 

expozice je také hodinářská dílna (Internet 41). 
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Obr. 20 Expozice času (Internet 41). 

 

ZLÍNSKÝ KRAJ 

Zlín – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 

Expozice Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě pro děti je součástí Muzea 

jihovýchodní Moravy ve Zlíně.  Dokumentuje vývoj zlínského ateliéru od počátku, kdy 

fungoval jako reklamní ateliér firmy Baťa, až po jeho úlohu centra dětského filmu 

(Hlušičková et al. 2004). 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

Brno - Technické muzeum Brno 

Technické muzeum v Brně se řadí k nejvýznamnějším muzeím v České Republice. 

Jako samostatná instituce vzniklo 1. ledna 1961, do té doby bylo pobočkou Národního 

technického muzea. Muzeum dnes sídlí v bývalém výrobním objektu firmy Tesla 

v Králově poli. Hlavním cílem muzea je dokumentovat a uchovávat vývoj vědy a techniky 

od počátku řemeslné výroby, průmyslové výroby, až po moderní výpočetní techniku. 

Muzeum dokumentuje celou řadu oborů, např. parní motory, vodní mlýny, optika a měřící 

technika, fonografy a gramofony, mechanické hnací stroje, historická vozidla městské 
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hromadné dopravy, řemesla apod. Součástí Technického muzea v Brně je knihovna, která 

dokumentuje dějiny techniky. Muzeum má i své zájmové sdružení, Kruh přátel 

Technického muzea v Brně. Ve správě technického muzea jsou také externí objekty, Stará 

huť v Josefově u Adamova, Kovárna v Těšanech, Vodní mlýn ve Slupi, Větrný mlýn 

v Kuželově a areál MHD města Brna (Mazáč, 2003). 

Brno – Muzeum starých strojů a technologií 

Muzeum starých strojů je soukromou sbírkou, kterou založila skupina nadšenců pro 

starou techniku. Činností muzea je záchrana a renovace historické techniky. Specializuje se 

zejména na parní a elektrické stoje, lokomotivy, historické obráběcí stroje nebo 

úzkorozchodné železnice. K tomuto muzeu patří i restaurátorská dílna a depozitář 

historické zemědělské techniky. Muzeum není běžně přístupné, jeho funkce spočívá 

v prodeji a zapůjčování exponátů na různé výstavy a renovace strojů (Internet 42).  

Znojmo – Přímětice - Památník Prokopa Diviše 

Památník je věnován životu a dílu vynálezce bleskosvodu, Prokopu Diviši. Je zde 

vystavena i replika bleskosvodu. Stálá expozice je instalována v blízké budově základní 

školy (Hlušičková et al. 2004). 
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4 INTERAKTIVNÍ PŘEHLED TECHNICKÝCH MUZEÍ 

A SKANZENŮ NA MORAVĚ 

 

Praktická část mé bakalářské práce spočívá ve vytvoření interaktivního přehledu 

moravských technických muzeí, skanzenů a expozic. Informace, které jsem v průběhu 

vytváření práce získala, jsem následně využila k vytvoření interaktivní mapy.  

Interaktivní mapa je vytvořena v programu Adobe Flash Professional CS 5, který je 

využíván pro tvorbu animací a internetových aplikací. Ke spuštění tohoto programu je 

zapotřebí mít nainstalován Adobe Flash Player, který je v dnešní době nutností pro 

prohlížení všech internetových stránek. Při hledání vhodného způsobu k vytváření mapy 

mi byl doporučen právě tento program. Je vhodný z toho důvodu, že v podstatě v něm jde 

vytvořit cokoli, závisí však na znalostech a orientaci toho, kdo jej využívá. Při práci jsem 

narazila na několik problémů se vkládáním obrázků a hypertextových odkazů, které jsou 

bohužel funkční, jen při spuštění online. Další nevýhodou je funkce tlačítek, pokud se totiž 

kurzor dotkne jiného než požadovaného tlačítka, text se změní. K naučení ovládání tohoto 

programu bylo zapotřebí překládat návody na různé funkce z anglického jazyka. 

Program funguje na základě tzv. tlačítek, po najetí kurzorem na bod se v textových 

polích (vstupné, otevírací doba, informace k muzeu) zobrazí předem definovaný text. Při 

změně bodu se původní text nahradí jiným textem k dalšímu bodu. 

Tato mapa dává svému uživateli možnost nahlédnout na ucelený přehled 

technických muzeí, skanzenů a vybraných technických expozic na území Moravy. 

Informace, které se uživateli zobrazí, navazují na bod č. 3 (Technická muzea a skanzeny na 

Moravě) v osnově bakalářské práce, kde jsou charakterizovány muzea a expozice. V mapě 

jsou doplněny ještě dalšími praktickými informacemi. Pokud se tedy návštěvník rozhodne 

navštívit kterékoliv muzeum nebo expozici, jsou pro něj rozhodující tyto informace:  

- Co může v muzeu vidět – pod mapou se vždy po ukázání kurzorem na jednotlivé body 

zobrazí informace o požadovaném muzeu. To je zde charakterizováno stručnou historií 
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muzea a zajímavostmi, které jsou zde vystaveny. Někdy bývá expozice doplněna naučnou 

stezkou, venkovní expozicí, videoprojekcí. 

- Kde se muzeum nachází – poloha muzea vyplývá z umístění bodu na mapě. Dále 

k tomuto slouží kolonka s adresou muzea. Při zadání této adresy do internetového 

mapového vyhledávače se návštěvníkovi zobrazí cesta, jak se k muzeu dostat.  

- Kdy je muzeum otevřeno - podstatnou informací je otevírací doba, jelikož spousta 

muzeí a expozic funguje pouze v sezónním období nebo má v létě a zimě jinou otevírací 

dobu. Převážná část těchto muzeí je také v pondělí uzavřena. Mapa tedy informuje pomocí 

kolonky otevírací doba, na tyto odlišnosti.  

- Jaká je cena – Pro někoho může být významnou informací také cena vstupného. To bývá 

rozděleno většinou podle věku, v některých muzeích je možno uplatnit slevy studentské, 

seniorské, ZTP a na děti do 15 let. Některá menší muzea také využívají jednotného 

vstupného, jedná se většinou o symbolickou částku. 

V souboru je přiřazen hypertextový odkaz, který návštěvníka přesměruje přímo na 

oficiální web muzea, kde se může dozvědět další informace. 

Mapa může sloužit těm, kteří se o historii techniky zajímají a rádi by navštívili tato 

zajímavá místa. 
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5 ZÁVĚR 

V této bakalářské práci jsem se zabývala technickými muzei a skanzeny Moravy, které 

vznikly na základě industrializace této oblasti. Prvním důležitým krokem při zpracovávání 

tématu bylo vytyčení současné hranice moravského území, ta se během historie několikrát 

změnila. 

Moravský průmysl má dlouholetou historii, kterou v průběhu jeho vývoje 

narušovaly hospodářské krize a války. Za počátky industriálního rozvoje můžeme 

považovat 13. století, kdy se na tomto území rozvinula města, centra obchodu a řemesel. 

Opravdový rozmach ale Morava zaznamenala na počátku 20. století v období průmyslové 

revoluce. V tomto období nastala razantní změna v přechodu od výroby řemeslné a 

manufakturní k výrobě tovární. Jako hnací síla začal využívat parní stroj a podstatnou 

změnou bylo i zavedení elektrického proudu.  

 V současné době tvoří nejvýznamnější průmyslové oblasti Ostravsko, Brněnská 

aglomerace a Zlínsko. Centrum těžkého průmyslu je oblast Ostravsko – Karvinská, která 

zůstala i posledním místem těžby černého uhlí v České republice.    

Technické muzejnictví je poměrně nově vzniklý obor, který dokumentuje vznik a 

vývoj techniky a průmyslu. Na Moravě se nachází spoustu takto zaměřených muzeí, 

skanzenů a expozic. Ty jsou ve velkém počtu zastoupeny v hornictví a hutnictví, a také v 

dopravě. Morava je všeobecně bohatá na technické památky. Jsou zde dochovány 

pozůstatky po těžbě rud i uhlí, staré tovární budovy, vysoké pece, mlýny apod.  

Informace získané v průběhu psaní této práce jsem využila při výrobě interaktivní 

mapy, která práci vhodným způsobem doplňuje a podává jejímu uživateli praktické 

informace. 
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