
Hornické muzeum 

v Ostravě – Petřkovicích



TOP TEN

1. Nepřetrţité osídlení po dobu

23 tisíc let

- místo nejstaršího osídlení na ostravsku

2. První světově prokázané vyuţití uhlí k ohřevu

První záměrné pouţití uhlí k udrţení ohně jiţ pravěkým lovcem mamutů 

(potvrzeno zahraničními specialisty)



3. Jediná štíhlá venuše v Evropě

- nález tzv. Landecké Venuše: 46 mm 

vysoké torzo sošky ţeny vyřezané z krevele

4. Výchozy uhelných slojí na povrch a ústí nejstarších 

zaniklých štol a jam.

TOP TEN



5. Jediné přístupné pracoviště v dole na Moravě

- jediné místo na Moravě, které veřejnosti nabízí pohled na podzemní 

důlní pracoviště

- sfárání do dolu původní těţní klecí

6. Nejstarší ostravský důl

- zachování nejstaršího ostravského 

dolu Anselm ve slohu průmyslové secese

TOP TEN



7. Největší expozice báňského záchranářství v Evropě

- největší svého druhu v Evropě

- mezi unikáty v záchranářské expozici patří dýchací přístroje firmy

Dräger z roku 1890, které nemá ve svých sbírkách ani samotná 

firma Dräger

TOP TEN



9. První případ úspěšné rekonverze technické památky

pro účely konferenční a kongresové turistiky

- rekonstrukce kompresorovny jako pilotní ukázka vyuţití industriálních

prostor pro tyto účely 

- povaţováno za vzor rekonverze technických památek

TOP TEN

8. Nejširší nabídka doplňkových sluţeb

- mezi muzei v České republice

- kombinace poznání, sportu, zábavy a relaxace



10. Unikátní propojení technické památky a Národní

přírodní památky

- ojedinělá ukázka propojení Hornického muzea jako technické

památky a Landeku jako Národní přírodní památky

TOP TEN



DOTACE EU

V rámci realizace projektu budou realizovány tyto investice:

Návštěvnické centrum

– rekonstrukce budov cechovny a řetízkové Šatny. Vzniklé 

návštěvnické centrum bude „středem“ aktivit muzea

Expozice „Cesta do dolu“

- rekonstrukce podzemní chodby a revitalizace těţní budovy včetně

výtahu do důlní expozice

Expozice „Cesta za uhlím“

- rekonstrukce budovy cechovny pro výstavní plochy a interaktivní 

dílny se vzdělávací náplní

Kotelna s multimediální instalací a expozicí kotlů

- katedrála průmyslové revoluce

Muzeum pod širým nebem

- uspořádaná, doplněná a označená expozice těţkých strojů bude 

provázet návštěvníka jiţ od vstupu do areálu

Jednotný informační styl

- kvalitní informovanost návštěvníků, podpora image celého areálu



OPRAVY KULTURNÍCH PAMÁTEK

Oprava střechy bývalé kotelny

Oprava budovy vrátnice



OPRAVY KULTURNÍCH PAMÁTEK

Oprava výstavní budovy - fasáda

Oprava střechy budovy cechovny



EXPOZICE

Povrchové expozice

Výstavní budova



EXPOZICE

Báňské záchranářství

Důlní expozice



EXPOZICE

Řetízkové šatny

Rekonstrukce sídliště 

lovců mamutů



SOUČASNÁ TURISTICKÁ NABÍDKA

EXPOZICE

Důlní expozice

Expozice báňského záchranářstvíVýstavní budova

Řetízkové šatnyPovrchové expozice



SOUČASNÁ TURISTICKÁ NABÍDKA

SPORTOVNÍ VYŢITÍ

- tenis, bowling, beach volejbal, lanové centrum, cyklokrosová 

dráha, vodácké centrum, tělocvična, petanque, víceúčelové 

hřiště na míčové hry.



POZNÁNÍ A ODPOČINEK

- naučné stezky, naleziště landecké venuše, rozhledna na 

vrcholu Landek, cyklostezka, výchozy uhelných slojí, minizoo, 

archeopark, stylová restaurace Harenda

PROGRAM ŠITÝ NA MÍRU

- pravá hornická svačinka, wellcome drink, skok přes kůţi, 

posezení s harmonikářem, projíţďka historickým kočárem,

vyhlídkový let balónem

SOUČASNÁ TURISTICKÁ NABÍDKA



FIREMNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

- pronájem prostor: salónky v restauraci Harenda, přednáškový 

sál ve výstavní budově, KOMPRESOROVNA,  venkovní plochy.


