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Národní zemědělské muzeum vydalo obrázkové 
statistiky Lesnictví a Myslivost 
 
 

Víte, jaký je nestarší strom na světě? Odpověď na tuto i řadu dalších otázek 

najdete v jedné z obrázkových statistik, které vydalo Národní zemědělské 

muzeum. Kreslené publikace hravou a zábavnou formou přibližují jednotlivé 

oblasti zemědělství i tematicky zaměřené expozice Národního zemědělského 

muzea. 

 

K loni vydané publikaci Rybářství nyní přibyly také obrázkové statistiky Myslivost a Lesnictví.  
Publikace jsou určeny zejména dětem a žákům, kteří si prostřednictvím zajímavých 
souvislostí rozšíří své přírodovědné a vlastivědné znalosti, dozví se o ekosystémových 
a celospolečenských funkcích zemědělských oborů a spoustu dalších zajímavostí. Cílem 
publikací je také upevnit vztah dětí a mládeže k přírodě nebo přivést žáky k volbě budoucího 
zaměstnání v jednotlivých oborech. „Posláním muzejních institucí je vzdělávat, pokud možno 
hravou a zážitkovou formou. Obrázkové statistiky jsou  určené pro malé i velké, přinášejí 
nejen zajímavá statistická čísla, ale především překvapivé souvislosti,“ říká generální ředitel 
Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček. 
 
Na jejich obsahu kromě kurátorů Národního zemědělského muzea a odborníků 
z Ministerstva zemědělství spolupracovali profesionálové z jednotlivých resortů – například 
rybářských sdružení a svazů, zemědělských univerzit, z Českomoravské myslivecké jednoty 
či Lesů České republiky. V letošním roce se veřejnost může těšit také na statistiky týkající se 
témat zemědělství, vody a půdy či potravinářství. 
 
Slavnostní křest obrázkových statistik Myslivost a Lesnictví proběhne na Mezinárodním 
lesnickém a mysliveckém veletrhu Silva Regina v pondělí 9. dubna od 10 hodin v pavilonu 
Z za účasti zástupců Národního zemědělského muzea, Lesů České republiky a Českomoravské 
myslivecké jednoty. 
 
Jednotlivé publikace ke stažení naleznete zde: 
https://www.nzm.cz/veda-a-vyzkum/publikace/odborne-publikace/rybarstvi 
https://www.nzm.cz/veda-a-vyzkum/publikace/odborne-publikace/myslivost 
https://www.nzm.cz/veda-a-vyzkum/publikace/odborne-publikace/lesnictvi 
 
Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem 
zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, 
zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova 
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a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze 
také další čtyři pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. Jednotlivé 
pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností 
komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum nabízí řadu 
lektorských programů a každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost.   
 
Více na www.nzm.cz. 
 
 

Jitka Taussiková 

tisková mluvčí 

Národní zemědělské muzeum 

Tel.: 604 867 970         

tiskove@nzm.cz 

mailto:tiskove@nzm.cz
http://www.nzm.cz/
https://www.facebook.com/zemedelskemuzeum/
https://twitter.com/zemedelske
https://www.instagram.com/zemedelskemuzeum/
http://www.nzm.cz/
mailto:tiskove@nzm.cz

