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Anotace 

 

Tato bakalářská práce pojednává o historii těņby ropy v České republice, 

Maďarsku, německém Wietze a polské  Bóbrce od prvopočátku těņby aņ po současnost. 

V práci jsou také zmíněny techniky dobývání uhlovodíků, které byly pouņívány ve 

jmenovaných lokalitách. Jsou zde popsána jednotlivá muzea, která vznikla buď přímo 

v místě těņby, nebo v jejím bezprostředním okolí. Zmiňuji se zde nejen o vystavených 

exponátech a kompozicích, ale i okolnostech, za kterých uvedená muzea vznikala. 

Závěrem uvádím hodnocení jednotlivých muzeí. 

 

Klíčová slova: těņba uhlovodíků, dobývání ropy, historie, ropný vrt, muzea, ropa. 

 

Summary 

 

This bachelor thesis deals with the history of oil extraction in the Czech Republic, 

Hungary,  in Wietze in Germany and  in Bóbrce in Poland  from the beginnings of 

extraction up to the present. In the thesis there are also mentioned the technologies of 

extraction of hydrocarbons   that were used in the mentioned locations. Here there 

are described individual museums which originated either directly at sites of extraction 

or in their immediate vicinity. I have mentioned here not only the displayed exhibits and 

compositions, but also the circumstances under which these museums originated. Finally I 

have stated the evaluation of individual museums. 
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1.Úvod  

Muzea vrtné a naftové těņební techniky jsou tématem mé bakalářské práce. Toto 

téma jsem si vybral, protoņe se zajímám o historii a o zajímavou techniku, coņ ta pro 

dobývání ropy a plynu bezesporu je. Ropa měla svou důleņitou úlohu jiņ od svého prvního 

objevu, kdy ji lidé pouņívali nejen jako mazivo, ale v léčitelství lidi i zvířat. Postupně 

nalezla dalńí uplatnění, čímņ její význam stoupal. 

K velkému pokroku dońlo, kdyņ byla v polovině 19. století vynalezena polským 

lékárníkem Lukasiewiczem petrolejová lampa, díky které nańla ropa průmyslově vyuņití. 

Jeńtě větńího významu dosáhla ropa po sestrojení Ottova spalovacího motoru v roce 1866. 

Přesto, ņe v současné době je vńeobecná snaha sníņit závislost na ropě, její spotřeba nadále 

stoupá díky novým světovým ekonomikám, a to hlavně v Asii, kde se velkým tempem 

rozvíjí automobilový průmysl. Na zvyńující se poptávku nemá velký vliv ani zavádění 

různých emisních norem. Z ropy se vyrábí nejen pohonné hmoty a maziva, ale slouņí i jako 

základní surovina pro výrobu plastu, barev, asfaltu a hnojiv. Významný podíl má ropa na 

rozvoj průmyslu a je důleņitým článkem pro rozvoj nańi moderní společnosti. Právem si 

zaslouņí velkou pozornost i její historie. 

Bývalá významná místa těņby ropy je třeba zachovat, protoņe měla nemalý vliv pro 

rozvoj daných regionů ve vńech odvětvích průmyslu. Tuto úlohu zastávají právě muzea a 

skanzeny těņby uhlovodíků. V Evropě se nachází bohuņel poměrně malé mnoņství větńích 

muzeí s touto tématikou - na kaņdý evropský stát s ropným loņiskem připadá jedno naftové 

muzeum. Větńinou za vznikem takových muzeí stojí větńinou naftařské podniky nebo 

bývalí zaměstnanci těchto firem. Má bakalářská práce se zabývá naftovými muzei v České 

republice, Maďarsku, Polsku a Spolkové republice Německo. Posledně dva jmenované 

státy měly pro těņbu ropy evropský, ne-li světový vyznam, a to jak z hlediska svých 

loņisek, tak i umu konstruktérů a inņenýrů, díky nimņ se o velký kus posunuly moņnosti 

dobývání uhlovodíků. Ropná muzea plní nejen úlohu studia, výchovy a vzdělání, ale také 

jsou pro regiony přínosem v oblasti cestovního ruchu. Mnohdy v regionech, kde se jiņ ropa 
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netěņí (a platí to i pro bývalé průmyslově aglomerace) je právě cestovní ruch přínosem, 

který můņe v poměrně krátké době vytvořit pracovní místa.  

2. Historie těžby uhlovodíku v ČR 

 2.1 První vrtby na Moravě 

Četné povrchové projevy přírodních uhlovodíků jsou u nás známy předevńím 

kolem linie karpatského oblouku, a to hlavně v prostředí pískovců jako například v okolí 

Halenkova, Malenovic, Nového Jičína, Frenńtátu. Historie těņby uhlovodíku u nás začíná 

později, neņ v jiných částech rakouské monarchie, a to rokem 1889. První naftařský 

podnikatel u nás byl Julius May, který provedl první vrtbu s názvem “Helena” v 

Bohuslavicích nad Vláří. Vrt byl zaloņen nedaleko studny, na jejímņ dně se objevil silný 

ropný povlak. Bylo vrtáno pomocí kanadské vrtné soupravy- její denní výkon byl okolo 

dvou aņ třech metrů. Dosaņená hloubka byla 450,7 m. Místo vrtu nebylo vybráno 

náhodně. Podnikatel spolupracoval s tehdejńími předními odborníky, např. s geologem 

Tietzem z Vídně. Důvodem zruńení vrtu byl nezdar při uzávěrce vody.  J. May dále 

prováděl sondy na Uhersko-Brodsku kde koncem roku 1900 zaloņil svou druhou vrtbu. Z 

důvodů malého a nepravidelného přítoku ropy nebyl ani tento vrt průmyslově vyuņitelný 

[1] .  

V roce 1900 na popud geologa E.Tietze byl proveden druhý nejstarńí hlubinný vrt 

na Moravě u dvora Nesyt u Hodonína. I přesto, ņe se nafta ve vrtu objevila, byl vrt 

uzavřen. Tietze zpochybňoval dalńí vrtání v této lokalitě kde v době Československé 

republiky bylo objeveno druhé největńí naftové loņisko na nańem území. O naftové terény 

na moravě se kromě J. Maye zajímali i inņenýři Antonín Kuba a Karel Galler. Antonín 

Kuba se zaměřil na více obce Hruńky, Týnec, Ratíńkovice a Dolní Dunajovice. Kromě 

vrtu s hloubkou 112 m u Ratíńkovic neprováděl před první světovou válkou ņádné 

významnějńí práce. Na větńině výńe jmenovaných lokalit byla objevena nafta jinými 

podnikateli, nebo aņ státními naftovými doly socialistického Československa. V hlubinné 

vrtbě u Slavkova provedené v roce 1908 do hloubky 529 m, byly navrtány zemní plyny, 

které byly vyuņívány k výrobě elektřiny a vytápění cukrovaru aņ do roku 1920. [1] 
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2.2 Těžba od roku 1913 do 1918 

Ve slovenské obci Gbely začala historie průmyslové těņby moravské ropy. Kde 

kolem roku 1910 kopal na svém pozemku místní občan J. Medlen odvodňovací strouhu 

a napadlo ho, ņe bude jímat zemní plyn, který zde vyvěral uņ dávno před tím. Postavil si 

z cihel jednoduchý “zásobník” a vedení plynu ke svému domu.  Plyn vyuņíval k topení 

a taky k ohřevu kovu. V roce 1913 se jeho primitivní zásobník naplnil a dońlo k 

výbuchu. Ten nastal době, kdy Medlen spal, ale nańtěstí výbuch přeņil. Protoņe jeho 

dům stál v blízkosti trati, přivedl jeho 

rozmetaný dům pozornost a následně na místo 

nehody dorazili geologičtí odborníci. Na 

základě jejich usnesení zde provedl Výzkumný 

báňský úřad v Kluņi vrtný výzkum. Jeńtě v 

roce 1913 se pod vedením A. Thona na konci 

října podařilo začít vrtat, a do konce roku 

dosáhnout hloubky 160 m. Celková hloubka 

vńak činila 300 m. S těņbou se začalo uņ 10. 

ledna následujícího roku 1914(obr. 1), protoņe 

jiņ v hloubce 163 m byla překvapivě navrtána 

první zdejńí nafta (původně se zde 

předpokládal pouze plyn), které bylo moņno 

vytěņit aņ 15 t denně. Rok 1914 se tedy počítá 

v nańich zemích jako skutečný počátek rozvoje 

naftového průmyslu. Začátek války v roce 

1914 znamenal obrovskou poptávku po ropných produktech a tak první statní naftové 

doly doznaly velkého rozmachu. V druhém roce války přińlo rakouské mocnářství o 

haličské ropné pole, které tehdy těņily kolem 2 % světové produkce. Tento surovinový 

výpadek musela tehdejńí vláda rychle řeńit a to zajińtěním nových ropných polí, a tak u 

Lanņhotu byla v roce 1915 provedena vrtba o hloubce 1268 m a tím se stala nejhlubńí 

vrtbou za období monarchie na nańem území. Tento vrt kromě zemního plynu na 

ņádnou naftu nenarazil, protoņe byl údajně veden v místě synklinály. Jiņ zmiňovaná 

Obrázek 1. Těžní věž ve Gbelích v roce 1914 

(www.petroleum.cz) 
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okupace Haliče a potřeba ropy pro válečný průmysl monarchie zapříčinila rozvoj tehdy 

největńího ropného nalezińtě ve Gbelích kde tehdy pracovalo okolo 160 dělníku a 20 

ruských zajatců. V roce 1916 byl název dolů změněn na Uhersko-královská kutací 

expozitura a ropa odtud směřovala do rafinérií po celém Rakousko-Uhersku a to např: 

rafinerie v Ostravě – Přívoze, Bohumíně (obr. 2), Kralupech atd [2]       

 

Obrázek 2. Ropná rafinerie v Bohumíně (sbírka autora) 

Nová vlna naftových průzkumů po jiņní Moravě začala po objevu vydatných loņisek 

ropy v okolí Gbel. V roce 1916 zahájila na Hodonínsku průzkum firma OPTEG ta na 

základě výsledků provedených sond zaloņila prostřednictvím své servisní firmy OPIAG 

u Ratíńkovic hlubinný vrt na kutisku Svatopluk. V Prvním čtvrtletí roku 1919 narazila 

vrtná souprava na bohaté loņisko ropy. Tento objev vyvolal mezi hledači ropy zvýńený 

zájem o pronájem těņebních polí [2][inetrnet8]        

 2.3 Období první republiky 

Po vyhláńení samostatného Československa v říjnu roku 1918 byly doly ve 

Gbelích a Mikové zestátněny, ale jejich produkce nemohla pokrýt potřeby nového 

státu. V roce 1920 vláda prohlásila těţbu nafty za státní monopol, ale kvůli nedostatku 

peněz nemohla podporovat ņádné těņařské aktivity. Vláda tedy začala hledat 
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zahraničního investora. Jednání s firmami Galicia, Standart Oil a Standard Franco-

American úspěch nepřineslo, a proto se stát roku 1924 úplně vzdal svého monopolu na 

naftu a ponechal si pouze výhradní právo na těņbu tzv. lehké ropy. Státní území byla 

tak nadále pronajímána asi třiceti firmám, které ale prováděly průzkum nesystematicky 

bez geologického průzkumu oblasti [2].       

Moravská těņařská společnost si v roce 1919 za účelem průzkumu pronajala 

pozemek od Statku Nesyt a v červenci toho roku provedla svou první hlubinou vrtbu. 

Na konci roku 1919 narazila společnost na důlním poli “Karel” první ropu. Za dva 

roky udělil stát první výjimku z naftového monopolu. V roce 1925 se na Nesytu se 

uskutečnilo do konce roku 12 hlubinných vrteb a společnost se díky novým vydatným 

loņiskům dostala do bilančního zisku. Ve stejném roce se spojila firma s rafinérskou 

společností Apollo Bratislava, kterou řídil francouzský kapitál. V roce 1926 činila 

celková těņba nafty 1369,96 cisterny těņké nafty, Z této nafty se vyráběly pouze strojní 

oleje nikoli benzin [1]        

Společnos tedy měla zájem o těņbu lehké nafty s benzínovou frakcí  na kterou 

měl ale pořád stát monopol. Výjimku firma nakonec dostala pod slibem, ņe nedojde k 

vývozu této nafty. (Bednaříková, 1984). Firma Apollo se v roce 1928 stala členem 

vrtního syndikátu AFO jehoņ součástí byly rafinerie Odra Bohumín a Fanto Pardubice 

[2]. 

V roce 1932 zasáhla firmu světová hospodářská krize. Ta ovlivnila těņbu  i na  

Nesytu,  která klesla  o  třetinu. Na ńtěstí jeńtě téhoņ roku byl odbyt pro hodonínskou 

naftu zajińtěn a společnost nebyla nějak víc ochromena. Firma Apollo s i  pronajala v 

roce 1932 od státu důlní pole Wiktor aMína. Průzkumem u Mikulčic se začalo v roce 

1938 [2]. 
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2.4 Ropa pro nacistické Německo 

Po obsazení pohraničí v říjnu 1938 a vyhláńení protektorátu v březnu 

následního roku ovládly státní důlní pole firmy jako Grossdeutsche Schachtbau, 

DEA, I. G. Farben nebo Steinberg-Naphta. Tyto německé firmy získaly vliv i na 

rafinerii firmy Apollo v Bratislavě. Doly Nesyt a Svatopluk, které stále spravovala 

firma Apollo, ta pořád z§stala největńím naftovým podnikem u nás. V roce 1940 si 

firma Apollo propůjčila dalńí těņební pole – Lydie, Emilia a Rudolf. Firma tedy měla 

v pronájmu stovky kutisek a to včetně lokalit u Bzence, Vranovic a Kroměříņe. U 

Ratíńkovic kde měla  firma  pole  Svatopluk  

si pronajímala dalńí Anna a Viktorie. Hitler 

pro svá vojska naftu potřeboval stále více, 

protoņe naftová pole a rafinerie byla stále 

častěji cílem spojeneckých náletu a proto 

němci  věnovali jejímu průzkumu na jiņní 

Moravě velkou pozornost. Nová Loņiska 

plynu a ropy byla objevena na Novém poli 

u Hodonína, u Velkých Bílovic, Luņicích, 

Břeclavi, Podivína. Německá Firma DEA 

provedla ve válečných letech 1941 – 1942 v 

Břeclavi dosud nejhlubńí vrt, který dosáhl 

na hloubku 2325 metrů. DAE získala v roce 1940 licenční monopol na dobu 40 let k 

vyhledávání uhlovodíků na Slovensku. V roce 1943 firma  Steinberg-Naphta 

kapitálově ovládla i Apollo [2] 

Řada spojeneckých náletů na průmyslové cíle v protektorátu donutila německé 

velení rozmístit protiletadlová děla v okolí ropných polí (obr. 3). 5. dubna 1945 

přeruńil těņbu na nesytských polích postup 2. ukrajinského frontu. Byl vydán rozkaz 

zničit nebo odvézt veńkerá těņební zařízení. Na tomto konání se samozřejmě podílela 

i Wehrmacht, která vńe co bylo moņné v danou chvíli odvezla nebo zničila. Po 

obsazení Hodonína Rudou armádou se naftové doly staly její kořistí. Ta je ale v 

červnu roku 1945 oficiálně předala do správy osvobozené republiky. Týden po 

osvobození Hodonína byla těņba na Nesytu opět zahájena [2]. 

Obrázek 3. Flak v blízkosti vrtné soupravy 

(sbírka autora) 
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 2.5 Těžba od roku 1945 do 1990 

Znárodněné (do té doby německé) naftové společnosti se staly 1. 7. 1945 

součástí Státního podniku Československé naftové doly v Hodoníně. Zbylé společnosti 

byly znárodněny po roce 1948. Vzniklo několik provozních závodů v Luņicích, 

Mutěnicích, Hodoníně, Břeclavi, ve Velkých Bílovicích a Sokolnicích u Brna.  

Naftový průmysl měl v Československu významné postavení. Z politických 

důvodů byli vyřazeni schopní odborníci a nahrazeni dělnickými kádry. Toto jednání 

mělo negativní dopad na těņbu, i kdyņ naftaři ze SSSR přiváņeli technické vybavení a 

předávali zkuńenosti. Jejich nedostatek nańi dělníci vyvaņovali socialistickými závazky. 

Na vrtných věņích pracovaly i ņeny. 

V roce 1952 byla zahájena těņba v Poddvorové, kde bylo jedno z největńích 

loņisek. Turbínové vrtání zde zavedli v roce 1959. V roce 1951 si nově vzniklé 

ministerstvo paliv a energetiky vzalo pod své vedení Československé naftové doly. V 

tomtéņ roce byl v Brně zaloņen ústav pro výzkum nafty. Z trustu Československých 

naftových dolů se oddělil samostatný podnik  Hlubinná vrtba a následně dalńí podniky. 

V roce 1956 byly tyto podniky opět sloučeny. Naftový průmysl neměl jiņ takovou 

podporu a zruńil například naftové učilińtě; a znovu vznikly samostatné provozy. Vznikl 

národní podnik Průzkum.  

Od roku 1958 se začal sniņovat počet vrtných souprav na území Moravy, z 

původních 45 aņ na 19 v roce 1968. Čeńtí naftaři spolu se sovětstkými a rumunskými 

těņaři, prováděli průzkumy a vrtání v Afgánistánu [2].  
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V roce 1959 vytěņovali největńí Čs naftové loņisko v Hruńkách, a v roce 1963 

otevřeli tamtéņ největńí loņisko plynu. V roce 1972 bylo prvním podzemním 

zásobníkem plynu v Československu.  

Geologické průzkumy se v 60 letech 

přesunuly na severní svahy Českého masivu, 

kde těņba představuje ¾ produkce 

Moravských naftových dolů (obr. 4). V roce 

1968 se Československé doly rozdělily na 

Moravské naftové doly a Slovenské naftové 

závody. Na začátku 70 let začala těņba v 

Kobylí. Nové lokality byly například Lubné 

u Kroměříņe. V roce 1977 byla zahájena 

těņba plynu v Dolních Dunajovicích, kde se 

po vytěņení loņisko změnilo v zásobník 

plynu. Stejně tak vznikl i zásobník v 

Tvrdonicích. Nová ropná a plynová loņiska 

byla objevena v roce 1980 v Nitkovicích,a v 

roce 1982 plynové loņisko Uhřice. V 

polovině 80 let produkovala lokalita Týnec necelou třetinu z celkové produkce. První 

horizontální vrt se uskutečnil ve Ņďánicích v roce 1986. Nové ropné vrty představovaly 

skoro 80 % celkové těņby. Zvláńť bohatý vrt byl v Dambořicích. Skoro 40 % produkce 

plynu pocházelo z lokality Karlín. Na začátku 90 let se transformovala na akciovou 

společnost [2]  

 2.6 Těžba od 90. let do dnešních dnů 

Společnost v roce 1993 vytěņila 130 tun ropy, a z toho 50 % pocházelo z loņiska 

v Uhřicích. V nadcházejících letech těņba mírně stoupla, a to na 150 tun ropy ze 13 

loņisek. Kaņdým rokem se pak provádělo 10 – 20 nových vrtů v lokalitách Břeclav, 

Uhřice a Vracov. V roce 1995 se přistoupilo z důvodu rostoucí těņby k výstavbě 

sběrného střediska v Dambořicích, a o tři roky později bylo nalezeno nové loņisko v 

Krumvíři. 

 

Obrázek 4. Průzkumné práce 60. léta  

(Čižmář, 2004) 
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V roce 2003 bylo překonáno historické maximum, kdy se vytěņilo okolo 

358.000 tun ropy. V následujících letech těņba klesala, ale i tak se vytěņilo nemalých 

204 tisíc tun ropy z toho 70%  bylo z obce Dambořice. Mezi významná loņiska patří 

lokality Luņice, Hruńky ve kterých se těņí dodnes. V Kloboukách u Brna se v roce 2002 

vybudoval expediční systém, napojený na ropovod Druņba. Od roku 2003 mají na těņbě 

největńí podíl pořád Dambořice a Uhřice-Jih, z nichņ pochází okolo 80 % ropy z 

celkové těņby. Dalńí sběrná střediska vznikla v Ņarońicích (2004) a Pońtorné (2006).  

[5] 

3. Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně  

 3.1 Vnitřní expozice 

V areálu bývalých Dukelských kasáren je umístěno Muzeum naftového 

dobývání a geologie. Jeho zřizovatelem je občanské sdruņení. Muzeum bylo otevřeno 

v roce 2006, kdy uplynulo skoro sto let od prvního objevu uhlovodíku v bývalém 

Československu [internet 4]. 

V budově, která se nachází v části Hodonína-Baņantnice, je umístěna hlavní část 

muzea. Je v ní jeden malý kinosál, čtyři výstavní sály, ve kterých je kolem 300 

exponátů a 200 vzorků 

fosilií, hornin a ropy. 

V suterénu budovy je 

také solná ńtola. 

Historie 

objevování těņby a 

vyuņití ropy od 

starověku do poloviny 

minulého století, je umístěna hned v prvním sále. V dalńích místnostech se návńtěvníci 

mohou dovědět, kde ropu najít a jakým způsobem ji lze vytěņit. Ve zruńených 

Obrázek 5. Lokalizace muzea (mapy.google.cz) 
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naftařských podnicích, v Masarykově muzeu v Hodoníně a u soukromých sběratelů 

byly nalezeny funkční modely, které expozici doplnily. 

V sále je mnoho dalńích exponátů, např.: model pensylvánské a kanadské 

nárazové vrtné soupravy, ukázky různých petrolejových lamp, těņební trojnoņka, vrtná 

dláta a dalńí. Také je zde plastická mapa (obr. 6), na které jsou vyznačena loņiska ropy, 

plynu a podzemní zásobníky plynu v České republice.  

Mezi historickým a technickým sálem se nachází malý sál nazvaný „Tváře 

naftařů“. Jsou zde fotografie lidí, 

kteří pracovali v naftařském 

průmyslu, záběry z jejich ņivota, 

ukázka uniformy, hornické přilby, 

řada odznaků a známek.  

V technickém sále, který je 

věnován technice hledání ropy a 

způsobům těņby, se také dozvíme, 

jak lze loņiska uhlovodíku nalézt a 

jak je vytěņit. Je zde řada exponátů, 

modelů a nástrojů, které jsou 

pouņívány při průzkumu a těņbě loņisek. Seismický průzkum a geofyzikální práce jsou 

zobrazeny na prvních panelech spolu s gravimetrickou mapou. Ta je základem pro 

poznání geologické stavby zemské kůry. Dalńí ukázkou jsou způsoby hloubení 

naftových vrtů, a také moņné havárie. Na vystavených fotografiích je zobrazena těņba 

z mořského dna. Lze zde také shlédnout řez teleskopem paņnic vrtu (obr. 7) různých 

vrtných fréz a dlát [8]. 

V geologickém sále jsou vystaveny horniny a minerály, které tvoří loņiska ropy 

a zemního plynu. Je zde popsán vznik ropy a plynu, jejich sloņení, doprava 

v ropovodech a plynovodech. Nechybí mapové podklady loņisek, zásobníků, ropovodů 

a plynovodu na území České republiky. V neposlední řadě je zde expozice věnovaná 

záchranářským přístrojům jako dýchací filtrační přístroj, detekční trubičky a 

sebezáchranný přístroj. Návńtěvníci si zde mohou dokonce vyzkouńet luminiscenční 

analýzu- metoda, která vyuņívá schopnost ropy vyzářit světlo po absorpci do horniny. 

Obrázek 6. Plastická mapa karpatského oblouku s 

vyznačenými ložisky uhlovodíků (autor) 
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Nemalá část je věnována historii Lázní 

Hodonín. V roce 1953 začaly pokusy s vyuņitím 

jodobromové vody na vanové koupele pro 

zlepńení zdravotního stavu pacientů zdejńí 

nemocnice. V jejím areálu vzniklo v roce 1973 

detańované pracovińtě Výzkumného ústavu 

balneologického v Mariánských lázních. Jelikoņ 

se nepochybně prokázaly léčebné účinky 

jodobromové vody, začalo se s výstavbou Lázní 

Hodonín. Provoz v nich byl zahájen v roce 

1979 [8][internet 4]. 

Dále se v suterénu muzejní budovy nachází solná ńtola, která je zde otevřená od 

roku 2007 a je pouņívaná k rehabilitačním účelům. Sůl v solné jeskyni byla dovezena z 

polských solných dolů v Bochni, Klodawe a Wieliczce. Před vstupem do solné jeskyně 

se nachází expozice s názvem „Sůl a ropa“, na niņ jsou vystaveny fotografie, které 

prezentují výńe zmíněné polské solné doly [inetrnet 5].  

3.2 Vnější technologický park 

V technologickém parku umístěném v bezprostřední blízkosti muzea se nachází 

16 exponátu. Jsou zde zastoupeny těņařské stroje jako dopravní čerpadla- čerpací 

kozlíky, které přenáńejí pohyb z motoru na hlubinné na čerpadlo. Mezi dalńí zajímavé 

exponáty patří výplachová hlava, díky níņ 

můņe nářadí rotovat, nebo čelisťový preventr 

(obr. 8), který umoņňuje uzavřít vrt. V 

technologickém parku můņeme také najít s 

pakry a rozńiřovače, které utěsňují ostatní 

nářadí ve vrtu, dále plynový separátor, nebo 

separátor s ohřevem. 

Obrázek 7. Teleskop pažnice v řezu (autor) 

Obrázek 8. Čelisťový preventr (autor) 
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4. Historie naftového dolu v Bóbrce 

4.1 Podmínky vzniku 

Do naftových dolů nacházejících se  u vsi Bóbrka se můņeme dostat z Krosna 

přes Zrecin, Chorkówku a ves Bóbrka. Od městečka Krosna, které je poloņeno 900 stop 

nad úrovní moře, vede cesta jihozápadním směrem aņ do Zrecina téměř v úrovni, odkud 

stoupá přes Chórkovku aņ k vrcholu hory Gradeska, která je 1326 stop nad úrovní moře. 

U úpatí se z jiņní strany rozprostírá ropná oblast ve směru vrstev přes pahorkatý prostor 

– táhne se dolů k řece Jasiel. Na protějńím břehu je z daleka vidět ves Bóbrka, sedlovitě 

uloņené vrstvy břidlice a pískovce. Takhle popisoval v roce 1874 umístěný důl Bóbrka  

Edward Windakiewicz , který na pokyn ministerstva rolnictví c.k. navńtěvoval lokality , 

kde se dobývala ropa. Tenkrát Bobřecký důl byl v provozu 20 let a byl jedním z nejlépe 

prosperujících podniků v Haliči (pol.Galicia). Uplynulo jiņ 158 let od doby, kdy začalo 

v lese u obce Bóbrca hledání a dobývání ropy. Dlouho byl důl vzorem podniků. 

S úspěchem zde bylo experimentováno s novými vrtacími technikami, dělníci vyńkolení 

v Bóbrce byli známými odborníky a pracovali na naftových polích po celém světě [6].  

A vńechno to začalo v roce 1854 za nezvyklých okolností. V lese, který náleņel 

Karlu Klobassy- Zrenckiemu , odedávna vytékala černá míza, kterou místní lide tehdy 

nazývali „dziegciem“ (dehet) nebo „olej skalny“. Kromě husté černé kapaliny, která 

vyplňovala přírodní prohlubně se zde nacházely prameny minerálních vod, které 

vyvěraly zároveň s plynem a ropou, tvořily malé fontány a odtékaly do blízkých potoků. 

V této době nebyla známa geologická stavba tohoto regionu a také, ņe tajemné vyvěrání 

ropy, vody a plynu pochází z roponosných pískovců, vycházejících z hloubi země na 

povrch v okolních lesích. Místo, kde vytékala černá kapalina nazývali Wrzanka nebo 

Wrzaczka, podle zdánlivého vření. Lidé z okolí povaņovali toto místo za čarovné, 

mající kouzelnou moc. Do Bóbrzckého lesu lidé putovali, aby si omyli rány a nemocná 

místa uzdravující substancí. Časem okolní obyvatelé začali sbírat černou kapalinu a 

prodávat ji jako konzervující ņelezo i dřevo, také na natírání os vozu, osvětlení 

pochodní a kahanů, nebo na léčení koņních chorob zvířat [6]. 
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O dalńím osudu této divné kapaliny, rozhodla náhoda, která byla podnětem 

k vytvoření mohutného odvětví průmyslu. První, který se zajímal o vytékající ropu, byl 

Tytus Trzecieski-zeman, filozof, vzděláním horník a  majitel blízké Polanky, který 

pouņíval ropu na léčení ovcí. V roce 1854 vzal vzorky ropy a odjel do Haliče, aby 

seznámil s touto kapalinou lékárníka Ignace Lukasiewicze. Ten znal vlastnosti nafty, 

protoņe jiņ v roce 1853 ve spolupráci s Janem Zehem, získal patent na destilaci ropy a 

osvítil naftou – destilátem z ropy – lvovskou nemocnici na Lyczakowie. Destilace nafty 

a následný vynález lampy, ve které se spalovala nová substance, která dávala jasný a 

nečadící plamen, byla přelomovou událostí. Datum 31. července 1853, kdy byly 

zapáleny veřejné naftové lampy ve lvovské nemocnici, bylo zapsáno jako symbolické 

datum narozenin polského naftového průmyslu. Brzy poté se ve městě Gorlice rozsvítila 

první pouliční petrolejová lampa. Výsledkem setkáním Trzeckieho s Lukasiewiczem 

bylo započetí prvních pátracích prací v prostoru lesa Bóbrka. Tytus Trzecieski 

přesvědčil Łukasiewicza k zahájení průzkumných prací a těņbě ropy v bobřeckých 

lesích, čímņ vznikla první společnost zakládající se na ústní domluvě. Kdyņ  se oba 

vydali za  Karolem Klobassy-Zrenckiegem majitelem místních lesů, který bydlel 

nedalekém Zręcinie, navrhli společné organizování průzkumných prací. Klobassa 

nevěřil v úspěńnost, ale nezińtně Trzecieskiemu i Łukasiewiczowi dal svolení na čtyři 

roky těchto prací. Trzecieski vloņil nezbytný kapitál, a Łukasiewicz převzal dozor nad 

hornickými pracemi a zpracování ropy [6].  

4.2 První naftové studny  

Tímto v roce 1854 začala činnost dolu Bóbrka -jeden z nejstarńích dolů na světě. 

Jako první se někdy uvádí 22 metrů hluboký důl „Stanisław” z roku 1852, který zaloņil 

majitel továrny na asfalt kníņe Stanisław Jabłonowski [5]. Na památku této události 

nechal Ignacy Łukasiewicz v roce 1872 postavit obelisk s pamětní deskou, na níņ jsou 

vyryta tato slova: DLA UTRWALENIA PAMIĘCI ZAŁOŻONEY  KOPALNI OLEYU 

SKALNEGO W BÓBRCE W 1854 r. - I. ŁUKASIEWICZ. O osudu společnosti 

Łukasiewicz-Trzecieski zaloņené v roce 1854 jsou rozdílné názory. Za nejvěrohodnějńí 

verzi povaņujeme ústní podaní  Łukasiewicza z roku 1871, ņe společnost existovala do 

roku 1861. První důlní práce byly započaty od vykopání příkopů v délce 120 m a 
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v hloubce 1,20 m v místě, kde bylo pozorováno hojné vytékání ropy. Vytékající ropa 

byla čerpána do věder, vylévaná do sudů a transportována do rafinérie. Následně kolem 

potoku Wrzanka byly kopány studně, nad kterými stály dřevěné trojnoņky, vysoké 7m. 

Ve vrcholu zavěsili kladku, přes kterou procházelo lano s uchycením na dřevěný kbelík, 

pomocí kterého vytahovali hluńinu a také ropu smíchanou s vodou. Takovým kbelíkem 

byl také spouńtěn na dno výkopu horník – kopáč (obr. 9). Kopal jamy, několik stop 

hluboké, v kterých se sbírala voda a na jejím povrchu ropa čerpána do nádob. Taková 

operace se ukázala jako nevhodná. Kopali hlouběji, neņ voda zalila studnu, a kdyņ 

natrefili na kámen, vyvrtali v něm díru okovaným vrtákem a přes ní čerpali ropu, ale i 

tento způsob se ukázal jako nepraktický a nedávala uspokojivé výsledky [6]. 

Do ventilace studní byly umístěny 

ruční ventilátory, kterými byl vháněn 

čerstvý vzduch. Byly to speciální kolmé 

dřevěné kanály, později plechové. Dno 

studny bylo osvětleno hornickými lampami 

. Kopané studně byly uvnitř vyztuņeny 

roubenými ,,polokladrakami ,, (nosníky) , 

měly rozměry 1,2 m a hloubku několik 

metrů. Kdyņ v roce 1859 oba společníky 

potkalo rodinné neńtěstí, Trzecieski odjel 

za hranice, Łukasiewicz se vrátil do Gorlic 

a Jasła. Dozor nad pracemi byl svěřen Janu  

Horytiakowi, hajnému Klobassy. 

V roce 1860 shořela první rafinerie 

vybudovaná Lukaszewiczem  v 

Ulaszowicích pod Jaslem, ale místní obyvatelé z obav před poņáry nedovolili její 

obnovení.    Zanedlouho se Trzecieski vrátil ze zahraničí, a kdyņ v roce 1861 v 

jihovýchodní části dolu narazili v nové studni Wojciech na silný pramen ropy, 

přesvědčilo to do té doby nevěřícího Karola Klobassu k dalńím pracím a rezignujícího 

Łukasiewicza k přestěhování se do Polanky, blíņe k dolu Bóbrce, kde zanedlouho 

zaloņil rafinérii.[6][internet 1] 

Obrázek 9. Spouštění do prvních kopaných 

studní (Muzeum Bóbrka) 
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 4.3 Objevení vydatných pramenů 

Okolo roku 1861 vznikla naftová společnost Trzeczieski – Lukasiewicz - 

Klobassa . Trzecieski investoval do podniku finance, Klobassa věnoval pozemek pod 

dolem, kdeņto Lukasiewicze se ujal řízení celého podniku. Společnost byla neobvyklá 

na pozadí tehdejńích průmyslových styků. Stala se vzorem jednotné spolupráce 

společníků, přesto, ņe nebyla opět stanovena písemnou smlouvou. Lukasiewicz dbal o 

modernizaci dolu i zdokonalení rafinérie v Polance. Zisky se dělily rovnoměrně a důl 

vykazoval velké příjmy. Za zisky koupil Lukasiewicz od hraběnky Bobrówskie  

Chorkówku, vybudoval tam usedlost a rafinérii. Skvěle prosperující společnost se 

rozpadla z popudu Lukasiewicze v roce 1868, který rezignoval z jedné třetiny účasti 

(myslel, ņe to bude spravedlivé) a nechal si jen plat 6 000 zl za funkci ředitele. Nadále 

řídil rafinérii v Chorkowce a kupoval od společníků suroviny na destilaci. Jak podnik 

vypadal, dovídáme se ze slov Josefa Wachaly : Rafinérie je umístěna ve starém 

pivovaru, ke kterému přibyly přístavby. Ze začátku pouņívali k destilaci retortové kotly, 

z vrcholu retorty se destilované páry zkapalňovaly ve vodních chladírnách. Pod kotly se 

topilo dřevem, nebo uhlím. Rafinace probíhala v leņících válcích, vybavených míchadly 

vodorovně na ruční pohon. Rafinovalo se kyselinou sírovou, odkyselovalo louhem 

sodným v těch samých nádrņích za studena [6][internet 1]. 

Stejně dobře byl zorganizován důl v Bóbrce . Dělníci pocházeli z místních vsí, 

ale na hornické práce byli vyńkoleni odborníky pocházejícími z Německa a ze 

Sedmihradska. Lukasiewicz důl zmodernizoval, vyuņíval odborných porad tehdejńích 

autorit z oboru geologie a vrtání. V roce 1862 přińel do Bóbrky ing. Henryk Walter , 

který zavedl na dole nárazové vrtání . S vyuņitím Fabianových nůņek [6].   

4.4 Příchod nárazového vrtaní 

Nárazové vrtání spočívalo na drcení skály na dně vrtacího otvoru za pomocí 

nárazu ocelového vrtáku odpovídající hmotnosti a tvaru ostří. Byl zavěńen na dřevěných 

stoņárech s ņeleznými spojkami se závitem. Vrtáním touto metodou se dosahovalo 

hloubky 150 m. Tímto způsobem byla odvrtána vrt Walter, jehoņ zbytky lze vidět 

dodnes. V roce 1867 Albert Fauck v Kleczanach a následovně v Bóbrce i Ropiance 
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zavedl do vrtání pohon parního stroje (obr. 10), který značně omezil lidskou námahu a 

umoņnil vrtání do hloubky. V roce 1870 přijel do Bóbrky Adolf Jablonski, lékárník, 

kterého Lukasiewicz vyslal na dva roky  studovat do USA, aby získal vědomosti o 

nejnovějńích metodách vrtání a geologii. Jablonski se vrátil v roce 1873 a přivezl řadu 

zlepńení, které zavedl uņ jako ředitel na dole Bóbrka. Spolu s Walterem zmodernizoval 

techniku vrtání, způsob zamykání spodních vod, a také metody dobývání ropy pomocí 

pump. V roce 1874 Edward Windakiewicz napsal: Vliv tohoto průmyslu na okolní 

obyvatelstvo a vůbec celé okolí je velice prospěńný. Je třeba se podívat na cesty, 

bydlení malých i větńích vlastníků a konečně jednotlivých lidí po cestě do Bóbrky a 

nabudeme takový dojem, jako kdybychom byli přeneseni do nějakého lépe upraveného 

okolí v Německu, nebo ve Francii [6].  

V roce 1868 byla objevena 

v Bobrzeckých studních minerální 

voda. Byly to vody alkalické 

s velkým obsahem jodu a bromu a 

oxidu uhličitého. Byl vybudován 

vodoléčebný ústav a s dobrým 

výsledkem byly léčeny koņní 

choroby, močového měchýře, 

revmatismus a také záněty průduńek 

u dospělých i dětí. Přesto ropa 

vnikající do vrtu naruńila plány na vytvoření lázní. U příleņitostí čerpání minerálních 

vod byly poprvé pouņity parní stroje, které poháněly pumpy. Podle důvěryhodných 

údajů z roku 1897 v Bóbrce bylo vytěņeno v letech 1861 aņ 1868 okolo 200 000 centů 

ropy . Jestli pokládáme tento počet za pravdivý , dokazuje to , ņe Bóbrka dodávala 

jednu čtvrtinu tehdejńí haličské produkce. Lukasiewicz se zejména zabýval 

zpracováním ropy. Získával naftu výjimečně dobré jakosti, o které se zajímali světoví 

titáni naftového průmyslujako byl třeba John Rockefeller. Podrobně se zajímal o 

pracovníky v dole. Zaloņil Bratrské pokladny, které byly prvními pojińťovnami 

v Polsku i v Evropě, chránící případné nemocné, či invalidy[6][internet1]. 

 Zaloņil také obecní pokladny, které poskytovaly krátkodobé půjčky bez úroků a 

dovolily tak místním občanům osvobodit se od lichvářů [6].  

Obrázek 10. Lokomobila součástí vrtné nárazové 

soupravy (autor) 
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4.5 Po smrti Lukasiewicze 

Kdyņ v roce 1882 Lukasiewicz zemřel, vedení dolů převzal Adolf Jablonski, 

po něm Zeman Suszicky . Za jeho vedení bylo uvedeno do provozu vrtání Kanadskou 

metodou (obr. 11), coņ způsobilo vzrůst dobývání  ropy. Díky nové metodě vrtání byla 

odkryta nová bohatá loņiska, která se dříve nalézala v nedostupných hloubkách. První 

ńachta byla vyvrtána Kanadskou metodou do hloubky 378 m. Z počátku z Kanadského 

vrtu bylo těņeno 7,5 barelů ropy denně. Vrtání na Kanadský způsob bylo hodně dlouho 

nejpopulárnějńí metodou. Aņ v roce 1926 bylo 

uvedeno do provozu vrtání lanové, s pouņitím 

kombinovaných vrtných zařízení, tzv.typ 

Bibkowski. V roce 1886 po smrti Klobassy přeńel 

důl do vlastnictví synů Wiktora a Stanisława. 

V roce 1893, Stanisław Klobassa prodál svůj 

45%, a druhý syn  Wiktor a Helena, vdova po 

Karolu Klobassovi, prodali své podíly Wiliamowi 

Henry MacGarvey'ovi, který byl známý kanadský 

průmyslník [6].  

 4.6 Vstup zahraničního kapitálu 

Důl Bóbrka  byl zaloņen Poláky, z polského kapitalu –vybudován  díky talentu 

a práci polských odborníků a pracovníků, vytvořil se kádr polského naftového 

průmyslu, centrum hornické a vrtné techniky to vńe přeńlo po 39letech od zaloņení na 

dlouhých 50let do rukou cizího kapitálu [6]. 

 V roce 1895 důl Bóbrka přechází do vlastnictví Galicyjskiego Karpackiego 

Naftowego Towarzystwa Akcyjnego v Gliniku, ve kterém MacGarvey byl hlavním 

akcionářem a dohled nad dolem převzal Charles Nicklas.  V roce 1909 zastával roli 

Obrázek 11. Kanadsko-polská vrtná 

souprava (autor) 
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ředitele Jakub Perlina a za dva roky jej ve funkci vystřídal Roman Klein, který současně 

řídil důl Rowne i Kobylany [6].  

V době první světové války byl ředitelem Wlodzimierz Bukojemski , a po něm 

aņ po započetí druhé světové války plnili funkce ředitelů v pořadí: Wladislaw Hennig 

,Eugeniusz Parski, Stanislaw Bielewicz, Kazimierz Szczepanski, Jan 

Niesiolovski,Stanislaw Szumanski. V roce 1928 se Haličská karpatska akciová 

společnost stala součástí fracouzkého naftového koncernu Malopolska, a v rámci toho 

podniku zůstal důl Bóbrka aņ do začátku druhé světové války. Ve válce se podnik 

nacházel pod dohledem německých okupačních naftových firem prvních z nich byla 

Beskiden Erdölgewinnungs Gesellschaft a později Karpathen Erdölgewinnungs 

Gesellschaft  letech 1939 aņ 1945 byli řediteli dolu: J. Schwarzernberg – Czerny,Marcin 

Ptak, Leon Mercik  Zenon Lenduszko .Po válce K. Szcepanski a následně J. Wegrzyn, 

Josef Zuzak , Eugeniusz Kalisz, Stanislaw Kondera , Ludwik Borek a Zbigniew Nowak 

[6].  

4.7 Bóbrka v poválečných letech 

V 50. letech se pokouńeli vrátit dolu bývalou slávu a na vrtání byla pouņita 

rotační metoda. V letech 1957 – 1958 byla vchodu vrtná zařízení Trauzl a U.Z.T.M. , 

kterými bylo dosaņeno hloubky 1200m. V roce 1979 byla pouņita podruhé rotační 

metoda. Za pomocí zařízení N – 20 byl vyvrtán otvor do hloubky 2000 m, bohuņel 

se nenarazilo na zdroj ropy. Nyní důl Bóbrka není tak výnosný, jako za času 

Lukasiewicze , ale nadále je aktivní. Zejména cenná je oblast dávného dolu kde je od 

roku 1961  v provozu Muzeum naftového a plynového průmyslu, které střeņí nejstarńí 

památky naftového průmyslu a nese jmeno samotného Lukaszewicze. Dodnes se zde 

zachovaly studně, které pocházejí z 19. století a stále jsou bohaté na prameny nafty. 

Neocenitelným pokladem muzea je památný obelisk, který byl v roce 1872 postaven 

ing. Lukasiewiczem . Tento němý svědek historie kraluje na místě dávného dolu a svojí 

existencí připomíná dobu slávy Polského naftového průmyslu [6][internet1].  
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5. Muzeum naftového a plynárenského průmyslu v Bóbrce 

Muzeum naftového průmyslu nesoucí jméno Ignacy Lukasiewicze leņí v 

haličské části Polska u obce Bóbrka. Na tomto kousku země vznikly základy pro 

průmyslové odvětví, které v druhé polovině 19 století postrčilo svět ve směru dosud 

nevídaného rozvoje civilizace. Je nepopiratelné, ņe k tomuto rozvoji dal podnět Polák 

Ignacy Lukasiewicz a Polsko se tak stalo kolébkou naftového průmyslu.  

Muzeum vzniklo 

začátkem 60. let 

minulého století a jako 

jediné svého druhu je 

umístěno na území stále 

činného dolu. Základním 

cílem skanzenu muzea je 

ukázat stroje a zařízení, 

které jsou nezvratným 

důkazem pokračování rozvoje vědy, techniky a úspěchu mnoha vědců a průmyslníků. 

Ochránit je před zničením a zapomněním, shromáņdit věcné dokumenty rozvoje 

naftového průmyslu, vystavit a ukázat celé společnosti ohromný vědecký průmyslový 

úspěch polských naftařů.  

Areál muzea se skládá z venkovní a vnitřní expozice uloņené ve dvou kruhových 

budovách, které mají svým tvarem připomínat ropné tanky (nádrņe). Tyto budovy jsou 

umístěny u hlavního vstupu do skanzenu muzea a můņeme v nich najít tři výstavní sály, 

konferenční sál, administrativní část, archivy a knihovny. Ve výstavních halách jsou 

prezentovány pomoci modelů ukázky těņby ropy, zemního plynu, petrochemického 

průmyslu a malá část je věnovaná i plynárenství s ukázkou plynových měřičů a hodin. 

Dalńí vnitřní expozice je situována v dobové kovárně, zámečnické dílně z roku 1864, 

která je mimo jiné vybavena stroji brněnské fa. F. Wannieck - Brünn.Ve venkovní 

expozici se nachází velké mnoņství techniky pro vyhledávání, těņbu, transport ropy a 

zemního plynu. Výzkum, který zastupuje například seismologický vibrační vůz, přes 

různé druhy vrtných souprav aņ po separátory a pumpy. Dokonce je zde zastoupena 

Obrázek 12. Lokalizační mapa Bóbrckého skanzenu 

((mapy.google.cz) 
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„horská“ čerpací (obr. 13) stanice s ukázkou historických čerpacích stojanů, v jejímņ 

interiéru jsou vystaveny fotografie starých benzinových pump. V jedné z dalńích 

nenápadných dřevených budov se nachází 

kotelna s kotlem Nian z konce 19.století, 

který poháněl těņní zařízení. Neméně 

zajímavé jsou exponáty z dob zakladatele 

dolu Lukasiewicze. Do dneńních dnů se 

zachovaly první kopané studny („kopanki“) 

jako například „Franek“, „Janina“ a 

„Wiktor“, které byly později prohloubeny 

vrtným nárazovým vrtáním a dodnes se 

z nich těņí okolo 50 aņ 100kg ropy za den. V samém 

středu muzea se nachází obelisk (obr. 14), který zde 

nechal Lukasiewicz postavit v roce 1872 na paměť 

zaloņení naftového dolu v Bóbrce roku 1854, samo 

muzeum jej povaņuje za nejvzácnějńí exponát.  

Dobu svého zakladatele také připomíná dům 

dřevěné konstrukce, původně slouņící administrativě 

a ubytování na dole Bóbrka. Je v něm od roku 1985 

budována expozice petrolejových lamp, fotografií, 

geologická expozice, rekonstrukce dobové lékárny, 

ukázka originální důlní mapy z roku 1879 a obydlí 

Lukasiewicze v Chorkowce. V muzeu jsou umístěny 

vńechny základní druhy vrtných souprav a to od nárazových aņ po moderní rotační 

soupravy. Nárazové soupravy jsou zde zastoupeny od těch prvních ručních, přes parou 

poháněnou pensylvánsko-kanadskou, která se téņ nazývá Fackouva aņ po polsko-

kanadskou soupravu, díky niņ se Polsko stalo v době jejího zavedení třetím největńím 

producentem ropy na světě. Samotná vrtná souprava je dnes jednou z dominant muzea a 

její interiér slouņí k organizování konferencí, prezentaci výstav muzea a významným 

akcím. Rotační, neboli rotarové vrtání je zde zastoupeno od velkých souprav typu 

Trauzl, OP 1200 aņ po malé mobilní URB  umístěné na vozidle ZIL [4]. 

Obrázek 13. Horská benzínová pumpa (autor) 

Obrázek 14. Obelisk z dob 

Lukasiewicze (autor) 
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Od roku 1991, muzeum publikuje vlastní vědecké a historické knihy a časopisy. 

Jeden z pravidelných periodik nese název „Wiek nafty“ a má také svoji anglickou verzi 

„Age of Oil“. Počínaje rokem 1995 Muzeum uděluje usnesením představenstva spolku 

STIPNiG medaili Muzeum naftového průmyslu. Medaile je udělována jako uznání 

aktivní sociální práce, filantropie a sponzorství pro rozvoj a obohacení sbírek. Dodnes 

tuto medaili obdrņelo 150 lidí a institucí. Za podpory fondu Evropské unie prochází 

areál od roku 2000 rekonstrukcí. V roce 2004 byla zaloņena nadace Muzeum naftového 

a plynárenského průmyslu Ignace Lukasiewicze v Bóbrce [internet1]. 

6. Historie těžby ropy v okolí Wietze 

 6.1 Ropa jako lék 

V Německu jsou výrony ropy na povrch země potvrzeny od roku 1430 n. l. na 

jezeře Tegern, které se nachází v bavorských Alpách. Mnichové ze zdejńího kláńtera 

nańli ve svém okolí skálu, ze které odkapávala ropa, a aņ do 18. století ji sbírali a 

prodávali jako prostředek proti dně, bolestem uńí a koņním onemocněním. Nazývali ji 

podle jména svého kláńtera Quiriusöl, a v nejlepńích dobách produkovali aņ 40 litrů 

denně [3].  

V severním Alsasku ve Francii v 

okolí obce Pechelbronn byl odnepaměti 

znám přírodní vývěr ropy známý „Beachel 

Brunn“, který byl vyuņíván ke koupelím pro 

léčbu kůņe, dny, hnisavých ran, bolesti zubů 

a jako ochrana proti hmyzu [3]. Ozokeritem 

(zemním voskem, který se tvoří oxidací 

ropy) a bitumenem se zabýval také 

Georgius Agricola, významný důlní 

odborník v 16. století. V roce 1545 zveřejnil práci „de natura eorum, quae efluund e 

terra“ (O jich povaze, které unikají ze země), kde referuje o výstupu bitumenu 

v prostoru Braunschweig – Hannover, aniņ by zmínil lokalitu ve Wietze. To také 

Obrázek 15. Dehtové jámy (Wolter, 2001) 
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nemohl, protoņe bitumen se ve Wietze objevil u povrchu země aņ při extrémně vysokém 

stavu podzemní vody o sto let později [3][7].  

Dehtové jámy (obr. 15) se ve Wietze začaly těņit aņ okolo roku 1700, kdy se 

odkopával  bituminózní písek z jam hlubokých cca 2 metry. Tato primitivní předzvěst 

povrchové těņby se prováděla aņ do konce 19. století. Existuje číselný údaj o produkci 

 z roku 1768, kdy se ze 100m3 dehtového písku vymylo 7000 hannoverských liber, coņ 

je cca 350kg mazutu .   

V té době se jiņ uskutečňovala dobývání se základkou, kdy se písek zbavený 

dehtu vracel zpět do jam, kde se po dlouhé době opět nasytil dehtem [3][7]. 

6.2 Objev ropy ve Wietze 

V letech 1858/59 

renomovaný přírodovědec Georg 

Christian Konrád Hunäus  provedl 

ve Wallmanské dehtové jámě v 

okolí Wietze  svůj slavný první vrt, 

v němņ nalezl ropu. Hunäus 

vlastně hledal uhlí. Za tímto 

účelem prováděl vrty na různých 

místech. Ve Wietze byl úspěńný 

svým nálezem, kterým zaloņil 

průmyslovou těņbu ropy. Toto byl počátek razantního rozmachu těņby ropy ve Wietze. 

Bylo vyhloubeno přes 2 000 vrtů (obr. 16), a v roce 1918 vznikl ropný důl.  (Prudký 

rozvoj průmyslu, který nastal v zemědělské vesnici, a tím v ņivotních poměrech lidí, 

změna vzhledu krajiny tím, ņe na vřesovińtích vznikaly těņní věņe, jakoņ i hrubé 

chování mezi lidmi se dalo přirovnat k ropnému rozmachu v Americe. Z toho vzniklo 

„okřídlené“ rčení Malý Texas na vřesovińti) [3].  

Po převzetí ropné produkce v DEA-Bergwerken Pechelbronn, Wietze a Heide 

od konce 1. světové války se i v cizině probudil zájem o těņbu ropy hornickým 

způsobem.  

Obrázek 16. Pohlednice dokazující četnost vrtů v 

okolí Wietze (sbírka autor) 
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V Rumunském městě Sarata-Monteoru , v Japonsku, a v USA byly krátkodobé 

aktivity. Od roku 1932 se získaly zkuńenosti s podzemními vrty v Yareze (SSSR), které 

měly dosáhnout 60 % odloučení ropy, ale nebylo toho dosaņeno. V dobách vysoké ceny 

surové ropy byly příleņitostní výskyty asfaltu, jako např. roponosné písky v Athabasce 

v Kanadě, předmětem nákladných tepelných metod extrakce [7].   

Ropná křídová ńachta u Heide  byla zavřena po několika letech z důvodu 

nehospodárnosti. Od roku 1919 dodala 160.000 t křídy, obsahující ropu z hloubky 140 

metrů, přičemņ síť důlních chodeb byla dlouhá 13 kilometrů. Nízká prostupnost 

roponosné křídy a problémy vodního hospodářství vedly k zastavení těņby. Tím jsou 

ropné vrty Pechelbronn a Wietze jedinými ropnými doly, které provozovaly trvale 

ziskovou produkci po mnoho desítiletí [3][7].  

6.3 Plánování ropné šachty Wietze 

Při vypuknutí 1. světové války patřila těņba ropy hornickým způsobem 

v Německu jiņ čtvrt století minulosti. Zásobování surovou naftou bylo zajińtěno 

výhradně vrtnou těņbou doma a v cizině, hlavně z  ropných polí otevřených německým 

ropným průmyslem v Haliči a Rumunsku. Kdyņ tyto v prvních letech války vypadly, 

spočívala povinnost vojenského i civilního zásobování pohonnými hmotami a mazacím 

olejem na samotných domácích polích Wietze, Ölheim-Eddesse, Pechelbronn a 

Hänigsen-Dannhorst.  Jejich roční produkce cca 100.000 t sotva mohla pokrýt válečnou 

spotřebu. Palčivá otázka proto byla: Jak rychle získáme více nafty? Odpověď na tuto 

otázku dal Rudolf Nöllenburg, generální ředitel společnosti Deutsche Erdöl AG (DEA). 

Nöllenburg byl jiņ ředitelem předchozí společnosti Deutsche Tiefbohr AG (DTAG) 

zaloņené 1. 1. 1899, která své hlavní aktivity prováděla v Alsasku. Takņe se dostal 

územně i časově do dostatečné blízkosti ropné ńachty Pechelbronn, aby se dověděl vńe 

podstatné o fyzikálně technických souvislostech a rozdílech ropné těņby vzhledem 

k vrtné těņbě. Při vrtné těņbě z beztlakých nalezińť nastane po počáteční „Flush-fázi“ 

silný pokles těņby, který při tradičním čerpacím provozu umoņňuje pouze stupeň 

extrakce ropy cca 15%, takņe 85% obsahu loņiska zůstane nevyuņito. Zde  Nöllenburg 

prozřetelně poznal ńanci pro hornictví, které podzemními dutinami můņe zajistit 

mnohem lepńí průsak loņiska, ovńem za značně vyńńí náklady. Ve válce vńak náklady 
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hrají podřadnou roli. Kromě toho Nöllenburg věděl, ņe ropná loņiska zasaņená 

předchozí a současnou vrtnou těņbou mohou být uvolněna a připravena k těņbě [7]. 

Hlavní správa DEA měla sídlo v Berlíně, a tak Nöllenburg mohl říńskou vládu 

přímo na místě přesvědčit o své myńlence. S navrņenými projekty ńachty Pechelbronn, 

Wietze a Heide byl vyjádřen souhlas. V roce 1916 DEA začala hloubit v Pechelbronnu 

novou ńachtu, o dva roky později následovalo Wietze, a i přes ukončení války  Heide 

v roce 1919. Nöllenburg měl ve Wietze za cíl vybrat ropné loņisko ve spodní křídové 

formaci Wealden , které od roku 1902 bylo vytěņeno pozemními vrty do hloubky 200 aņ 

300m. Během povrchové těņby bylo dle záznamů odčerpáno jiņ 325.000 tun, a tak je 

ropné loņisko uvolněno k těņbě. Vhodnost vrtsvy Wealden k těņbě bylo také dáno tím, 

ņe roponosné horniny nejsou tak tvrdé, takņe duté prostory bylo moņné vytvořit bez 

pouņití výbuńnin. Tím byly dány nejdůleņitějńí předpoklady pro poloņení důlních 

drenáņních systémů ve formě sítě důlních chodeb, do kterých měla prosakovat ropa. V 

Berlíně se 15. února 1918 konala porada pro realizaci tohoto obzvláńť náročného 

projektu, kterého se zúčastnili hejtman De la Sauce  z válečného úřadu v Berlíně, důlní 

inspektor Dahms z důlního úřadu Celle a důlní ředitel Rost pro Deutsche Erdöl AG. 

Jednalo se hlavně o staņení pracovních sil z fronty, coņ v totalizačním čtvrtém roce 

první světové války byl velký problém, ale také pořízení těņkých strojů, zařízení a 

materiálů pro prohloubení ńachty, bylo moņné pouze se státní podporou [2][7].  

Dne 7. březnu 1918 poņádal Vrchní důlní úřad z Clausthal-Zellerfeld  Císařské 

ministerstvo vnitra, oddělení důlní správy Strassburg, o obhlídku ropné ńachty 

Pechelbronn  důlním inspektorem Dahmsem. Ten měl jako zástupce důlního úřadu 

získat přehled o specifikách tamní těņby ropy. DAE podala začátkem května 1918 

důlnímu úřadu v Celle provozní plán a tím se podnik ropné ńachty Wietze dostal do 

svého výjimečného chodu [7].   

6.4 Otevření ložiska  

Plánovaným cílem bylo dosáhnout průsak ropných formací Wealden. K tomuto 

účelu měla být vybudována v roponosném písku rozsáhlá síť důlních chodeb, jako 

drenáņní systém. Sedm bloků bylo od sebe nejen značně vzdálených, vertikálně 

rozčleněných a čím dál více nakloněných, ale také naruńené menńími poklesy a lomy. 
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Aby se tato nehomogenní loņiska připravila k zpřístupnění pro těņbu, představovalo to 

enormní hornickou výzvu. 

Bylo třeba zpřístupnit oblast v hloubce 180 aņ 295 metrů, coņ vyņadovalo 

rozdělení do dvou hlavních těņních pater na úrovni 222 a 246 metrů. Kromě toho bylo 

nutno mezipater a dílčích pater, aby dońlo k optimálnímu průsaku hlavně více 

nakloněných bloků. Nejprve vńak bylo třeba vytvořit přístup do hloubky ńachtou.[2][7]  

 6.5 Hloubení šachty 

6.5.1 Šachta 1 

Na základě provozního plánu z 12.5 1918 bylo v září 1918 zahájeno hloubení 

ńachty. Pořadí vrstev prokázané v zajińťovacím vrtu aņ 311,1m  rozhodlo o metodě 

hloubení a vypaņení vstupních ńachet. DEA odhadla zaměstnání 77 pracovníků na 

hloubicích pracích. Sehnat takový tým ve čtvrtém roce války byl velký problém a 

podařilo se to s podporou vojenského úřadu. Personál musel být shromáņděn způsobem 

„Hrdinství“ na vńech frontách.  

Proráņení vodonosných písků z doby ledové aņ po těsnící slínu splavenin se 

provádělo jámou vyzděnou armovaným cihelným zdivem o tlouńťce 0,5m se světlým 

průměrem 7,5 m. Pod váhou přibývající okruņní zděné hradby se vtlačovala pod tím 

instalovaná řezná patka měkkými vrstvami, čímņ byl podpořen pokles neustálým 

bagrováním otevřeného dna ńachty pomocí párou poháněného lanového rýpadla. Dalńí 

hloubení proběhlo se spouńtěnou ńachtou ze ņelezných ńachetních skruņí světlého 

průměru 6,0m, která navíc k vlastní hmotnosti byla raņená s předstihem. Lanové 

rýpadlo prohloubilo současně otevřené dno ńachty. Při hloubce 36,5m se průměr ńachty 

ustálil na konečných 5,2 metru. Také tato spouńtěná ńachta byla raņená s předstihem 

s podporou rýpadla aņ k dosaņení třetihor v hloubce 55 m v květnu 1919 [7].  

Pevnost jílových vrstev nepřipouńtěla dalńí stlačování, takņe se přeńlo na ruční 

raņení v postupu klínového věnce. Poté, co vstupní ńachta byla vysuńena, a klínový 

věnec byl namontován nad dno ńachty, připojilo se hloubení pod nepřetrņitě 

sledovaným klínovým věncem. Toto probíhalo pneumatickými sbíjecími kladivy, a 

v případě potřeby vrtáním a střílením pouņitím výbuńniny. Pomocí závěsného leńení se 

zhotovilo vypaņení stěn ńachty z betonu nebo zdiva se světlou ńířkou 5,2m. V listopadu 
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1919 dosáhla ńachta v 181,5m mez formace třetihor /Wealden, a po 18. měsících 

hloubení v únoru 1920 předběņnou konečnou hloubku 223,5 metrů. V hloubce 203 

metrů bylo pracovní dno, které později slouņilo jako větrací patro, a v hloubce 222 

metrů 1. hlavní těņní patro. Pro vozovou těņbu od roku 1920 byla ńachta provizorně 

přestavěna na końovou těņbu, a v lednu 1921 dřevěná hloubicí konstrukce byla 

nahrazena ņeleznou těņní věņí (obr. 17). V polovině roku 1921 dostala ńachta vestavbu 

pro konečnou těņbu ve dvojitých końích. Průřez ńachty byl rozdělen podle různých uņití 

na těņní, větrací, leznou a potrubní zátyň. Tak byly vytvořeny předpoklady pro plynulé 

raņení sítě chodeb. V červenci 1922 se dalo do pohybu ruční prohlubování ńachty 1 aņ 

na plánované patro 246 metrů. Po dvou měsících bylo dosaņeno hloubky 250 metrů. 

Stěny ńachty obdrņely vypaņení částečně z betonu a částečně ze zdiva. Pod patrem 246 

metrů do února 1923 vznikla vodní jímka 14 metrů hluboká coņ bylo nejhlubńí místo 

ńachty [7] 

Obrázek 17. Nově osazená ocelová těžní věž na šachtě č.1 

(Wolter, 2001) 
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6.5.2 Šachta 2 

Zatím co horizontální otvírání loņiska vycházející ze ńachty 1 probíhalo 

současně ve dvou směrech, v listopadu 1920 se objevilo téma druhého výstupu nad 

povrch dolu, který je povinně předepsán v okrsku vrchního důlního správy Clausthal-

Zellerfeld. Pokud druhý výstup scházel, nařídil báňský úřad omezení počtu pracovníků 

podzemní těņby na 40 osob na směnu. Druhá ńachta měla být vyhloubena 70m 

východně od ńachty 1[7].  

Dne 7. 3. 1922 pověřila DEA Deutschland výstavbu ńachet AG, Nordhausen 

vyhloubením ńachty zmrazovací metodou. Tato spočívala v obvrtání svislými vrty na 

obvodu budoucí jámy, které byly od sebe cca 1 metr, vrtanými postupně aņ do podloņí 

na úroveň konečné hloubky dolu. Do písků byl vháněn přechlazený solný roztok, který 

dokázal profil raņené jámy po dobu hloubení a vystrojování zmrazit. V květnu 1922 

bylo zahájeno vrtání ńachet zmrazováním, kterým se vodnatý pleistocén měl přeměnit 

na ledový blok, v kterém bylo moņné ruční hloubení.     

Toto se provádělo metodou klínového věnce, doprovázenou vestavbou hladké 

ņelezné ńachetní skruņe o průměru 3,5 m a ņ do hloubky 52m, kde začíná hydroizolace 

terciárními jíly. Druhé spouńtění skruņe aņ po dosaņení konečné hloubky 228.25m bylo 

provedeno v březnu 1923 ve vlastní reņii, kde stěny ńachty byly vypaņeny částečně 

betonem a částečně zdivem. V hloubce 222m začalo rubání hlavního podloņí, aby se na 

této úrovni vytvořilo připojení k ńachtě 1, ke kterému dońlo jeńtě v březnu 1923 [7]. 

6.5.3 Horizontální chodby  

Poté, co ńachta 1 v únoru 1920 dosáhla úroveň plánovaného patra 222m, byla 

příčně vyraņena dvě prostorná nárazińtě, které ve formě valené klenby o průřezu 15 m 

byla částečně vybetonována a částečně vyzděna. Dále směrem na jih a sever vyraņené 

příčné chodby dosáhly v roce 1920 hroudy roponosného písku v blízkosti ńachty, čímņ 

se staly přístupné pro zařízení průsaku ropy. Prohloubením ńachty 1 a naraņením patra 

246m  v únoru 1923 začalo otvírání této hlubńí části bloků v blízkosti ńachty. 

Jihobannetzer  blok, pokleslý do hloubky 275m  a Severobannetzer  blok, sahající na 

293m  vyņadovaly rozsáhlý systém ramp, které vycházely od patra 246m s několika po 

sobě následujícími sváņnými drahami, které umoņnily podpatrové dobývání s mezipatry 

na úrovni 261,5m, 267m, 275m ,284m a 293m [7]. 
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K předběņnému průzkumu této oblasti byly na severní příčné chodbě patra 246m 

vyhloubeny prohlubně do 30m. Schindler blok napojený na Severobannetzer  blok ve 

východním směru, byl otevřen na úrovni patra 275m v délce 1,8km v loņisku 

roponosného písku, takņe tam probíhalo kombinované vyrovnání a příprava. Tímto 

naraņené důlní chodby byly ohledně průřezu, křivolakosti a stability jako hlavní těņní 

chodby natrvalo nevhodné, takņe v roce 1932 byla zahájena raņba chodby Zentralwitzer  

na úrovni patra 246m. Probíhala od ńachty vycházející ve východním směru, přibliņně 

paralelně k Schindler bloku ve vzdálenosti 500 aņ 400m [7]. 

Důvodně  neprobíhalo ņádné přímé přibliņování k Schindler bloku, protoņe důlní 

chodba měla jiný záměr: těņba lehkého oleje  z loņiska Rhät v Zentralwitze. 

Touto myńlenkou se DEA zabývala jiņ v březnu 1927 při plánování zařízení 

s dvojitou ńachtou na Teufelsinsel  asi 200 m západně od nynějńího Ropného muzea. 

Obě ńachty ve vzdálenosti 50m měly sahat do hloubky 325m. Zjevně světová 

hospodářská krize potlačila i tento odváņný projekt. Oba bloky leņely hluboko pod 

patrem 246m , takņe i zde odkrývání muselo být prováděno podpatrovým dobýváním. 

Nejprve vznikla v prodlouņení trasy Zentralwitze  rampa v délce 400m , která se 

sklonem 20% dodala přídavnou hloubku 80m aņ na  úroveň 325m. 

Pro Schindler blok leņelo patro 325m opět příliń hluboko, takņe bylo třeba 

provést sváņnou dráhou zvýńení 35m na úroveň 290m, aby se pak dosáhlo loņiska 

příčnou chodbou v délce 400m. Hlavní těņní chodby v jalovině (severní a jiņní příčné 

chodby, chodba Zentralwitze) byly raņeny dvoukolejně. Nedostatečně stabilní hornina 

vyņadovala důlní výztuņ lichoběņníkovými rámy ve vzdálenosti 0,8m, zpočátku ze 

dřeva, později ze ņelezných kolejnic. Boční stěny a klenby byly zcela, nebo částečně 

potaņeny dřevěnými fońnami. Výztuņ se provedla bezprostředně po raņení [7]. 

6.5.4 Podzemní vrty  

Patro 325 m bylo zaloņeno s cílem odkrýt plyn, obsahující blok lehkého oleje v 

loņisku Rhät v Zentralwitze. Horninu kolektoru (tvrdý pískovec) nebylo moņno uvolnit 

pouņitím výbuńnin. Na úrovni 330m mimo loņisko byla vytvořena paralelní chodba 

v délce 1.313m s tuctem vrtných komor. Z těchto stanovińť se loņisko narazilo 

vějířovitě horizontálními a ńikmými vrty o průměru 10cm aņ do délky 150m. Celková 

délka vrtů byla 3.116m. Z toho připadlo 1.738 m na roponosnou horninu [7]. 
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 6.6 Těžba a přeprava 

Realizace cíle těņby vyņadovala zaloņení sítě drenáņních chodeb pro průsakovou 

těņbu ropy. Kromě toho se předpokládalo, ņe jemnozrnné části písku, které omezeně 

„uvolňují“ ropu, budou vydolovány a zbaveny ropy povrchově [7].  

 6.6.1 Průsaková ropa 

Po dosaņení bloků roponosného písku se začalo se zhotovením systému důlních 

chodeb pro průsakovou ropu. Málo stabilní, písek mohl být proráņen pouze speciální 

razicí metodou paņením. Budování výztuņe sestávalo z dřevěných, později ņelezných 

podpěrných rámů v rozestupu 0,8m. Lichoběņníkový průřez o výńce 2m  a ńířce 1,8-2m 

musel být těsně vypaņen dřevěným fońnami. Paņiny byly raņeny způsobem horizontální 

ńtětové stěny perlíkem kolem dokola, aby se v této ochranné výdřevě mohl roponosný 

písek odebírat na čelbě a dutý/vyrubaný  prostor razit s předstihem.  Lemované fońny, 

nazývané piloty, byly 1,8m dlouhé, 0,2m ńiroké a tlouńťky 3-4 cm. Zkosená hrana na 

předním konci usnadňovala raņení v roponosném písku.  

Tento způsob výztuņe vyņadoval od horníků Wietzer  hodně zkuńeností, 

dovednosti a obezřetnosti. Zajímkování muselo být provedeno téměř beze spár. 

V obtíņných poměrech bylo třeba také čelbu zcela, nebo částečně utěsnit. Budování 

hnanou výztuņí bylo vyhledáváno v celém hornictví.  

Pracovní postup při horizontální raņbě byl nasledující: 

1. pracovní krok: Sejmutí předposlední- pomocné konstrukce a odloņení stranou pro 

opětovné nasazení, aby vzniklo místo k zaraņení pilot paņení;  

2. pracovní krok: raņení pilot perlíkem na polovinu délky a současně odebrání 

roponosného písku na čele ńtoly v ochranné výdřevě 

3. pracovní krok:Postavení pomocné konstrukce na 0,8m. 

4. pracovní krok: dalńí raņení aņ na celou délku piloty a postavení hlavní konstrukce na 

1,6m se spojením svorníky 

5. pracovní krok: opětovné nasazení pomocné konstrukce, která byla na začátku sejmuta 

a tím je nové pole kompletní. 
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Průsakovou ropnou chodbu razil tým sestávající z kopáče, pomocníka havíře a 

vozače. Cena za metr byla flexibilně přizpůsobena měnícím se podmínkám místa a byla 

vņdy vyjednaná mezi vedením provozu a předákem. Pracovní výkon, a tím i výdělek 

týmu aņ do určeného maxima, se vztahoval na průměrnou mzdu havíře jámy. Při 

překročení tohoto maxima hrozilo krácení ceny za metr. Průměrný směnový výkon 

týmu byl v délce 1,6m. 

 V ceně za metr byly zahrnuty vedlejńí práce, jako např. prodlouņení kolejí, 

poloņení paņin, malé zápustky zapuńtěné do patra a montáņ dřevěných ņlabů. Společně 

vydělaná mzda nebyla rozdělena rovným dílem, nýbrņ odstupňována na havíře, 

pomocníka havíře a vozače. Vyraņená chodba byla pro těņbu ropy prosakováním 

opatřena potrubími pro stlačený vzduch a ropu, jakoņ i automaticky fungujícími 

pneumatickými čerpadly - ņeleznými horníky. Rozestupy čerpadel vyplývaly 

z minimálního sklonu protiproudně  instalovaných ņlabů, do kterých přitékala ropa 

ručně vyčerpaná horníky [7].   

Z čerpadel je ropa dále dopravována do transportního potrubí ke sběrné nádrņi, 

odkud pístové čerpadlo dopravuje ropu dále na povrch. Důleņitou roli přitom hrál vrt 

100, kterému také připadlo čerpání vody ze ńachty. V roce 1933 ve vrtu 100 cca 40m 

jiņně od ńachty vznikla centrální čerpací stanice pro transport ropy a vody. V ńachtě 

bylo zavěńeno potrubí o průměru 150 mm, a v čerpací stanici bylo instalováno 

plunņrové čerpadlo s tlakovým výkonem přes 100 at.  Ropa prosakující v chodbách, 

byla hromaděna ručně, kde druņstvo horníků s kbelíkem a násadou nabíralo ropu 

z prohlubní po stranách chodby do ņlabu. Průsakové ropné chodby měly ņivotnost 5-25 

let v závislosti na zrnitosti písku. Nejdelńí ņivotnost vykazovaly chodby 4. loņiska 

s nejjemnějńí zrnitostí. Oddělení těņby ropy vedeném revírníkem udrņovalo pracovní 

oddíl opravářů, který se neustále zabýval údrņbou pneumatických čerpadel v 

produktivní síti chodeb. Zvláńtní formu těņby průsakové ropy představovala těņba 

lehkého oleje z pískovce Rhät ve střední Wietze pomocí podzemních vrtů. Vņdy ze 

třech vějířovitě uspořádaných horizontálních, resp. ńikmých vrtů průměru 100mm tekla 

ropa do sběrného místa, z kterého byla čerpána potrubním systémem k ńachtě. Těņba 

lehkého oleje vńak tvořila jenom zlomek produkce průsakové ropy a to asi 2,4% [7].  
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6.6.2 Těžba roponosného písku     

Pár let po zahájení těņby průsakové ropy se potvrdila domněnka, ņe při větńí 

jemnozrnnosti roponosného písku se jeho průsaková schopnost zhorńuje. Proto DEA 

rozhodla odtěņovat jemnozrnnou zásobní horninu spolu s obsahem ropy. Tato volba 

lokality padla na mírně nakloněný Jiņní blok, který umoņnil hospodárné odtěņení písku. 

Jako metoda těņení se nabídl stěnový porub se směrným rubáním shora dolů, 

s okamņitým zásypem dutého prostoru.  V roce 1924 bylo pro zlepńení stability 

roponosného písku v předpokládané oblasti těņby, prováděno předběņné prosakování se 

ńtěrbinovými chodbami. Koncem roku 1925 byl provoz těņby roponosného písku 

zahájen. Mezi souběņnými chodbami na spodním a horním konci porubní fronty dlouhé 

60-100m byla porubní stěna rozdělena na 30-50 pracovních výklenků o ńířce 2m a 

výńce 2,5m a hloubilo se vņdy do hloubky 3m. Jenom kaņdý druhý výklenek byl 

obsazen jedním horníkem, takņe se porubní čelba mohla hřebenovitě pohybovat vřed. 

Ponechání ochranných pilířů slouņilo ke stabilitě aņ do zaloņení paņení. (Ochranné 

pilíře se staly v 50. letech předmětem nové metody proplachování s cílem sníņení 

nákladů v oblastech zásypu, dopravy a úpravy. Cíle uńetření nákladů nebylo nakonec 

dosaņeno. Proto se od této metody brzy upustilo [7] 

Ve druhém kroku byly odbourány ochranné pilíře a tím porubní čelba 

vyrovnaná. Nyní mohl být dopravní pás probíhající kolem pracovních výklenků posunut 

o 3m dále. Zanechaný dutý prostor byl na odpolední směně osádkou pro zásyp zaplněn 

pískem, zbaveným ropy, smíchaným s pilinami. Odvoz vyrubaného roponosného písku 

se prováděl elektricky poháněným systémem dopravních pásů k Rolllochu = vertikální 

ńachtě nad jiņní příčnou chodbou patra 246m. Z tohoto se rubanina převezla do vozové 

soupravy a lanovkou byla vytaņena k ńachtě. Materiál pro zasypání vyrubaného prostoru 

se dostal na povrch v ņelezničních vagonech k základkovému vrtnému otvoru 

„Versatzbohrloch“ hlubokému 180m, kam byl ručně vhozen. Při nakládání písku byly 

přimíchány piliny za účelem nakypření. Také výztuņný materiál, potřebný v rubání, byl 

vhozen do základkového otvoru. Po volném pádu z výńky 180m zbrzdilo loņe s pilinami 

náraz a zabránilo roztříńtění. V roce 1953 byly vńechny prostory Jiņního bloku vyrubány 

a těņba roponosných písků v této části dolu byla zastavena [7].  
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7. Ukončení provozu  

Zkoumané metody slouņily také jako důkaz, ņe hospodárná těņba zbytkových 

zásob v ropné ńachtě nebyla moņná. Dne 5. prosince 1962 DEA oficiálně sdělila Vrchní 

báňské správě Clausthal –Zellerfeld, ņe ńachta bude uzavřena k 31. 12. 1963. Po 

předloņení podrobného zdůvodnění Vrchní báňská správa souhlasila. Ukončení provozu 

proběhlo po předloņení plánu pro ukončení provozu 11. 3. 1963, který byl Báňským 

úřadem Celle po diskusích a změnách schválen. Podstatnou část tvořil zásyp obou 

ńachet, při kterém pouze 95,2 km celkové délky sítě chodeb zůstalo nedotčeno.  

V listopadu 1963 byl zahájen zásyp obou ńachet, včetně zapuńtění vodních 

uzávěr z bobtnajícího jílu na úrovni třetihor. Dne 12.12 1963 byly ńachty plné aņ do 

úrovně terénu. Později se upustilo od předpokládaného zakrytí betonem. Současně se 

zásypem ńachet probíhalo bourání nadzemních zařízení. V březnu roku 1964 padla těņní 

věņ ńachty 1 a 19. listopadu 1966 byl zbourán i komín ńachty. Pád význačného symbolu 

Wietzer po 46 letech symbolizuje také konec 311 let dobývání ropy na prvotním místě 

německého ropného průmyslu a rozloučení se světově jedinečným těņebním závodem 

[7]. 

8. Německé muzeum ropy 

Dne 1. 9. 1970 bylo otevřeno Ropné muzeum ve Wietze na části naftového pole 

Německé Texaco AG. V budově muzea na výstavní plońe 300m
2
  a na 11.000m

2
 

volného prostranství si mohou návńtěvníci prohlédnout stroje a zařízení těņby ropy. 

Dřívějńí zaměstnanci DAE mají čestnou funkci jako průvodců muzea takņe návńtěvníci 

dostanou podrobné a kvalifikované odpovědi [3]. 
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8.1 Volná prostranství, expozice a sbírky muzea 

 

Ropné pole ve Wietze je jedno z nejstarńích průmyslových nalezińť ropy ve 

světě.  

Z průmyslové 

historie tohoto místa a 

jeho okolí vyplývá 

regionální těņińtě zájmu 

o sbírky a výzkum 

muzea. Ve sbírce 

Německého ropného 

muzea se nacházejí 

četné stroje a zařízení, 

které se pouņívaly na 

ropném poli Wietze. Na 

volném prostranství stojí několik těņních zařízení, která jsou jeńtě v provozuschopném 

stavu na původním místě (obr. 19). Návńtěvníci mohou získat představu, jak těņba ropy 

vypadala na počátku 20.století. Ropné muzeum je tak zaměřeno speciálně na techniku 

těņby ropy a zemního plynu v Německu. Ukazuje technologii jedinečnou pro Dolní 

Sasko. Muzeum získalo 

darem od německé 

společnosti Texaco AG 

v roce 1970 několik zařízení 

těņby ropy, které stojí tak 

jako dříve na původním 

místě a jsou funkční. Tím je 

Německé ropné muzeum 

jediné na světě, které ve 

velkém rozsahu poskytne 

autentický dojem, pokud je o 

Obrázek 19. Lokalizace Německého muzea ropy ve Wietze 

(mapy.google.cz) 

Obrázek 18. Jeden z mnoha plně funkčních exponátu na 

výstavní ploše muzea (autor) 
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těņbu ropy na počátku 20. století. Sbírky, výzkum, dokumentace a prezentace 

Německého ropného muzea se soustřeďují na vznik ropy a zemního plynu, jejich 

vyhledávání, těņbu a dalńí zpracování, jakoņ i jejich význam jako hospodářský faktor a 

vyuņití jako suroviny a nositele energie kaņdodenního ņivota. Jsou zde prezentovány 

účinky tohoto primárního nositele energie a suroviny na společnost a ņivotní prostředí. 

Německé ropné muzeum Wietze vede k porozumění přírodovědných, technických a 

sociálně kulturních souvislostí [internet 2][3]. 

Na volném prostranství lze vńak vidět mnoho jiného: Německé ropné muzeum 

Wietze vlastní velkou sbírku vozidel, vrtných a těņních zařízení, které z velké části 

mohou návńtěvníci sami uvést do pohybu. Symbolem obce Wietze se stala vrtná věņ 

vysoká 58m , která v letech 1961 a 1986 byla pouņita k hloubení hlubokých vrtů k těņbě 

zemního plynu. 

V roce 1997 zřídilo Německé ropné muzeum novou výstavní halu, která na plońe 

300m
2
  nabízí vńeobecné uvedení těņby ropy a zemního plynu. Návńtěvníkům se 

naskýtá pohled na celý průběh těņby od geofyzikálního vyhledávání loņisek, přes různé 

metody odkrytí loņisek, aņ po zpracování a skladování. Kromě toho jsou podány 

informace o chemických strukturách a fyzikálních vlastnostech uhlovodíků, jakoņ i 

vzniku ropy a zemního plynu a vytváření loņisek. Mnohé návńtěvníky můņe překvapit, 

co vńechno lze z uhlovodíků vyrobit, protoņe ropa a zemní plyn se nepouņívají pouze 

jako paliva nebo mazadla. V rafineriích a chemických závodech jsou vyráběny četné 

produkty pro náń kaņdodenní ņivot, od plastových kornoutů aņ po tablety proti bolesti 

hlavy. Pod mottem „Ropa a zemní plyn mají budoucnost a minulost“ poskytuje 

Německé ropné muzeum  Wietze  svým návńtěvníkům názorný a aktuální obraz  témat  

ropy a zemního plynu a navíc  na  související i přesahující tématiku [3].  

Podané informace mají vědecký základ zpracovaný pro běņné publikum. 

Německé ropné muzeum  Wietze   poskytuje kulturním a vzdělávacím institucím 

speciální informace, materiály a akce o ropě a zemním plynu, vrtném průmyslu a 

podílejících se servisních odvětvích. Kromě toho je k dispozici archiv, sbírka a 

knihovna Muzea pro vědecké práce. Německé ropné muzeum  Wietze   lze chápat 

výslovně jako informační centrum pro ropu a zemní plyn. 
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Průmysl ropy a zemního plynu má mezinárodní působnost a proto Německé 

ropné muzeum  Wietze  vyhledává spolupráci s tematicky podobně zaměřenými muzei 

v celém světě. V roce 2006 bylo zaloņeno celosvětová síť Mezinárodní Fórum  

energetických center a muzeí  jakoņ i síť evropských ropných muzeí. Úzká spolupráce s 

průmyslem ropy a vzdělávacími institucemi specializovanými v tomto oboru (Clausthal, 

Vysoká ńkola báňská Freiberg, ńkola pro vrtmistry Celle) je také důleņitým úkolem 

ropného muzea Wietze [3]. 

   Ropné muzeum  Wietze  zahrnuje dobu od roku 1859 dodnes. Pod mottem „ 

Mosty do budoucnosti“ mají být zobrazeny také současný a budoucí vývoj. Prostorově 

se zájem sbírky Muzea omezuje na Německo v přísluńných historických obdobích  

jakoņ i na zahraniční aktivity německého průmyslu ropy a zemního plynu. Obsahově se 

Německé ropné muzeum  Wietze  zajímá o historický vývoj techniky v průmyslu ropy, 

geologické a chemické základy vzniku a zpracování uhlovodíků.  Kromě toho Muzeum 

shromaņďuje předměty, které jsou podstatné pro hospodářsky a společensky historické 

souvislosti těņby a vyuņívání uhlovodíků.  

Ve sbírkách Německého ropného muzea jsou chronologicky a tématicky 

zastoupeny různé technické oblasti průmyslu ropy a podílejících se průmyslových 

odvětví.   

Navíc Muzeum disponuje geologickou sbírkou, která pochází převáņně z těņby 

ropy ve Wietze. Kromě jiņ zmíněných strojů a zařízení, dokumentujících  technickou 

historii, existuje v Německém ropném muzeu Wietze také rozsáhlý počet exponátů, 

týkajících se hospodářské a sociální historie, hlavně historie různých firem a oblasti 

výzkumu. Tato sbírka sestává předevńím z archiválií, map, plánů, grafik, obrázků, 

fotografií a některých objektů [internet2][3].  
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9. Historie naftového průmyslu v Maďarsku 

 91 Ropa z přírodních nalezišť 

Podle maďarských zdrojů slovo "dehet" (maďarsky: "szurok“) se objevilo 

poprvé v roce 1075, slovo ropa (" olaj ") v roce 1309.  Dokument z roku 1358 zmiňuje 

"asfaltové praménky " v lesích Hont (dnes jiņní Slovensko). Nicholas Oláh popisuje 

přirozený výskyt přírodního dehtu v ņupě Szilágy ve svém díle "Hungaria" v roce 1536 

takto: „Nemohu popřít, ņe je taková lepkavá půda v Maďarsku, z které, jako z vosku, se 

zhotovují svíčky, pochodně a jiné hořlavé materiály, ale mají velmi  nepříjemný zápach 

[internet 6] 

Albert Szenczi Molnár definoval ropu ve svém latinsko-maďarském slovníku 

z roku 1604: "petrolej kapající ze skály". Ve slovníku Ference Pápai-Párize (1767) 

označil surovou naftu jako asfaltovou pryskyřici, která můņe být zapálena.  

István Fridvaldszky popsal výskyt ropy a zemního plynu v Transylvánii ve své 

knize (1767) o nerostných zdrojích v Transylvánii. Psal o surovém asfaltu a naftu pak 

kategorizoval do skupiny sirných materiálů, které lze nabírat z příkopu. Jakab M. 

Ferdinand (1778) klasifikoval ropu a asfalt jako hořlavé minerály do skupin uhlí a 

pryskyřic.  

První vědecká zkoumání týkající se sloņení ropy byla provedena  Jakabem 

Winterlem, profesorem chemie na univerzitě v Budapeńti v roce 1788. Analyzoval ropu 

z Muraköz (dnes severni část Chorvatska) metodou destilace. Později Martinovics 

Ignác, profesor fyziky na univerzitě ve Lvově, napsal disertaci o ropě z Haliče (1791).  

Maďarská královská vědecká společnost nabídla cenu za popsání domácích 

výskytů asfaltu se zvláńtním zřetelem na technické vyuņití (1842). Károly Nedtwich, 

profesor univerzity v Peńti získal první cenu za svou práci "Dehtový, černý horský olej 

patřící k hořlavým nerostům", ve které studoval výskyt v Muraköz a Hagymád. Navrhl 

pouņít asfalt pro povrch vozovek, jako olej pro svícení, a pro výrobu plynu. 

Ropa získaná z přírodních nalezińť byla pouņívána jako mazivo na kočáry, léčivo a 

osvětlovací materiál aņ do 19. století. Radikální změna nastala, kdyņ se začaly pouņívat 

petrolejové lampy, které se v Maďarsku poprvé objevily v roce 1860, a uņ v roce 1864 
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nahradily olejové lucerny v ulicích Peńti). Na území historického Maďarska byly 

uhlovodíky poprvé těņeny v blízkosti povrchu tj. v místech přirozeného výskytu. 

V letech 1875-1890 se spotřeba surové ropy v Maďarsku zvýńila 2,7krát. Maďarský 

ropný průmysl se velmi rychle rozvíjel, a v roce 1898 fungovalo 13 rafinerií. 

Rafinovaná ropa vńak pocházela jeńtě z jiných zemí monarchie, předevńím z Haliče, 

Sedmihradska a Mezimuří [internet 6]. 

 

9.2 Počátky 

kutáni v Uhrách 

 1893 byl 

zahájen geologický 

průzkum, 

organizovaný státem 

pod vedením Jánose 

Böckh, přednosty 

Geologického 

institutu, v blízkosti 

přírodních nalezi V 

roce ńť ropy. V letech 

1880-1893 bylo vyhloubeno 125 ńachet v oblasti Karpat, 12 ńachet v Chorvatsku, 

z nichņ 20 bylo hlubńích, neņ 100 m a jedna ńachta dosáhla hloubku 600 metrů. V letech 

1894-1913 bylo vyhloubeno 42 ńachet v pásmu Karpat a 39 v Muraköz. Aņ do roku 

1905 byla celková produkce ropy v Uherském království 55 000 tun. 

Roku 1908 se v Kissármás v Transylvánii díky hlubokému vrtu (který byl 

původně určený pro hledání draselné soli) objevily značné zásoby zemního plynu. 

Uherský naftový zákon VI z roku 1911 prohlańuje průzkum, těņbu ropy a zemního 

plynu státním monopolem. Tato práva mohla být postoupena cizím, nebo domácím 

firmám s velkým kapitálem. Stát vyuņil práva zákona VI z roku 1911 poprvé v roce 

Obrázek 20. Jan Medlen zachycen na fotografii ve Gbelích 

(Čižmář, 2004) 
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1912, k postoupení svého práva na průzkum a těņbu uhlovodíků. Na základě tohoto 

zákona společnost Maďarská Carpathia Petroleum Co. získala  koncesi na průzkum 

v Izavölgy(dneńní Rumunsko). V roce 1913 začala těņba také na poli v blízkosti Egbell 

(dnes Slovensko/Gbely) díky Janu Medlenovi (obr. 20), který na ni upozornil výbuchem 

svého primitivního zásobníku, do něhoņ jímal zemní plyn [2].  

 

Po první světové válce v roce 1920 byla podepsána Trianonská mírová smlouva, 

která stanovila hranice maďarského státu, jakoņto nástupce Uherska po skončené 

1.světové válce. Maďarsku tak v rámci těchto nových hranic nezbylo území vhodné pro 

těņbu ropy. Na základě zákona VI z roku 1911, prohlańujícího státní monopol na 

vyuņívání uhlovodíků, dostala Anglo-perská ropná společnost jako první koncesi na 

průzkum a těņbu, ale její průzkumy byly neúspěńné [internet 8]. 

9.3 Objev maďarské nafty 

V roce 1933 získala společnost European Gas and Electric Company 

(EUROGASCO) právo na průzkum a těņbu na celém území státu. V roce 1937 bylo 

objeveno v blízkosti Budafapuszta první ropné pole vhodné k průmyslovému vyuņití. 

Na tomto ropném poli byla zaloņena první velká společnost produkující uhlovodíky, 

Maďarsko-Americká Naftová společnost Co. (MAORT). Tato společnost objevila 

v dalńích letech nová ropná pole v blízkosti Lovászi a Lendvaújfalu a 

Pusztaszentlászló. Produkce společnosti splnila celkové poņadavky, a v roce 1943 

dosáhla 837 711 tun. Aņ do znárodnění společnosti MAORT v roce 1949 to byl jediný 

významný producent ropy v zemi. Klesající produkce v poválečných letech byla 

záminkou pro znárodnění MAORT a zorganizování smyńleného soudního procesu, 

který byl známý jako soudní proces MAORT a ńokoval celý průmysl [internet 8]. 

V roce 1940 začala těņba - s německým a italským kapitálem - na jiņní části 

země, a na Podkarpatské Rusi, kterou Maďarsko v roce 1939 uloupilo 

Československu. Na začátku čtyřicátých let Maďarsko- Německá Naftová společnost, 

s.r.o (MANÁT) získala koncesi, v roce 1942 Maďarsko- Italská Naftová společnost Co 

(MOLÁRT) na 20 000 km
2
 v severním Maďarsku a Italsko- Německá Naftová 

společnost Co (ONÁRT) v jiņní části země. Po roce 1945 německá společnost  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Farsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhersko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
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MANÁT obdrņela stroje ze Sovětského Svazu.  MASZOVOL, jako nově vzniklý 

sovětsko-maďarský společný podnik, zahájil svou činnost na koncesním území firmy 

MANÁT [internet 8].  

9.4 Vstup sovětů 

V roce 1950 byla zaloņena Maďarsko- Sovětská Naftová společnost 

(MASZOLAJ), která spojovala celý maďarský ropný průmysl v jedné organizaci. 

Největńím výsledkem padesátých let byl objev ropného pole v Nagylengyel. Úsilí 

ropného průmyslu bylo dále korunováno značnými úspěchy v letech 1960-1970  a to 

objevem nových  polí v Algyõ, Zsana. Podstatná část produkce uhlovodíků pochází z 

těchto oblastí [internet 8].  

Jiņ domácí ropa byla rafinována ve třech důleņitých rafinériích umístěných v 

Almásfüzítõ, Csepel a Pécs. Maďarský zpracovatelský průmysl ropy byl značně 

zdevastován válkou a poté znárodněním. Vakuová rafinérie v Almásfüzítõ a rafinérie 

MOLAJ (Szõny, po válce) byly sjednoceny do Společnosti zpracování ropy Komárom 

Co., po rozńíření rafinérie Shell v Csepel byla vytvořena Dunajská společnost na 

zpracování ropy (dnes největńí společnost na zpracování ropy). Rafinérie Nyirbogdány a 

Tiszaújváros byly sloučeny a byla zaloņena společnost Tisza na zpracování ropy Co. 

 

V roce 1952 byla zaloņena Společnost na zpracování ropy Co. Po likvidaci 

MASZOLAJ  se vytvořily nezávislé maďarské společnosti. V roce 1957 se Maďarský 

ropný průmysl zorganizoval do jednotné instituce: 1. ledna 1957 byl zaloņen Ropný 

Trust, ke kterému přistoupilo později plynárenství v roce 1960. Jeho jméno bylo od té 

doby Maďarský Ropný a Plynárenský Trust (OKGT). Po zaloņení OKGT probíhal 

průzkum okolí Nagylengyel v oblasti Zadunají, který vedl k objevení nových ropných 

polí. Se započetím sekundární a terciární těņby z vyčerpaných ropných polí v Jiņní Zale 

se naskytla příleņitost pro dalńí produkci ropy a plynu. Průzkumy prováděné v nových 

oblastech nepřinesly očekávané výsledky, ale přesto byly hodnotné: Ortaháza (ropa a 

zemní plyn), Pusztaapáti (ropa), Sávoly (ropa), Barcs (plynový kondenzát)[inetrnet 8]. 



Lubomír Rybenský: Muzea vrtné a naftové techniky 

 

2012  40 

 

9.5 Od privatizace do současnosti 

V devadesátých letech dońlo k novým důleņitým změnám reorganizací a 

privatizací OKGT v domácím průmyslu uhlovodíků: v říjnu 1991 byla zaloņena 

spojením devíti státních společností Maďarská ropná a plynárenská společnost Co 

(MOL), která se krátce poté stala jednou z předních těņebních akciových společností v 

Evropě. Do půlky 90. let byl 100% vlastníkem MOL stát. Dnes je to akciová společnost 

s větńím počtem vlastníků. Významný akcionář je i Surgutněftěgaz coņ je polostátní 

ruský podnik vlastnící 21 % akcií. Existuje spekulace, ņe důleņitou část akcií ruské 

firmy vlastní i ruský premiér Vladimir Putin [inetrnet7]. 

Český energetický gigant ČEZ spolupracuje s MOL jiņ více, neņ pět let od doby 

kdy se MOL bránil převzetí rakouskou firmou OMV. ČEZ pak zakoupil za 11 miliard 

korun 7,7 milionu akcií společnosti MOL. OMV nakonec ustoupil od převzetí a prodal 

akcie společnosti MOL právě výńe jmenované ruské společnosti. V 29. 4. 2010 byl 

ředitel ČEZu Martin Roman zvolen do představenstva společnosti MOL. Obě 

společnosti spolupracují na výstavbě dvou paroplynných elektráren. Jedna z elektráren 

bude postavena v maďarském Dufi a druhá ve Slovnaftu, který je jeden ze 41 dceřiných 

společností MOLu.[inetrnet 7] 

10. Muzeum Maďarského naftového průmyslu v Zalaegerszeg  

Muzeum Maďarského naftového průmyslu  se nachází v jihozápadní části země 

ve městě 

Zalaegerszeg. 

Bylo zaloņeno 

v roce 1969 s 

cílem shromáņdi

t, zpracovat a 

prezentovat více 

neņ 100 let  

historie maďars

Obrázek 21. Lokalizace muzea (mapy.google.cz) 

http://maps.google.cz/maps/place?ftid=0x4769282691a40357:0xb00c428ea427bb3&q=H-8900+Zalaegerszeg&gl=cz&ved=0CAwQ-gswAA&sa=X&ei=5h2LT4L-EcfasgazkdDGBw
http://maps.google.cz/maps/place?ftid=0x4769282691a40357:0xb00c428ea427bb3&q=H-8900+Zalaegerszeg&gl=cz&ved=0CAwQ-gswAA&sa=X&ei=5h2LT4L-EcfasgazkdDGBw
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kého průmyslu těņby a zpracování uhlovodíků  ve svých  expozicích a publikacích.  V 

roce 1993 muzeum  převzalo  bohatou sbírku Zsigmondy Vilmos, a od té doby sbírá  a 

uchovává nejen  historické památky  z průmyslu uhlovodíků, ale i 

z  těņby vody. Muzeum vlastní exponáty a pořádá jejich výstavy po celém Maďarsku. 

Stěņejní výstavní místo je Zalaegerszeg, dalńí jsou pak Lovászi, Bázakerettye, a ve 

Vecsés kde byla v roce1995 v závodě  MOL  na okraji Budapeńti otevřena stálá výstava 

s názvem "Technické  památky dopravy  ropy a zemního plynu ". Návńtěvníci se 

mohou seznámit v Zalaegerszeg s technickými památkami průyslu uhlovodíků,  jeho 

vyuņitím, zpracováním a dopravou, s technologickými procesy a historií tohoto 

průmyslového odvětví na venkovní plońe a také ve stálých  výstavních halách. Na 

otevřeném prostranství v okolí muzea je výstavní plocha o velikosti 30 000 m
2
 kde se 

nachází zařízení velkých rozměrů, spojené s průzkumem  uhlovodíků, vrtáním  ńachet, 

těņbou ropy a zpracováním uhlovodíků [internet8].   

Geofyzikální  zkuńební nákladní auta a vrtné soupravy se vztahují 

k průzkumu. Kompletní vrtné soupravy, vrtné motory, kladkostroje, zháńecí pojistky a  

navijáky  představují  technologický vývoj a postup vrtání. Také zde lze najít zvláńtní 

expozici v podobě servisní soupravy a kontejner na uloņení nástrojů vrtné jednotky. 

Z přísluńenství na výrobu a přepravu ropy a zemního plynu si návńtěvníci  mohou 

prohlédnout  jednotky 

vahadlových čerpadel, separátor, 

čerpací stanice, kompresory, které 

jsou zastoupeny klasickými 

výrobci jako: 

CCOPER, BESSEMER, 

DINGLER, THOMASSEN, MÁ

VAG (obr. 22). Zpracovatelský 

průmysl je 

zastoupen segmentem destilační 

kolony,  filtračními lisy, 

zařízením pro 

výrobu mazacích tuků, tepelným 

Obrázek 22. Vrtné soupravy průzkumu 

(www.olajmuzeum.hu) 

http://maps.google.cz/maps/place?ftid=0x4769282691a40357:0xb00c428ea427bb3&q=H-8900+Zalaegerszeg&gl=cz&ved=0CAwQ-gswAA&sa=X&ei=5h2LT4L-EcfasgazkdDGBw
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výměníkem, kotli, čerpadly a plnicí trubicí, která čerpá ropu do cisternových vagonů 

[internet8].  

V parku, který se nachází za vstupem do muzea, lze shlédnout  busty významných  

specialistů. V budově muzea je sbírka a malá expozice věnovaná 

 vzpomínce na geologa a univerzitního profesora   

Dr.Simona Pappa. Muzeum vydává publikace pravidelně od roku 1974. Ročně jsou 

zveřejněny jeden nebo dva díly série Věstníku  muzea.  

Výzkumní pracovníci muzea  pravidelně zveřejňují výsledky svých výzkumů i v jiných 

publikacích a časopisech. 
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11. Závěr 

Do mé bakalářské práce jsem zařadil pouze muzea vrtné a naftové techniky, 

která svým umístěním patří do historicky výnamné lokality. V těch místech, kde leņí 

dneńní muzea, byly poloņeny základy dobývání ropy. Muzeum v Hodoníně,  Bóbrce a 

ve Wietze jsem osobně navńtívil, abych mohl objektivně popsat jejich historii, expozice 

a výstavní plochy.  

Práci jsem rozdělil do čtyř částí dle jejich umístění, a kaņdá část se dále dělí na 

dvě samostatné podkapitoly. První z nich se zabývá historií a menńím dílem i technikou 

těņby -druhá kapitola popisem muzea a rozsahu expozice.  

Kdyņ bych měl zhodnotit z pohledu návńtěvníka srozumitelnost a kvalitu 

vystavených exponátů, nejvíc mě zaujalo Muzeum naftového a plynového průmyslu 

v Bóbrce, které je výjimečné nejen svým uzemním rozsahem, ale také vystavenými 

exponáty. Tyto exponáty jsou původní nebo zdařilé repliky v ņivotní velikosti a mapují 

historii dolu od svého prvopočátku aņ do dneńních dnů. Muzeum ve Wietze má sice 

vńechny exponáty funkční, ale jsou jen z omezeného období a velice zajímavá těņba 

hornickým způsobem je zde dokumentována pouze v jednom menńím sále, i kdyņ by si 

právem zaslouņila větńí pozornost. Do tohoto srovnání nelze objektivně zařadit muzeum 

v Hodoníně, protoņe je od svého vzniku dělí více neņ čtyřicet let, a také soukromí 

zřizovatelé nemají takové finanční moņnosti, jako muzea provozovaná státem, nebo 

ropnými společnostmi.  

Z mého pohledu by bylo vhodné zařadit návńtěvu muzei v Hodoníně a v Bóbrce 

do výuky pořádané VŃB-TU, jelikoņ se do blízkosti jmenovaných lokalit pořádají 

exkurze.  
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