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1. ÚVOD – ZADÁNÍ  
Základní informace k Národnímu zemědělskému muzeu Praha (NZM) 
Národní zemědělské muzeum Praha (dále NZM) je od roku 2006 státní příspěvková organizace 
zřizovaná Ministerstvem zemědělství a zabývá se v souladu se zřizovací listinou zejména tématikou 
zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, zpracování zemědělských produktů, vývoje 
venkova a kulturní krajiny.  NZM má kromě budovy v Praze 7 na Letné také další 4 pobočky (Čáslav, 
zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice). Celková návštěvnost NZM v roce 2013 byla 231 115 
návštěvníků (z toho na zámku Ohrada díky společné vstupence se ZOO 153 674 návštěvníků). 

Obr. 1.1 Rozmístění poboček v rámci ČR 

 

Minimální provozní rozpočet muzea činí cca 45,5 mil. Kč (viz materiál na poradě ministra dne 14. 5. 
2014) bez vědy a výzkumu (v roce 2014 dalších 3,8 mil. Kč + 3,6 mil. Kč z projektů výzkumu NAKI). 
Průměrné roční investiční prostředky ze strany ministerstva zemědělství činily v minulosti cca 21 mil. 
Kč (na roky 2015 a dále jsou plánovány ve výši 28 mil Kč.). Přepočtený počet pracovníků (úvazků) 
k 30.9 2014 byl 62,6. 

Zadání zpracování strategie rozvoj 
U státních muzeí zřizovaných Ministerstvem kultury je běžné, že má každé muzeum projednanou a 
schválenou dlouhodobou koncepci od zřizovatele (viz http://www.mkcr.cz/kulturni-dedictvi/muzea-
galerie-a-ochrana-moviteho-kulturniho-dedictvi/prispevky/default.htm). Koncepce je navázána na 
rozpočet, jak v provozní, tak investiční rovině. Také díky tomuto přístupu jsou muzea zřizovaná MK 
v mnohem lepším stavu jak z hlediska údržby spravovaných památek, existence a vybavení 
depozitářů, tak z hlediska provozního rozpočtu. Předchozím ředitelům NZM se nepodařilo takovouto 
koncepci od zřizovatele odsouhlasit. V srpnu 2014 byl tento stav projednán s ministrem zemědělství a 
ten zadal zpracovat a předložit do porady ministra strategii rozvoje. 

Struktura dokumentu 
Tento dokument se dělí na úvod (tato kapitola), analytickou část (kapitola 2), která shromažďuje a 
analyzuje stávající situaci muzea (včetně podkapitol 2.3 až 2.7 k jednotlivým pobočkám), návrhovou 
část (kapitola 3), kde je uvedena vize muzea 2020 a cíle – prioritní oblasti včetně indikátorů. Do 
návrhové části byly na základě připomínek zřizovatele doplněny kapitoly 3.3 (návrh postupu u 
jednotlivých poboček, investiční požadavky na roky 2016 až 2020) a 3.4 (porovnání umístění 
depozitáře v Čáslavi a na Výstavišti v Českých Budějovicích). Poslední částí je krátký závěr. Součástí 
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jsou také přílohy, zejména příloha k obnově budovy v Praze, jednotlivé záměry do IROP (kromě příloh 
č. 9 a 10 jsou ostatní přílohy ve stavu k říjnu 2014). 

Připomínkové řízení u zřizovatele 

V rámci připomínkového řízení se zřizovatelem proběhly v listopadu a lednu 2 projednání s Úsekem 1. 
náměstka ministra - správní úsek a 2 projednání s Úsekem pro ekonomiku a informační technologie. 
Závěrečné jednání bylo na společném jednání s náměstky těchto dvou úseků. Na základě 
připomínkového řízení byly provedeny: 

- Drobná zpřesnění v analytické části plánu. Analytická část plánu byla zřizovatelem 
považována za kvalitně zpracovanou a je kromě drobných úprav ponechána ve stavu k 31.10. 

- Hlavní připomínky se týkaly návrhové části, kde byla doplněna kapitola „3.3. Návrh 
optimálního postupu obnovy jednotlivých poboček NZM a návrh investičních požadavků 
v letech 2015 až 2020“. K této kapitole byla též doplněna důležitá příloha „Návrh investičních 
požadavků na roky 2016 až 2020“. Tato kapitola byla též doplněna na základě další 
připomínky zřizovatele o část „Porovnání výstavby depozitáře v Čáslavi a na Výstavišti 
v Českých Budějovicích“ – kapitola 3.4. 

- V návrhové části byla částečně upravena vize a cíle NZM dle připomínek nových členů vedení 
NZM (Jiří Houdek, Antonín Šimčík) 

- Byl upraven závěr. 

- Přílohy č 1 až 8 byly ponechány v původním stavu (u projektových záměrů do IROP – přílohy 
č. 4 až 7 – byla doplněna poznámka týkající se upravené výše požadavku na investice). Byly 
doplněny příloha č.  9 a 10. 
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2. ANALYTICKÁ ČÁST STRATEGIE 
Analytická část je ve stavu k 31.10.2014, respektive v ní byly upraveny některé části na základě 

drobných či formálních připomínek zřizovatele. Analytická část byla při projednávání v listopadu 2014 

ze strany zřizovatele považována za kvalitní, bez potřeb zásadních úprav. 

2.1. POPIS 

2.1.1. Vznik a historie NZM od roku 1891 po současnost 

Vznik Národního zemědělského muzea se datuje k roku 1891, kdy na popud pořadatelů Jubilejní 
výstavy v Praze vzniklo Zemědělské muzeum. Základ sbírek muzea tvořily předměty vystavené na 
Jubilejní výstavě v r. 1891 a na Národopisné výstavě v r. 1895. Zemědělské muzeum bylo tehdy 
součástí Národopisného muzea, samostatnou institucí se Zemědělské muzeum stalo v roce 1918. 

Zemědělské muzeum sídlilo krátce v paláci Sylva-Tarrouca v ulici Na Příkopě v Praze, od roku 1902 do 
roku 1938 v takzvané jízdárně v letohrádku Kinských na Smíchově. Muzeum se od samého počátku 
potýkalo s nedostatkem prostoru, přestože časem vznikly ještě pobočky v Brně a Opavě. Proto 
v polovině třicátých let 20. století vzniklo úsilí na výstavbu nové budovy v Praze na Letné. Tato 
budova, která je dnes významnou památkou českého funkcionalismu, byla postavena v letech 1937-
1939 jako společný projekt s budovou Národního technického muzea podle projektu architekta M. 
Babušky. 

Obr. 2.1 Technické a zemědělské museum v Praze na Letné, projektant Prof. arch. Dr. Milan Babuška, situační 
plán (NZM vlevo – NTM vpravo).  

 

Těsně po dostavbě byla však zabrána německou okupační armádou. Po válce byla sice budova 
navrácena muzejním účelům, ale již v roce 1950 byla budova rozhodnutím Státní dislokační komise 
dočasně uvolněna pro potřeby nově vzniklých projekčních organizací (Stavoprojekt) a muzeum bylo 
přestěhováno do části zámku Konopiště a do zámku Kačina u Kutné Hory. Během tohoto období byla 
budova v Praze devastována nevhodnými vestavbami provizorního charakteru v rozporu s platnými, 
zejména bezpečnostními a požárními předpisy.  

Ze zámku Konopiště počátkem 60. let 20. století muzeum přesunulo své sbírky na lovecký zámek 
Ohrada v Hluboké nad Vltavou a ve stejné době získalo do pronájmu i část prostor na zámku Lednice 
na jižní Moravě. 

Na přelomu 80. a 90. let získalo muzeum další výstavní a depozitní prostory ve Zdechovicích, Valticích 
(měšťanský dům na náměstí, kde má NZM pobočku dodnes) a na Janově hradě. V roce 2001 byly 
vyklizeny prostory v Lednici, v letech 2002-2003 proběhlo stěhování sbírek ze Zdechovic do areálu 
v Čáslavi, který je pro veřejnost otevřen od roku 2004. 
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Do své původní budovy v Praze se Zemědělské muzeum vrátilo až roku 1994 a ihned zahájilo její 
postupnou dlouhodobou stavební rehabilitaci. NZM je umístěno sice v hodnotné, ale funkčně již 
nevyhovující budově, kterou je zapotřebí postupně rekonstruovat a upravit podle bezpečnostních 
požadavků a požadavků na současnou muzejní činnost a tím jí navrátit k původnímu účelu. 
Dlouholetá časová pauza znamenala ztrátu kontinuity u pražské veřejnosti. V dnešní době muzeum 
usiluje o navázání na tradice z doby první republiky, kdy se tehdy účastnilo řady významných 
celostátních výstav a kdy muzejní expozice byly početně navštěvovány. Zemědělské muzeum v té 
době pevně zakotvilo v povědomí kulturní veřejnosti a podílelo se i na spolupráci se zemědělskými 
muzei v Evropě, jako nedílná součást jejich sítě. 

V roce 2006 došlo k přechodu zřizovatelské funkce z Ministerstva kultury na Ministerstvo 
zemědělství, které zřídilo novou příspěvkovou organizaci s názvem Národní zemědělské muzeum 
Praha. NZM má v současnosti v souladu se zřizovací listinou kromě sídla v Praze 7 na Letné také další 
4 pobočky (Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice). 

 

2.1.2.  Zřizovací listina NZM a organizační struktura  

Dosud platná zřizovací listina NZM je z 19. 4. 2006 (č.j. 11560/2006-11000) a zatím nebyla 

aktualizována žádným dodatkem. Zřizovací listina stanovuje kromě jiného právní postavení (článek 

V.), účel zřízení (článek VI), předmět činnosti (článek VII.) rozdělený na hlavní činnost a jiné činnosti 

(zde bude nutná aktualizace s ohledem na změnu živnostenského zákona), označení statutárního 

orgánu (článek VIII.), vymezení majetku (článek IX.), organizační strukturu (článek X.). Zřizovací listina 

je přílohou č. 1 tohoto dokumentu. 

Dle zřizovací listiny jsou základními útvary NZM pobočky (celkem 5 včetně Prahy). Jde o pobočku 

Praha, pobočku Čáslav (stávající název a zaměření: Muzeum zemědělské techniky), pobočku Kačina 

(stávající název a zaměření: Muzeum českého venkova), pobočku Ohrada (stávající název a zaměření: 

Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství), pobočku Valtice (stávající název a zaměření: Muzeum 

vinařství, zahradnictví a životního prostředí).   

 

Obr. 2.1 Jednotlivé pobočky NZM 

 

 

 

 

 

 
 

            Praha - zadní vchod     Čáslav – vyznačení budov areálu             Kačina – letecký pohled 

 

 

 

 

 

 Ohrada – pohled z nádvoří      Valtice – pohled z náměstí   

Schematické zobrazení organizační struktury uvádí následující obrázek. V čele každé pobočky stojí 
ředitel. S ohledem na počet připravovaných projektů bude zřejmě nezbytné provést změnu 
organizační struktury, tak aby NZM bylo schopno připravit a podat 4 velké projekty do ROP na každou 
pobočku a připravit obnovu budovy v Praze.  
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Obr. 2.2 Stávající organizační schéma NZM k 31.10.2014 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Celkový přepočtený počet úvazků k 30. 9. 2014 byl 62,6. Generální ředitelkou NZM byla do začátku 

dubna 2014 Mgr. Eva Balaštíková, která byla ministrem zemědělství odvolána z důvodu krizové 

situace NZM (způsobené mimo jiné krádeží peněz bývalým ekonomem NZM panem Prokopem alias 

Liškou). Od 29.4.2014 je generálním ředitelem NZM Ing. Milan Jan Půček, MBA, PhD., který ve 

spolupráci s pracovníky NZM předkládá tento dokument za účelem identifikace, analýze a návrhu 

opatření k dlouhodobě neřešeným problémům, stabilizace  a rozvoje NZM. Organizační schéma bylo 

upraveno k 19.1.2015 – v Praze byly vytvořeny 3 sekce. Sekce provozně ekonomická zůstala, odborná 

sekce byla rozdělena na „Sekci prezentace a pobočky Praha“ (náměstek Jiří Houdek) a na „Sekci vědy 

výzkumu a muzeologie“ (pověřený řízením Antonín Šimčík).  

 

2.1.3. Sbírka NZM 

Základní informace o sbírkách: 
Základní funkcí každého muzea je tvorba, správa a péče o sbírku. Sbírky spravuje NZM podle zákona 
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  Celkový počet sbírkových předmětů je 98 430. Sbírka NZM je vedena 
v centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury České republiky a evidována pod číslem NZM/002-05-
10/225002. Tato sbírka je vnitřně členěna na jednotlivé podsbírky, které jsou umístěny na 
jednotlivých pobočkách NZM podle oborové příslušnosti dané pobočky: NZM Praha – sbírka 
písemných dokumentů, fotoarchiv; NZM Čáslav – rostlinná výroba II., doprava a zdroje energie; NZM 
Kačina – rostlinná výroba I., živočišná výroba, etnografie, potravinářská výroba, modely staveb, 
numizmatika, obchod, obrazy, řemesla a knihy;  NZM Ohrada – lesnictví, myslivost a rybářství; NZM 
Valtice – vinařství, zelinářství, ovocnářství, botanika, květinářství, životní prostředí. 

Péče o sbírky a jejich zabezpečení je v případě NZM nedostatečná a je limitována naprosto 
nevyhovujícím uložením sbírkových předmětů v depozitářích na všech pobočkách muzea. Analýza 
stavu depozitářů NZM byla zpracována Ing. Dušanem Perlíkem v srpnu a září 2014 a je přílohou č. 2 
této strategie. Hlavní závěry jsou též uvedeny u každé pobočky. Zásadní rozhodnutí, které je nutno 
provést se týká umístění centrálního depozitáře – v areálu v Čáslavi jsou nedořešené majetkové 
poměry, což umístění depozitáře v Čáslavi může znemožnit. Hledá se řešení – viz kapitola 3.4. 

Popis jednotlivých sbírek: 
Uložení: NZM Praha 

FOTOARCHIV: Fotoarchív je jednou částí sbírkových fondů NZM a dokumentuje historický vývoj 
zemědělství, potravinářství, lesnictví a rybářství, ale i práce a způsoby života vesnického obyvatelstva v 
podmínkách toho kterého historického období a jeho společenských předpokladů. Tato obsáhlá sbírka 
negativů agrárních dějin doplněná o reprodukce historických listin a pergamenů, plánů, map, urbářů a knih 
je využívána jako badatelský a studijní materiál. 
SBÍRKA PÍSEMNÝCH DOKUMENTŮ: NZM získávalo v průběhu své existence akviziční činností celou řadu 
archivních osobních fondů, dokumentační sbírku k dějinám zemědělství, lesnictví a potravinářství a některé 

Generální ředitel NZM 
- sekretariát NZM 

Provozně 
ekonomický 
náměstek 
- oddělení 
ekonomiky  

- oddělení správy 
majetku 

Odborný 
náměstek 
- oddělení  

prezentace a 
komunikace 

- odborné oddělení 

Ředitel 
pobočky  
Čáslav 

- zaměstnanci 
pobočky 

Ředitel 
pobočky 
Kačina 

- zaměstnanci 
pobočky 

Ředitel 
pobočky 
Ohrada 

- zaměstnanci 
pobočky 

Ředitel 
pobočky 
Valtice 

- zaměstnanci 
pobočky 

 
 
 
 
 
 

Pobočka Praha (sídlo) 
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další menší sbírky, např. plakátů, výstřižkový archiv atd. Konkrétně se jedná o 400 bm archiválií, 8500 map a 
plánů, 4500 zahradních plánů, 80 diplomů, 1823 plakátů.  

Uložení: NZM Čáslav 
DOPRAVA A ZDROJE ENERGIE Podsbírka dopravy v zemědělství, energetických zdrojů a samochodných 
strojů obsahuje pouze 379 sbírkových předmětů, zato však předmětů nejrozměrnějších. Obsahuje ruční 
dopravní prostředky jako káry, kolečka, dále potažní dopravní prostředky představované vozy a kočáry 
a valníky. Ze zdrojů energie jsou zde žentoury, parní stroje, turbíny, elektromotory a především stabilní 
spalovací motory a traktory. Sbírka traktorů a stabilních motorů přesahuje svým významem hranice ČR.  
ROSTLINNÁ VÝROBA II. (R2) Podsbírka R2 tvoří základ zemědělských sbírek NZM. Jedná se o podsbírku 
nejstarší, která se začala vytvářet od vzniku zemědělského muzea. V 50. letech přibyly k dosud ojedinělým 
modelům zemědělského nářadí početné kolekce výukových modelů  strojů a zařízení ze zemědělských škol, 
zejména z bývalé akademie v Táboře. Od 70. let se do muzejních sbírek začaly pozvolna stěhovat i 
modernější zemědělské stroje z období socialismu a tento trend pokračoval až do přelomu 80. a 90. let.  

Uložení: NZM Kačina 
ETNOGRAFIE Podsbírku tvoří ji několik podskupin předmětů, pro něž je společné jejich užívání v 
domácnostech venkovských vrstev či souvislost s trávením volného času. Největší její část tvoří nádobí a 
další vybavení kuchyně. Další významnou skupinu tvoří nábytek a bytové doplňky. Následují oděvy, jejich 
součásti a oděvní doplňky, pomůcky k praní, žehlení a čištění prádla, svítidla, topidla apod. S trávením 
volného času souvisí hudební nástroje a hračky. K této podsbírce je volně přičleněna kolekce sádrových bust 
a soubor předmětů z archeologických vykopávek. Převážná část předmětů pochází z 19. století. 
MODELY STAVEB Podsbírka modelů venkovských staveb patří k nejmenším podsbírkám NZM. Jedná se o 
modely staveb nebo jejich součástí případně technických zařízení. Počátky podsbírky spadají do roku 1895, 
kdy část modelů z podsbírky byla vystavena na Národopisné výstavě.  
NUMISMATIKA Sbírka NZM Praha patří spíše k menším sbírkám muzea. Jednotný počet zahrnuje medaile, 
odznaky, plakety, mince, chmelové a robotní známky, ale i sádrové předlohy či razidla. Naprostá většina 
medailí a plaket pochází z jednotlivých zemí bývalého Československa, malá část je zahraniční provenience.  
OBCHOD Vybavení (inventář) obchodu s potravinami a smíšeným zbožím z první poloviny 20. století 
dřevěné a kovové poutače a ceníky, obaly na zboží, stojan, mlýnek na kávu atd. 
OBRAZY Nejpočetnější skupinu předmětů v této podsbírce představují kresby (cca 1 700 kusů), následované 
obrazy (cca 600 kusů) a grafickými listy (cca 200 kusů). Umělecký plakát je zde zastoupen pouze 3 
exempláři. V závěru 30. let 20. století získalo ČZM jedinečnou kolekci 157 obrazů, jejímž předchozím 
majitelem byl významný prvorepublikový politik Vavro Šrobár. Tzv. Šrobárovu sbírku tvoří v současnosti 153 
děl realisticky zaměřených evropských malířů tvořících v rozmezí 16. až 19. století.  
POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA Tato podsbírka je zaměřena na zpracování zemědělských produktů řemeslně či 
průmyslově a jen pouze nepatrně s přesahy do domácnosti. Zastoupené sbírkové předměty dokumentují 
situaci, která byla v potravinářském průmyslu v našich zemích zejména od 19. století do současnosti. 
ROSTLINNÁ VÝROBA I. (R1) Početnou skupinu tvoří ruční zemědělské nářadí, mnohé pochází z druhé 
poloviny 19. století. Zastoupeny jsou rovněž modely rozličného ručního nářadí. Další skupinou jsou 
hospodářské plodiny a jejich odrůdy, které jsou prezentovány formou suchých, mokrých preparátů, nebo 
věrně zhotovenými modely. Formou suchých a mokrých modelů je prezentována i sbírka chorob a škůdců. 
Výraznou podskupinu tvoří hnojiva a chemické prostředky na ochranu rostlin.   
ŘEMESLA K nejvýznamnějším souborům podsbírky patří kolekce kolovratů a hoblíků. Nejstarší část 
předmětů pochází z doby Národopisné výstavy. V meziválečném období přibyla kolekce předmětů 
z textilních řemesel. V období socialismu byly získány některé ucelené kolekce dosud nezastoupených 
řemesel jako např. řemenářství, rukavičkářství a po roce 1989 byla systematicky mapována dosud chybějící 
venkovská řemesla, zejména řemesla stavební a stavebních hmot. 
ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA Sbírka vznikala od samého počátku muzea postupně různými způsoby: sběrem 
předmětů v terénu, dary různých sbírek jako např. sbírka Antonína Rosama, ředitele Plzeňské mlékařské 
školy, sbírka včelařských pomůcek hraběte Kolowrata Krakowského, dary poměrně velkých souborů 
předmětů, které sloužily jako učební pomůcky v hospodářských školách (sbírka modelů strojů na přípravu 
krmiv), část sbírky byla vyrobena v režii muzea (sádrové modely hospodářských zvířat). 

Uložení: NZM Ohrada 
LESNICTVÍ Podsbírka obsahuje exponáty z oboru lesnictví, převážně nářadí a náčiní k těžbě, pěstování a 
ochraně lesa, k dopravě a zpracování dřeva a výrobky ze dřeva. Dále jsou sem zahrnuty mapy, herbáře a 
entomologické sbírky související s lesnictvím. 
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MYSLIVOST Podsbírka obsahuje exponáty z oboru myslivosti, převážně lovecké zbraně a jejich příslušenství, 
myslivecké uniformy a doplňky, lovecké náčiní a pomůcky, trofeje a preparáty lovné zvěře, obrazy a jiné 
umělecké předměty s mysliveckou tématikou.  
RYBÁŘSTVÍ Zahrnuje rybářské sbírky z území bývalého Československa, v odůvodněných případech i 
z okolních zemí. Nejstarší součástí podsbírky je původní ohradský fond. Obsahuje suché preparáty ryb, 
zhotovené v druhé polovině 19. století Václavem Špatným. Druhou nejstarší součástí jsou rybářské sbírky 
shromážděné za účasti prof. Antonína Friče pro Jubilejní zemskou výstavu v Praze r. 1891.  

Uložení: NZM Valtice 
BOTANIKA Základem podsbírky je soubor semen, z daru J. Prokopa, universitního zahradníka. Další položky 
sbírky pocházejí z daru Vysoké školy zemědělské Brno, Katedry sadovnictví. Většina semen darovaných J. 
Prokopem a Katedrou sadovnictví pochází z výměny mezi botanickými institucemi (botanickými zahradami a 
výzkumnými ústavy) celého světa. Malou část sbírky představují také semena.  
KVĚTINÁŘSTVÍ Podsbírka vznikala po celou dobu trvání valtické pobočky NZM, je však dosud značně 
neúplná. Nejvýznamnějšími předměty podsbírky je 7 váz z delftské fajánse, 6 plastických modelů zámeckých 
zahrad a soubor 23 plastických obrazů zámeckých a městských parků malovaných na skle.  
OVOCNÁŘSTVÍ Ruční nářadí k obdělávání půdy potažní a motorové stroje k obdělávání půdy nářadí a stroje 
k ošetřování rostlin hnojiva a ochranné prostředky nářadí a pomůcky ke sklizni a úpravě produktů pomůcky 
pro tržní úpravu produktů modely plodů. 
VINAŘSTVÍ Mezi nejvýznamnější sbírkové předměty bezesporu patří staré dřevěné vinařské lisy, které 
zároveň patří mezi nejstarší exponáty uchované v NZM Valtice. Celkově je ve sbírce valtické pobočky šest 
kusů vřetenových lisů a jeden lis kládový, který se ovšem používal k lisování jablek. 
ZELINÁŘSTVÍ Nejvýznamnějšími předměty jsou dřevěný rýč s železným kováním a soubor zvonů na chřest, 
pocházejících z první poloviny 20. století. Významné místo zaujímá také balíčkovač Vajma na výrobu 
balíčkované sadby, věnovaný muzeu šlechtitelskou stanicí ve Valticích. 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ve většině případů se jedná o přístroje a pomůcky používané ve školství nebo v 
zemědělském výzkumu. Velká část předmětů této podsbírky pochází z 19. století. 

 

2.1.4. Celková návštěvnost NZM 

Na činnost muzea se pohlíží jako na veřejnost službu. Proto je důležité, kolik návštěvníků této veřejné 
služby ročně využije. Návštěvnost a tržby NZM za roky 2008 až 2013 (a pro 2014 leden až září) uvádí 
následující tabulka.  

Tab. 2.1 Návštěvnost a tržby (v Kč) za vstupné v roce 2008 – 2014 (leden až září) 

 pobočka návštěvnost 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1-9 2014 

PRAHA  návštěvnost 24 185 24 368 25 420 36 379 25 547 21 123 16 432 
tržby 388 420 352 495 506 150 934 570 836 881 835 650 553 750 

ČÁSLAV návštěvnost 6 343 8 238 8 195 8 714 9 092 7 905 8 656 
tržby 206 380 265 990 249 100 416 939 564 179 473 125 530 346 

KAČINA návštěvnost 22 179 22 380 23 115 24 513 27 878 40 938 24 735 
tržby 1 109 890 1 145 020 1 140 722 1 451 356 1 491 476 1 470 226 1 401 208 

OHRADA návštěvnost 27 082 21 562 19 557 154 068 143 762 153 674 155 710 
tržby 928 820 780 400 643 750 1 202 399 1 063 650 1 412 841 1 605 814 

tržba na 
návštěvníka 

      34,3 Kč       36,2 Kč       32,9 Kč         7,8 Kč         7,4 Kč           9,2 Kč      10,3 Kč 

VALTICE návštěvnost 6 799 5 744 5 571 9 535 8 021 7 475 8 706 
tržby 154 120 112 150 95 970 222 080 260 610 207 945 298 725 

Celkem návštěvnost 86 588 82 292 81 858 233 209 214 300 231 115 214 239 
Celkem tržby 2 787 630 2 656 055 2 635 692 4 227 344 4 216 796 4 399 787 4 389 843 
Vstupné na návštěvníka     32,2 Kč      32,3 Kč     32,2 Kč      18,1 Kč     19,7 Kč      19,0 Kč      20,5 Kč 

 

Návštěvnost je uvedena po jednotlivých pobočkách a celkem. Skok v návštěvnosti mezi lety 2010 a 
2011 byl způsoben společnou vstupenkou se ZOO Ohrada, což vedlo k nárůstu návštěvnosti z cca 20 
tis. na 154 tis. návštěvníků, současně poklesla průměrná tržba ze vstupného na návštěvníka z 32,9 Kč 
na 7,8 Kč (v roce 2014 se podařilo vyjednáváním se ZOO zvýšit tržbu na návštěvníka nad 10 Kč). 
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Návštěvnost v jednotlivých letech ovlivňuje počet uskutečněných akcí (hlavní akce jsou uvedeny 
v popisu u každé pobočky) a samozřejmě také počasí. Pobočka Praha má vzhledem na své umístění 
nízkou návštěvnost – připravuje se komplexní obnova budovy i expozic (po ní se předpokládá 
návštěvnost 200 tis. návštěvníků – více viz příloha č. 3). Celková návštěvnost za leden až září 2014 za 
se blíží návštěvnosti předchozích let (díky návštěvnosti na Ohradě) a lze předpokládat, že za celý rok 
bude vyšší. V tabulce jsou uvedeny též tržby ze vstupného (u popisu poboček dle bodů 2.3 až 2.7 jsou 
uváděny tržby ze vstupného a ostatních služeb – celý účet 602). Poslední řádek tabulky uvádí 
průměrnou tržbu na jednoho návštěvníka v Kč. 

Návštěvnost je zobrazená také pomocí grafu. Z grafu je patrný velký vliv společné vstupenky se ZOO 
Ohrada. Vyšší návštěvnost v Praze 2011 byla způsobena větším počtem akcí, stejně tak na u zámku 
Kačina v roce 2013. Názvy akcí od roku 2010 s uvedením návštěvnosti a názvy expozic s rokem 
otevření jsou uvedeny v tabulce u popisu každé pobočky (body 2.3 až 2.7). 
 

Graf 2.1 Návštěvnost v letech 2008 až 2013 (a leden až září 2014)  

 
 

Údaje k návštěvnosti na rok 2014 po jednotlivých měsících za leden až září uvádí následující tabulka.  

Tab. 2.2 Návštěvnost za leden až září 2014 po jednotlivých pobočkách 

1-9 2014                       Pobočka Praha Čáslav Kačina Ohrada Valtice Celkem 
leden                       návštěvnost 980 8 0 0 0 988 
tržby za vstupné 60 400 720       61 120 
únor                        návštěvnost 1 091 0 0 0 0 1 091 
tržby za vstupné 59 790         59 790 
březen                    návštěvnost 2 125 0 0 55 0 2 180 
tržby za vstupné 57 010     3 120   60 130 
duben                     návštěvnost 1 016 339 3 043 13 824 122 18 344 
tržby za vstupné 51 870 19 480 232 085 138 660 4 560 446 655 
květen                    návštěvnost 1 399 650 2 972 19 649 1 211 25 881 
tržby za vstupné 76 650 33 835 177 095 169 759 32 010 542 508 
červen                    návštěvnost 5 890 4 212 2 196 27 027 1 218 63 725 
tržby za vstupné 45 190 286 305 163 710 336 093 35 895 755 007 
červenec                návštěvnost 1 340 1 303 4 672 37 937 2 551 47 803 
tržby za vstupné 68 750 72 110 361 595 415 988 92 205 1 010 648 
srpen                       návštěvnost 1 319 1 789 4 039 45 432 2 307 89 734 
tržby za vstupné 81 440 96 600 339 983 436 647 85 995 1 040 665 
září                         návštěvnost 1 272 355 7 813 11 786 1 297 22 523 
tržby za vstupné 52 650 21 296 126 740 105 547 48 060 354 293 
Návštěvnost 1 až 9 celkem 16 432 8 656 24 735 155 710 8 706 214 239 
Tržby 1 až 9 celkem 2014 553 750 530 346 1 401 208 1 605 814 298 725 4 389 843 
Vstupné na návštěvníka     33,7 Kč      61,3 Kč      56,6 Kč         10,3 Kč      34,3 Kč      20,5 Kč  
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Do návštěvnosti jsou též započítány programy pro školy v expozicích NZM. Počet programů je 

relativně nízký protože pobočky (kromě Prahy) nemají pracovníky pro realizaci programů – zajišťují to 

ke své práci kurátoři. 

Pořadí muzeí podle návštěvnosti 
V roce 2013 bylo v ČR celkem 493 muzeí a památníků (do tohoto počtu nejsou započítány galerie). Na 
následujícím obrázku je ze statistiky NIPOS převzato pořadí patnácti muzeí a památníků dle výše 
návštěvnosti za rok 2013. Národní zemědělské muzeum je na 8. místě za Národním technickým 
muzeem (7. místo) a Národním muzeem (6. místo). Je třeba uvést, že je to díky společné vstupence 
se ZOO Ohrada (viz předchozí tabulky a graf). 

Obr. 2.3 Pořadí muzeí dle návštěvnosti  - NZM na 8. místě 

 
Pramen: NIPOS http://new.nipos-mk.cz/?cat=126 

 

2.1.5. Věda a výzkum 

Stručný popis vědy a výzkumu prováděným NZM:  
NZM, stejně jako srovnatelná státní muzea, provádí výzkum v oblastech své muzejní činnosti. Jde o 
specifický muzejní výzkum zaměření na prostředí, ze kterého se získávají sbírkové předměty nebo 
jinak potřebný k prohloubení znalostí ve vztahu ke sbírce, budovám NZM a dalším odborným 
aktivitám muzea. Následující tabulka uvádí výše podpory pro roky 2013 až 2017 ze strany 
Ministerstva kultury (projekty NAKI - národní a kulturní identity) a na roky 2013 a 2014 od 
Ministerstva zemědělství (schvalují se vždy na následující rok). 

Tab. 2.3 Výše podpory ze strany Ministerstva kultury a Ministerstva zemědělství 

Poskytovatel Druh podpory 
Výše podpory v tis. Kč 

2013 2014 2015 2016 2017 
MK Projekty výzkumu – NAKI (2 projekty NAKI). Jde o účelovou 

podporu 
3 682 3 620 3 905 2 555 5 458 

MZe Podpora na rozvoj výzkumných organizací podle zhodnocení 
jimi dosažených výsledků. Jde o institucionální podporu. 

2 212 3 831    

Celkem 5 894 7 451 3 905 2 555 5 458 
 

Zdroj: http://www.isvav.cz/organizationDetail.do?rowId=ico%3A75075741 

Z tabulky je patrné, že projekty výzkumu jsou ve vztahu k běžnému příspěvku velmi významné. Názvy 
řešených projektů u Ministerstva kultury uvádí následující tabulka. Lze říci, že NZM bylo v získávání 
projektů NAKI v minulosti úspěšné. 
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Tab. 2.4 Řešené projekty Ministerstva kultury – projekty NAKI (národní a kulturní identity) 
Role NZM Název získaného projektu (aktivní odkaz na projekt) 
Koordinující 
příjemce 

DF13P01OVV001 - Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci 
vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století (2013-2017, MK0/DF) 

Koordinující 
příjemce 

DF13P01OVV003 - Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního 
obrození během 1. Československé republiky (2013-2017, MK0/DF) 

Zdroj: http://www.isvav.cz/organizationDetail.do?rowId=ico%3A75075741 

Výše bodů NZM v databázi RIV (Rejstřík informací o výsledcích) 
K hodnocení výzkumných institucí se používá metodika, která je volně ke stažení na stránkách 
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=685899. Dle této metodiky se hodnotí výsledky uvedené 
v databázi RIV za 5 let. Poslední známé hodnocení je zveřejněno k roku 2013, kdy byly hodnocené 
výsledky za roky 2008 až 2012. Hodnocení za rok 2014 zatím probíhá a hodnotí se období za roky 
2009 až 2013. 

Tab. 2.5 NZM - Hodnocení výsledků za rok 2013 
  Počet výsledků Body výsledků Body upravené podle příl. č. 8 Metodiky 
Pilíř I 65,468 863,704 949,117 
Pilíř II *     105,457 
Pilíř III     0,000 
H12apl 0,000 0,000 0,000 
Celkové hodnocení   1 054,574 
Zdroj: https://www.isvav.cz/h13/organizationDetail.do?rowId=ico%3A75075741 

Body výsledků NZM za jednotlivé roky:  2012: 32 (fakticky by mělo být o cca 80 bodů více – NZM 
výsledky špatně chybně zařadilo a jedná o opravě); 2011: 290; 2010: 143,3; 2009: 156,5; 2008: 241,8; 
celkem: 863,7 bodů.  

Předpoklad bodů za 2013: 1 monografie, 17 článků (navedeno v RIV) cca 40 + 68 = 108 (současně 
vypadnou body za rok 2008, tedy 241,8 bodů). 

NZM přijalo od června 2014 řadu opatření ve vztahu k získání více bodovaných výsledků, které by 
byly adekvátní výši podpory ze strany MZe a umožnily by pokračování této podpory v dalších letech 
nejméně na úrovni 4 až 5 mil. Kč. Předpoklad za rok 2014: 8 monografií (8*40=320 bodů), 10 článků 
(10*4=40 bodů) a další výsledky, celkem cca 400 bodů (současně vypadnou body za 2009). Podobný 
přístup bude uplatněn i v dalších letech tak, aby muzeum bylo schopno během pěti let plnit hranici 
1500 bodů jako podmínku nutnou pro přiznání institucionální podpory na dlouhodobý koncepční 
rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení dosažených výsledků dané výzkumné organizace. 

Následující tabulka uvádí pro srovnání počty bodů muzeí, která mají bodované výsledky v RIV.  

Tab. 2.6 Hodnocení výsledků srovnatelných muzeí 2013 

Název muzea Počet bodů dle hodnocení 2013 (roky 2008 až 2012) 

Národní muzeum 12 265,549 
Moravské zemské muzeum 3 948,761 
Národní galerie v Praze 2 523,421 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze 2 042,361 
Slezské zemské muzeum 1 263,341 
Moravská galerie v Brně 1 078,249 
Národní zemědělské muzeum Praha 1 054,574 
Národní technické museum 1 041,550 
Národní ústav lidové kultury 919,164 
Památník národního písemnictví 255,250 
Technické muzeum v Brně 128,392 
Židovské muzeum v Praze 111,931 
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. Radhoštěm 71,997 
Husitské muzeum v Táboře 54,156 

Zdroj: http://www.isvav.cz/h13/ 
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Ze srovnání plyne, že výsledky NZM jsou v porovnání se srovnatelnými institucemi (např. Národní 
technické muzeum) srovnatelné či vyšší. V létě roku 2014 došlo ke změně přístupu NZM k 
problematice vědy a výzkumu (zlepšení systému hodnocení a motivace), která vede ke zvýšení kvality 
a k získávání většího počtu bodovaných výsledků (projevilo se v počtu výsledků za rok 2014). 

Připravované projekty NZM: 
- NAKI: Další výzva NAKI bude v roce 2015, NZM připravuje další projekty, témata se diskutují, 

například (1) zpracování Chotkovské knihovny a (2) problematika venkovských staveb. Budou 
ověřována i další témata. 

- S ohledem na činnost NZM (správa a ochrana sbírky) je velmi obtížné podávat projekty do 
projektů výzkumu MZe, pokud nedojde ke změně podmínek MZe (Program zemědělského 
výzkumu „Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018“ zkratka „KUS“). 

 

2.1.6. Rozpočet NZM, spravovaný majetek 

V následující tabulce jsou uvedeny příjmy NZM v letech 2010 až 2013. Uváděný příspěvek je konečný 
(včetně všech navýšení v průběhu roku a včetně příspěvku MZe na vědu a výzkum).  

Tab. 2.7 Příjmy NZM a výše příspěvku v letech 2010 až 2013 v tis. Kč 
Kategorie výnosů Skut. 2010 Skut. 2011 Skut. 2012 Skut. 2013 

Příjmy celkem 41843 51397 48 821 58 899 
Vlastní výnosy celkem (vč. 648) z toho 9266 14480 12 579 10 101 
   - vstupné a další služby (celý účet 602) 2784 4504 4 436 4 671 
   - nájemné (603) 4104 4359 3 702 3 910 

součet vstupné (602) + nájemné (603) 6888 8863 8138 8581 
   - tržby za prodej propagač. a komis.zboží (604) 454 690 643 573 

součet 602 + 603 + 604 7342 9553 8781 9154 
   - použití fondů (účet 648) 656 3279 2 951 0 
   - jiné ostatní výnosy 1268 1648 847 947 
Příspěvek od zřizovatele včetně vědy 32293 34862 36 160 48 797 
Příspěvek na jednoho návštěvníka v Kč            395 Kč             149 Kč             169 Kč            211 Kč  
Tržby za vstupné na návštěvníka 32,20 Kč 18,10 Kč 19,70 Kč 19,00 Kč 
Soběstačnost (účet 602 + 603 + 604 / náklady) 17,4% 18,6% 16,7% 17,3% 
Soběstačnost (vlastní příjmy / náklady) 21,9% 28,2% 23,9% 19,1% 
 

Součet příjmů ze vstupného a nájemného se pohyboval od 6,9 mil. Kč (rok 2010) po 8,9 mil. Kč (rok 
2011). Po realizaci obnovy budovy v Praze dojde k poklesu výnosů z nájemného (ukončení pronájmů 
kanceláří) a zvýšení výnosů ze vstupného. Na činnost muzea se pohlíží jako na veřejnost službu. Proto 
je důležité, kolik návštěvníků této veřejné služby ročně využije (návštěvnost je analyzována v bodě 
2.1.4). Pokud podělíme celkový příspěvek počtem ročních návštěvníků, dostaneme příspěvek 
zřizovatele na jednoho návštěvníka. Ten byl v roce 2011 (před zavedením společné vstupenky se 
ZOO Ohrada) 395 Kč, v roce 2011 se snížil na 149 Kč a v roce 2011 byl 211 Kč. S tímto ukazatelem 
muzea nerady pracují, protože hlavním smyslem muzea je ochrana a správa sbírky, což se do tohoto 
ukazatele nijak nepromítne. Tabulka uvádí též průměrnou cenu vstupného na jednoho návštěvníka 
(více informací k tomu viz kapitola 2.1.4). Je uveden též ukazatel soběstačnosti ve dvou variantách 
(1) jako podíl tržeb ze vstupného (účet 602), tržeb z nájemného (účet 603) a tržeb z prodeje zboží 
(účet 604) dělené celkovými náklady; (2) jako podíl všech vlastních příjmů k celkovým nákladům. 
Přičemž statistika Ministerstva kultury NIPOS uvádí průměrnou soběstačnost muzeí kolem 18%. 

Náklady v letech 2010 až 2013 uvádí následující tabulka. Celkové náklady se v letech 2011 až 2013 
pohybovaly kolem 52 mil. Kč. V letech 2011 a 2012 snížilo NZM osobní náklady (až na 36% celkových 
nákladů v roce 2012) tím, že řadu činností zajišťovaných zaměstnanci převedlo na externí služby. Šlo 
zejména o průvodce, pokladní, ale také další profese (například údržba). Následné veřejnosprávní 
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kontroly prokázaly, že nakupované služby se pro NZM prodražily a s ohledem na délku smluvních 
vztahů ovlivňují i současnost (např. nevýhodná smlouva na průvodce končí k červenci 2015). V období 
2011 až 2012 byla podepsána řada nevýhodných smluv pro NZM jak v oblasti nákladů, tak v oblasti 
nájemného (např. nevýhodná smlouva s firmou Conubia; NZM se též vzdalo tržeb z parkovného na 
Ohradě – částečně vyřešeno k 1.9.2014). V roce 2012 nebyla realizována nezbytná úsporná opatření 
a NZM dosáhlo ztrátu ve výši 3,7 mil. Kč. Ztráta byla vyrovnána kladným výsledkem v následujícím 
roce 2013. 

Tab. 2.8 Náklady NZM v letech 2010 až 2013 v tis. Kč 
Kategorie nákladů Skut 2010 Skut. 2011 Skut. 2012 Skut. 2013 
Nákupy (úč. skupina 50) 6149 8318 6947 9 768 

Služby (úč. skupina 51) 9551 16107 18351 14 683 

Osobní náklady ∑ 22790 21681 18700 21 525 
     v tom: - mzdové prostředky 16486 15720 13508 15 679 

                 - soc. a zdrav. pojištění 5421 5167 4539 5 161 

                 - sociální náklady 883 764 653 685 

Daně a poplatky 16 16 16 23 

Ostatní náklady 419 432 801 844 

Odpisy 3169 4639 7345 5 785 

Daň z příjmu 219 193 390 356 

Celkem náklady 42313 51386 52550 52 985 

Hospodářský výsledek -470 11 -3729 5 914 
Podíl osobních nákladů na celkových nákladech 53,9% 42,2% 35,6% 40,6% 
 

Současně lze konstatovat, že NZM neplní svoji funkci z hlediska péče o sbírky – z úsporných důvodů 
není většina depozitářů v zimě temperována, což sice vede k nižším nákladům za energie (patří do 
kolonky „nákupy“), ale může vést k porušování zákona č. 122/2000 Sb. a k riziku poškozování sbírek. 

Porovnání příjmů a výdajů je též zobrazeno na následujícím grafu. 

Graf 2.2 Porovnání nákladů a příjmů v letech 2010 až 2013 v tis. Kč 

 
 

Ekonomika jednotlivých poboček je vždy uvedena u každé pobočky (body 2.3 až 2.7). Je též popsána 
ve výročních zprávách NZM, které jsou za jednotlivé roky dostupné na internetových stránkách. 

Pro srovnání uvádíme porovnání  NZM  a Národního technického muzea (NTM), tzn. dvou 
kulturních institucí, které spolu sousedí (postavené na základě společně koncepčně řešených 
souběžných projektů arch. Babušky). Obě muzea jsou srovnatelná v rámci svých sídel v Praze – Letné 
a svým odborným zaměřením. V obou případech se jedná o národní instituce - specializovaná 
odborná pracoviště s celorepublikovým významem.  
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NZM se skládá z 5 poboček. Nutno konstatovat, že mimo sbírky písemností a fotografické sbírky, má 
NZM sbírkový fond uložen mimo Prahu a také většina odborných kurátorských pozic je dislokována 
na pobočkách. Národní technické muzeum Praha (NTM), zřizované Ministerstvem kultury, má vedle 
hlavní budovy v Praze depozitární areál v Čelákovicích, skladový objekt ve Stehelčevsi. Dále má další 
odborná pracoviště: Železniční muzeum (areál nádraží Praha střed), depozitář kolejových vozidel 
(depo Chomutov) a Centrum stavitelského dědictví v Plasích (projekt IOP). Náklady na tato pracoviště 
se v rozpočtu 2013 ještě plně nepromítly. 

V následující tabulce je provedeno porovnání příspěvků zřizovatele na provoz.      

Tab. 2.9 Porovnání příspěvků na provoz NZM a Národní technické muzeum v tis. Kč 
Porovnání příspěvků zřizovatele 

 NZM  
příspěvek v tis. Kč  

NTM  
příspěvek v tis. Kč 

% výše příspěvku NZM  
oproti příspěvku NTM 

2011 34 862 70 255 49,62% 
2012 36 160 72 551 49,84% 
2013 48 797 66 357 73,54% 

 

Majetek NZM 
Výše majetku k 31. 12. 2013 dle jednotlivých poboček uvádí následující tabulka. S ohledem na 
skutečnost, že v letech 2006 až 2012 neprobíhalo zařazování majetku v souladu se zákonem, byla 
velká část majetku zařazena v roce 2013 a ještě i v roce 2014 probíhá identifikace nezařazeného 
majetku. 

Tab. 2.10 Účetní zůstatková hodnota majetku k 31. 12. 2013 po jednotlivých pobočkách v tis. Kč 

 

tis. Kč 
PRAHA ČÁSLAV KAČINA OHRADA VALTICE CELKEM 

Účetní zůstatková hodnota celkem 163 848 47 224 71 851 19 150 5 643 307 716 
Účetní pořizovací hodnota celkem 192 881 59 647 86 261 24 302 9 095 372 186 
 

Další tabulka uvádí pořizovací a zůstatkovou hodnotu majetku NZM jako celku. 

Tab. 2.11 Účetní hodnota pořizovací a zůstatková majetku k 31. 12. 2013 v tis. Kč 
 

 

Stavební investice od roku 2006 na jednotlivých pobočkách 
Následující tabulka uvádí stavební investice v tis. Kč za roky 2006 až 2013 po jednotlivých pobočkách 
ze zdrojů Ministerstva zemědělství. Za 8 let (2006 až 2013) se investovalo ze zdrojů Ministerstva 
zemědělství a fondu rozvoje majetku NZM (naplňován z odpisů) do stavebních investic průměrně 25 
mil. Kč ročně. 

Tab. 2.12 Stavební investice za roky 2006 až 2013 v tis. Kč 

 
Stavební investice 

v tis. Kč 
Stručný popis investic 

PRAHA 114 367 
Výměna oken, rekonstrukce sálů (zrušení kancelářských prostor), expozice 
traktory, rozvodna, požární signalizace, oplocení a osvětlení areálu atd. 

ČÁSLAV 35 591 
Rekonstrukce haly na expozici a kanceláře, rekonstrukce haly T, depozitář (v 
reklamaci), stavební úpravy depozitářů atd. 

KAČINA 35 318 
Sanace sklepních prostor, regenerace parku (dotace OP ŽP, investice 17 mil. Kč), 
rekonstrukce WC, oprava střechy atd. 

OHRADA 11 543 Rekonstrukce loveckého sálu, oprava střechy, zabezpečovací systém atd. 

VALTICE 5 446 Rekonstrukce vstupních a výstavních prostor, WC, úprava nádvoří atd. 

celkem 202 265  

TYP MAJETKU 
účetní cena v tis. 

pořizovací zůstatková 
SOFTWARE 4 264 2 785 
STAVBY       252 040 231 847 
SAMOST.MOVITÉ VĚCI A SOUBORY 21 108 9 845 
POZEMKY       51 105 51 105 
OSTATNÍ 43 669 12 134 
Celkem 372 186 307 716 
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2.2. HLAVNÍ PROBLÉMY NZM (STAV ŘÍJEN 2014) 
Popis hlavních problémů NZM vznikl v červenci a srpnu 2014 na základě žádosti zřizovatele. Byl 

projednán s ministrem v srpnu 2014. Následně byl po úpravě zařazen do tohoto dokumentu. 

2.2.1. Neexistence dlouhodobé strategie NZM podporované zřizovatelem 

Popis problému: U státních muzeí zřizovaných Ministerstvem kultury je běžné, že má každé muzeum 
projednanou a schválenou dlouhodobou koncepci od zřizovatele. Koncepce je navázána na rozpočet 
jak v provozní, tak investiční rovině. Také díky tomuto přístupu jsou muzea zřizovaná MK v mnohem 
lepším stavu jak z hlediska údržby spravovaných památek, existence a vybavení depozitářů, tak 
z hlediska provozního rozpočtu. Předchozím ředitelům NZM se nepodařilo takovouto koncepci od 
zřizovatele odsouhlasit. 

Řešení: Předložení tohoto dokumentu, jeho projednání a schválení v poradě ministra 

 

2.2.2. Nezbytné investice NZM 

Popis problému: Budovy NZM jsou ze značné části v zanedbaném stavu, podrobněji je to uvedeno u 
popisu poboček. Výše investičních prostředků na obnovu jednotlivých poboček se ověřuje pomocí 
studií, výše investic (převážně zjištěná na základě kvalifikovaných odhadů) je uvedena v příloze č. 10. 
Bod 3.3 návrhové části je zaměřen na návrh postupu obnovy poboček a investičním požadavkům na 
roky 2016 až 2020.   Bod 3.4 návrhové části porovnává umístění depozitáře v Čáslavi a v Českých 
Budějovicích. 
 
Řešení: Zahrnuto do cíle 3 (návrhová část). Je nutné ověřit ceny a realizovatelnost studiemi.  

2.2.3. Minimální provozní příspěvek 

Popis problému: Minimální provozní příspěvek NZM bez vědy a výzkumu je ve výši 45,5 mil. Kč a limit 
na mzdové náklady 17,13 mil. Kč (projednáno na základě předloženého materiálu na poradě ministra 
dne 14. 5. 2014). V tomto materiálu byla výše příspěvku rozborována. V první verzi přidělený 
rozpočet na rok 2015 bylo 38 mil. Kč, dle Rozpisu ukazatelů schváleného rozpočtu činil pro rok 2015 
příspěvek 44,075 mil. Kč (a limit na platy 16,676 mil. Kč). Výnosy a náklady NZM jsou popsány v bodě 
2.1.6 a u každé pobočky tohoto materiálu (body 2.2 až 2.7). 

S ohledem na situaci muzea a zejména na připravované projekty a investice bude nutné přizpůsobit 
organizační strukturu NZM tak, aby zvládla přípravu a realizaci pěti velkých projektů (Praha + 4 do 
IROP na každé pobočce). Z toho hlediska se jeví jako výše příspěvku (bez vědy a výzkumu) 
v projednané výši dne 14. 5. 2014 jako minimální.  

Řešení: Jednat o minimální výši příspěvku se zřizovatelem.  

 

2.2.4. Institucionální podpora vědy a výzkumu ze strany MZe 

Popis problému: Viz kapitola 2.1.5 

Řešení: Zahrnuto do cíle 2 (návrhová část) včetně indikátoru ve vztahu k hranici 1500 bodů. Pro rok 
2015 bylo vyřešeno (schválena podpora ve výši 3,8 mil. Kč). 

 

2.2.5. Nedodržování depozitárního řádu (navýšení provozních výdajů) 
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Popis problému: NZM nemá centrální depozitář a uložení sbírkových předmětů ve stávajících 
depozitářích na pobočkách nevyhovuje zákonu (zejména z důvodu nedodržovaní teploty a vlhkosti). 
Péče o sbírky a jejich zabezpečení je v případě NZM nedostatečná a je limitována naprosto 
nevyhovujícím uložením sbírkových předmětů v depozitářích na všech pobočkách muzea. Analýza 
stavu depozitářů NZM byla zpracována Ing. Dušanem Perlíkem v srpnu a září 2014 a je přílohou č. 2 
této strategie. Hlavní závěry jsou též uvedeny u každé pobočky. Zásadním problémem jsou 
nevypořádané majetkové podíly na pozemcích v areálu v Čáslavi, které prakticky znemožňují 
investice v areálu. 

Investice do depozitářů jsou popsány v bodě 3.3, v bodě 3.4 je provedeno porovnání výstavby Čáslav 
a Výstaviště v Českých Budějovicích. Z provozního hlediska si uložení sbírek v souladu se zákonem 
vyžádá nárůst nákladů za energie (odhadem o 3 mil. Kč ročně). V rámci zpracovávaných studií je 
snaha dopady do provozního rozpočtu minimalizovat (tam, kde to bude možné, dosáhnout 
zateplením budovy standardu „pasivního“ depozitáře – tedy bez nutnosti temperování). 

Řešení: Zahrnuto do cíle 2 a cíle 3 (návrhová část), doplněna kapitola 3.4 

 

2.2.6. Plnění opatření z veřejnosprávních kontrol a další problémy 

Popis problému: Z posledních dvou veřejnosprávních kontrol (v letech 2012 a 2013) vyplynulo velké 
množství opatření a úkolů. Jde o problematiku například nevýhodných smluv na pronájem prostor 
firmě Conubia (vyvolali jsme soudní spor - u Obvodního soudu pro Prahu 7 podána na nájemce 
CONUBIA žaloba na vyklizení pronajatých prostor v budově NZM v Praze), nefunkčních vnitřních 
předpisů, nezařazený majetek atd. K dalším problémům patří neřešení reklamace na stavební práce, 
nedodržování předpisů, nevyjasněné majetkové vztahy k pozemkům v Čáslavi, vytápění Čáslavského 
areálu elektřinou atd.  

Řešení: Problémy jsou postupně řešeny, do plně stabilního stavu (včetně funkčního systému směrnic) 
se NZM dostane v průběhu roku 2015. Některé záležitosti (například spor s Conubií, neřešené 
reklamace v Praze a Čáslavi, nevýhodné smlouvy) jsou tak špatně založeny, že je velmi obtížné je 
adekvátně a v přijatelném čase vyřešit. 
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2.3. POBOČKA PRAHA 

2.3.1.  Popis – základní informace o pobočce 

Muzejní budova NZM na Letné byla postavena v letech 1937 – 1939 jako součást velkorysého 
muzejního konceptu podle projektu architekta Babušky. Muzejní budovy jsou (společně s budovou 
NTM) jako doklad kvalitního českého funkcionalismu zapsanými kulturními památkami. V roce 1939 a 
následně v roce 1949 bylo muzeum nuceno vlastní budovu vyklidit pro potřeby okupantů a později 
nově vzniklého projektové organizace Stavoprojekt. Během tohoto období byla budova devastována 
nevhodnými vestavbami provizorního charakteru pro projektovou činnost. V roce 1995 byla budova 
vrácena do užívání muzea. Budova nezbytně potřebuje komplexní rekonstrukci. Díky pohnuté 
minulosti, kdy budova Zemědělského muzea po desetiletí sloužila jiným než muzejním účelům, došlo 
u ní k nevyhovujícím stavebním zásahům a znečitelnění původního architektonického konceptu, což 
se při užívání budovy negativně projevuje dodnes. V současné době není budova ve vyhovujícím 
technickém stavu, a přestože v minulém období byly realizovány dílčí stavební zásahy, je nutno na ni 
nazírat jako na objekt před komplexní obnovou. Stávající dislokace prostor je nelogická 
(administrativní patro vložené mezi výstavní) a neumožňuje plnohodnotné využití pro muzejní účely. 
Následující tabulka uvádí rozlohu jednotlivých prostor budovy v Praze. 

Tab. 2.13 Využití prostor v Praze 
PRAHA Způsob využití m2 
expozice výstavní sál 1. podzemní podlaží 564,96 

 výstavní sál 1. patro (153) 160,71 
 výstavní sál 1. patro (101) západ 532,74 
 výstavní sál 1. patro východ (příprava pro expozici s L ČR) 539,15 
 foyer 3. patro 207,01 
 výstavní sál 3. patro západ 533,37 
 výstavní sál 3. patro východ 585,96 
 výstavní sál 3. patro sever 189,61 

expozice využívané NZM celkem 3 313,51 
pronájem výstavní sál přízemí (Conubia - spor; předpoklad umístění Muzea gastronomie) 567,43 

 kanceláře pronajaté 388,50 
 sklady pronajaté 60,09 
 byty (2) 267,90 

celkem pronájem 1 283,92 
provoz přednášková místnost 148,01 

 archiv NZM 267,17 
 depozitáře a sklady 823,27 
 energetika, komunikace 201,21 
 kanceláře NZM 983,53 
 sociální zařízení 210,51 
 chodby, schodiště 1 779,68 
 vybourané a nevyužívané prostory 304,09 

provozní místnosti celkem 4 717,47 
Celkem 9 314,90 
 

Obr. 2.4 Foto z expozice a vstup do budovy 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Národní zemědělské muzeum – strategie rozvoje 

  19 

Navrhované využití prostor v Praze je uvedeno v příloze č. 3 „Vize obnovy budovy Národního 
zemědělského muzea (NZM) v Praze a spolupráce s partnery“. Jde o stav z října 2014 – návrh expozic 
se bude upravovat na základě zpracovávané studie expozic a jednání s partnery. 

 

2.3.2. Analýza stavu depozitářů 

Analýza stavu depozitářů NZM byla zpracována Ing. Dušanem Perlíkem v srpnu a září 2014 a je 
přílohou č. 2 této strategie. Hlavní závěry ve vztahu k uložení sbírkových předmětů: 

Popis: Depozitáře muzea jsou umístěny v 2. patře a v suterénu. Ve všech depozitářích je vytápění, 
kterým se dá v zimních měsících temperovat. Relativní vlhkost není nijak regulována. Vnitřní klima 
jednotlivých depozitářů není sledováno.  

Hlavním problémem depozitářů v budově na Letné je dlouhodobě zvýšená teplota, ke které velkou 
měrou přispívá i nedostatečné, případně žádné, zastínění oken. Avšak právě fondy zde situované 
(fotoarchiv a filmy) jsou velmi citlivé na uložení při zvýšených teplotách. Ve všech depozitářích je 
nutné nainstalovat snímače teploty a relativní vlhkosti. 

 

2.3.3. Návštěvnost, akce  

Následující tabulka uvádí návštěvnost v letech 2010 až 2013 (celková návštěvnost NZM a návštěvnost 
za leden až září 2014 je v kapitole 2.1.4), názvy expozic a hlavní akce od roku 2010 včetně 
návštěvnosti. 

Tab. 2.14 Návštěvnost, expozice, akce – Praha 
Praha Návštěvnost, expozice, akce 

Celková návštěvnost v letech 2010 
až 2013 

2010:  25 420 
2011:  36 379 
2012:  25 547 
2013:  21 123 

Stávající expozice k  
30. 9. 2014 včetně termínu otevření 

2006 – Jede traktor (expozice)  
2011 – O stromech a o lese (interaktivní venkovní expozice) 
9/2012 - Od věku sloužím člověku I. a II. část (expozice) 
16.4.2014 - Venkov v proměnách staletí (expozice)  
16.4.2014 - O pivu – Z chmelnice až na náš stůl (výstava)  
+ několik menších krátkodobých tematických výstav 

Akce a jejich návštěvnost v letech 
2010 až 2014 

2010 Letenské prase  (1 100) 
2010 Pražská muzejní noc (3 874) 
2010 Letenská husa (6 621) 
2011 Letenské prase (1 245) 
5/2011 Selské trhy (2 400) 
2011 Pražská muzejní noc (7 162) 
2011 Letenská husa (4 992) 
2012 Letenské prase (1 185) 
2012 Pražská muzejní noc (6 584) 
11/2012 Farmářský den (2 000) 
2012 Letenská husa (2 800) 
2013 Letenské prase (1 375) 
2013 Pražská muzejní noc (4 126) 
8/2013 Akce Klubu českých turistů (300) 
2013 Letenská husa (1 736) 
+ menší akce s návštěvností (účastí) do 100 osob  
3/14 - Letenské prase (1 604)  
6/14 - Pražská muzejní noc (4 628) 
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2.3.4. Hospodaření pobočky Praha 

Hospodaření pobočky ukazuje následující tabulka, která uvádí vlastní příjmy (vstupné, nájmy, tržby za 
prodej zboží a ostatní výnosy), náklady pobočky včetně odpisů a ztrátu pobočky. V tabulce je uveden 
též podíl na nákladech celého NZM a procento soběstačnosti (podíl výnosů lomeno náklady) ve dvou 
variantách. Hospodaření pobočky Praha zahrnuje všechny náklady týkající se sídla NZM. 
 
Tab. 2.15 Hospodaření pobočky Praha v tis. Kč 

ukazatel čísla účtů 2011 2012 2013 
Vlastní výnosy:         

 příjmy vstupné (a služby) 602 1 078 989 946 
 příjmy nájemné 603 2048 1953 1885 

  tržby za zboží 604 300 219 193 
příjmy vstupné + nájem + zboží 602+603+604 3 426 3 161 3 024 

ostatní výnosy   4429 3 672 683 
Celkem vlastní výnosy    7 855 6 833 3707 
Náklady:      

materiál (kancl. potřeby, materiál, mycí p.) 501 1256 803 2290 
energie 502 2519 2450 2545 

prodané zboží 504 161 135 102 
služby 518 7265 5988 5114 

 mzdové náklady 521 5964 5649 5087 
 sociální a zdravotní pojištění 524+525+527+528 2222 2140 1970 

odpisy 551 2262 3936 3865 
ostatní náklady   3745 4463 1992 

Celkem náklady   25394 25564 22965 
Podíl na nákladech NZM v %   49,4% 48,6% 43,3% 
Hospodářský výsledek   -17 539 -18 731 -19 258 
Soběstačnost (vlastní výnosy / celkové náklady)   30,9% 26,7% 16,1% 
Soběstačnost (602+603+604 / celkové náklady)   13,5% 12,4% 13,2% 

 

Do řádku „příjmy vstupné“ jsou zahrnuty všechny tržby zaúčtované na účtu 602 (tedy nejen tržby ze 

vstupného placené pokladnou, ale také přes účet a další výnosy z prodeje služeb). Do nákladů jsou 

zahrnuty nejen náklady pobočky, ale také sídla NZM. 

 

 

2.3.5.  SWOT analýza pobočky Praha 

V následující tabulce jsou vyhodnoceny silné a slabé stránky (jde o současný stav) a příležitosti a rizika 

(které pobočku ovlivňují v budoucnu). Rozvoj by měl být stavěn na silných stránkách. Současně je 

nutné sledovat příležitosti a přijímat opatření k řešení rizik (hrozby). Slabé stránky by měly být 

postupně dle možností NZM řešeny. 
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Tab. 2.16 SWOT analýza pobočky Praha 

So
u

ča
sn

o
st

 

Silné stránky: 
1. Umístění v Praze 7 na Letné vedle NTM 
2. Dobrá dostupnost MHD 
3. Dostatek prostor pro prezentaci 
4. Potenciál sbírky písemných dokumentů 
5. Architektonicky významné funkcionalistická 

památka 

Slabé stránky: 
1. Stavebně-technický stav budovy vyžadující 

rekonstrukci 
2. Špatné rozmístění prostor 
3. Nízká návštěvnost a nedostatečný marketing 
4. Nedostatek financí na akvizice sbírkového fondu 
5. Nedostatek podpůrných nemuzejních profesí 
6. Nedostatečné parkovací možnosti 

B
u

d
o

u
cn

o
st

 

Příležitosti:  
1. Společná prezentace s NTM 
2. Potenciál zvýšení návštěvnosti 
3. Spolupráce s resortními organizacemi a 

dalšími partnery 
4. Vytvoření zázemí pro asociace, partnery a 

badatele v oborech NZM 
5. Možnost stát se „výkladní skříní“ resortu 
6. Možnost popularizace vše oborů v resortu 

zemědělství 

Hrozby: 
1. Nedostatek finančních prostředků 
2. Stoupající náklady na provoz (energie, revize, 

údržba, administrativa …) 
3. Možný odliv pracovníků NZM (nízké mzdy) 
4. Přesycenost trhu s kulturními a zážitkovými akcemi 

(nemožnost využití sbírkových předmětů jako 
interaktivní prvky) 

5. Riziko soudního sporu o nájem s firmou Conubia 

 

2.3.6. Zhodnocení pozice pobočky Praha 

Návrh dalšího postupu uvádí kapitola 3.3. Pobočka je stejně jako ostatní pobočky zakotvena ve 
zřizovací listině NZM, v tomto smyslu je povinností NZM se v souladu s platnou legislativou s péčí 
dobrého hospodáře o správu majetku starat. Na pobočce jsou uloženy sbírky a pracují zde kurátoři, 
kteří se o sbírky starají. V porovnání s jinými depozitáři je uložení sbírek v relativně dobrém stavu. 

Sídlo v Praze je pro NZM naprosto nezbytné z hlediska popularizace. Je zpracován materiál „Vize 
obnovy budovy Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze a spolupráce s partnery“ (viz příloha 
č. 3), který vymezuje další směřování sídla NZM jako zážitkového a interaktivního muzea a výkladní 
skříně Ministerstva zemědělství. 

Z hlediska návštěvnosti lze očekávat po obnově budovy a expozic návštěvnost kolem 200 tis. ročně. 

 

2.4. POBOČKA ČÁSLAV 

2.4.1.  Popis – základní informace o pobočce 

Muzeum zemědělské techniky v Čáslavi je zaměřeno převážně na studium a zpřístupňování historické 
techniky používané v zemědělství.  Pobočka je situovaná v areálu bývalého vojenského autoparku a 
skladu vojenské techniky Čáslav z konce 50. a počátku 60. let 20. století. Areál byl v roce 1999 
pronajat na základě smlouvy o výpůjčce od MO ČR a v roce 2002 byl předán v rámci bezúplatného 
převodu práva hospodaření k části areálu na NZM. Mimo pozemky ve vlastnictví státu se část areálu 
nachází i na soukromých pozemcích. Pobočka leží v katastrálním území města Čáslav, od města je 
areál oddělen čtyřproudovým obchvatem a od vlakového či autobusového nádraží je vzdálen cca 30 
minut chůze. Rozsáhlý areál se skládá z 27 objektů na celkové ploše 90 ha. Pozitivem je zde 
parkoviště pro autobusy a osobní automobily, včetně dalšího možného rozšíření.  

S výjimkou budov označených A (expozice, administrativní část a dílny), K (garáž a sklad), P (depozitář 
v současné době v reklamaci) a pokladny s vrátnicí, které byly rekonstruovány v letech 2004-13, jsou 
ostatní v původním stavu. Využívány jsou jako expozice, depozitáře, otevřené depozitáře, sklady, 
pronajímány a část prázdná v havarijním stavu.  Mimo již zmíněných rekonstrukcí byla vybudována 
nová trafostanice, nový vodovodní řád, opraveny páteřní rozvody elektrického vedení a částečná 
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elektrifikace depozitářů, včetně depozitářů otevřených. Jako expozice slouží rekonstruovaná hala A 
s prostorem pro krátkodobé výstavy a dále 7 otevřených depozitářů ve zděných a  plechových halách. 
Bohužel všechny depozitáře jsou nevyhovující z hlediska teplotních, vlhkostních, světelných 
podmínek, hrozí i biologické napadení. Čáslavská pobočka je zaměřena především na rozměrnou 
zemědělskou techniku a spravuje sbírkové fondy M (doprava a zdroje energie) a R II (rostlinná 
výroba). Dále poskytuje depozitáře sbírkovým fondům E (etnografie), P (potravinářská výroba) a Z 
(živočišná výroba). Zvláště významné jsou sbírky historických oradel a traktorů.  

Obr.2.5 Foto rekonstruované haly s expozicí a foto expozice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2.6 Schéma areálu s označením budov 
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Svým uspořádáním má potenciál pro vybudování uceleného komplexu s logickou návazností 
jednotlivých náplní. Jedná se především o část veřejně přístupnou, skládající se z parkoviště, 
pokladny s drobným prodejem, vnitřních a venkovních expozic, výstavního sálu, zpevněné plochy pro 
prezentační a předváděcí akce. Druhá část interní muzejní, obsahující depozitáře, technické zázemí 
(konzervátorské dílny včetně zázemí, garáže, sklady), administrativní a provozní objekty. 

Současná návštěvnost pobočky se pohybuje kolem 9000, pravidelně pořádá tradiční akci 
Pradědečkův traktor a podílela se i na dalších akcích konaných v areálu, jako jsou např. Otevírání 
studánek, Veterán rallye, srazy veteránů atd. Mimo to se každoročně prezentuje na vybraných 
externích akcích pro veřejnost, např. Nábřeží paromilů, Rotující setrvačníky, různé polní dny, 
traktoriády, atd.   

V současné době má zpracovánu projektovou dokumentaci na rekonstrukci a dostavbu haly K a L (a 
zastřešení prostoru mezi halami) a ve veřejné zakázce je vybrán zpracovatel celkové studie 
modernizace areálu (je zahrnuta do projektového záměru do IROP – viz příloha č. 4). Z hlediska 
návštěvníka by měla nastat výrazná změna vybudováním nové expozice motorové orby 
v rekonstruované hale K, jejímž pilířem bude parní orací garnitura Fowler, prohlášená za kulturní 
památku, jejíž současné umístění nedovoluje prezentaci v odpovídající pracovní poloze.      

Mezi nejzávažnější současné problémy patří nedořešená reklamace rekonstruovaného depozitáře P a 
špatný stav stavební stav ostatních depozitářů (prašnost, značné výkyvy teplot a vlhkosti). Dále 
nedokončený převod požadovaných pozemků od Ministerstva obrany, vypořádání pozemků 
privátních vlastníků (prakticky znemožňuje jakékoli investice v areálu) a chybějící projekt trativodu s 
následnou realizací. Rovněž vytápění některých prostor je pouze elektrickými topidly. Řešení těchto 
problémů by měla zpracovávaná studie. 

V rámci spolupráce pokračovat v dosavadních aktivitách s firmami či spolky při opravách a údržbě 
sbírkových předmětů, zajišťování akcí a vzájemné propagaci. Se společností Zetor Tractors a.s. v Brně 
se projednává spolupráce v rámci propagace, zápůjček exponátů či poskytování SW informačních 
kiosků, které má Zetor Tractors ve své expozici „Zetor Gallery“ v Brně.  

Následující tabulka uvádí rozlohu jednotlivých prostor, expozice má plochu 750 m2, otevřené 
depozitáře celkem 3 2015 m2 a běžné depozitáře 8 646 m2. 

Tab. 2.17 Způsob využití prostor 
Využití m2 
expozice 750,00 
otevřené depozitáře 3 215,00 
interní depozitáře 8 646,00 
depozitář v reklamaci 261,00 
uvažované depozitáře 1 235,00 
kanceláře, dílny, pokladna 443,00 
ostatní provozní 1 417,00 
pronájem prostor jiným organizacím 922,00 
nevyužité havarijní stav 981,00 
celkem 17 870,00 

 

2.4.2. Analýza stavu depozitářů 

Zásadním problémem areálu jsou nevyřešené majetkové poměry – prakticky všechny budovy v areálu 
jsou umístěny tak, že jsou na pozemcích, kde mají spolu podíly jiní vlastníci (viz příloha č. 9). To 
znemožňuje provádění investic. Analýza stavu depozitářů NZM byla zpracována Ing. Dušanem 
Perlíkem v srpnu a září 2014 a je přílohou č. 2 této strategie. Hlavní závěry ve vztahu k uložení 
sbírkových předmětů: 
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Popis: Objekty v Čáslavi jsou bývalou vojenskou základnou. Jako depozitární budovy jsou využívány 
haly původně určené ke skladování vojenské techniky a materiálu, případně k jejich opravám. Haly 
mají přední stranu tvořenou řadami vrat. V některých halách není zavedena elektřina. Ani v jednom z 
depozitářů není vytápění, kterým by se dalo v zimních měsících temperovat. Relativní vlhkost není 
nijak regulována. Klima v depozitářích sleduje venkovní teplotu a vlhkost. Hodnoty teploty a relativní 
vlhkosti jsou velmi často mimo doporučený rozsah. Dá se předpokládat, že dochází velmi rychlým a 
výrazným změnám mezi dnem a nocí. V zimních měsících v depozitářích mrzne, v letních měsících se 
naopak teplota blíží k 30 °C. 

Haly, kromě budovy C, nemají žádnou tepelnou izolaci střech, některé jsou navíc v havarijním stavu, 
do části hal zatéká, vrata hal jsou netěsná, takže vítr dovnitř zafoukává prach a nečistoty, všechny 
haly mají problémy s ptáky, hlodavci a hmyzem – vosami, některé sbírkové předměty jsou napadeny 
červotočem. Absolutně neakceptovatelné je uložení kolekce nábytku v hale „G“, kde se nachází i 
malované nebo kůží potažené kusy. Jde o katastrofický stav nakládání s těmito sbírkovými předměty. 
V rámci péče o sbírkový fond NZM se jedná o nepopiratelně nejhorší uložení sbírkových předmětů.  

Vzhledem k rozsahu areálu a povaze sbírkových předmětů by bylo vhodné haly rekonstruovat, 
upravit podlahy a především zateplit, tak aby nedocházelo k rychlým změnám teploty mezi dnem a 
nocí. Pro většinu uložených předmětů by v takto upravených halách stačila pouze pasivní ochrana bez 
zavádění topení, s tím, že na klima náročnější sbírkové předměty by měly být odstěhovány do vhodné 
depozitární budovy. Dále je všechny haly nutno připojit na elektrický proud. Dále se v areálu nachází 
v roce 2010 rekonstruovaný objekt P. Po rekonstrukci se objevil problém s podlahovou krytinou 
(keramická dlažba), reklamace nebyla minulým vedením řešena a celá rekonstruovaná budova se 
zatím nevyužívá. Do objektu jsou zakoupeny pevné a pojízdné regály, které nejsou nainstalované. Na 
pozemcích muzea v Čáslavi je i prostorová rezerva, kde by bylo možné v budoucnu postavit moderní 
depozitární budovu pro uložení sbírkového fondu NZM. Bylo by tak možné vystěhovat zcela 
nevyhovující depozitáře na zámku Kačina. 

 

2.4.3. Návštěvnost, akce  

Následující tabulka uvádí návštěvnost v letech 2010 až 2013 (celková návštěvnost NZM a návštěvnost 
za 1-9 2014 je v kapitole 2.1.4), názvy expozic a hlavní akce od roku 2010 včetně návštěvnosti. 

Tab. 2.18 Návštěvnost, expozice, akce – Čáslav 
 Návštěvnost, expozice, akce 

Celková návštěvnost 
v letech 2010 až 2013 

2010:  8 195 
2011:  8 714 
2012:  9 092 
2013:  7 905 

Stávající expozice k  
30. 9. 2014 včetně termínu 
otevření 

2003 - Historické traktory  
2004 - Sklízecí mlátičky  
6/2011 - Dřinu strojům? Dřinu strojům! (expozice) 
4/2014 - Jede traktor orat brambor (reinstalace výstavy v otevřeném depozitáři)  
4-10/2014 - Modely ze sbírek NZM 

Akce a jejich návštěvnost 
v letech 2010 až 2014 

6/2010 Pradědečkův traktor (3676)  
6/2011 Pradědečkův traktor (3564)  
6/2012 Pradědečkův traktor (4292)  
6/2013 Pradědečkův traktor (2548) 
4/2013 Otevírání studánek (366)  
6/2014 Pradědečkův traktor (3 717) 

 
Na následujícím obrázku jsou fota z akcí a otevřených depozitářů. 
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Obr. 2.7 Fota z otevřených depozitářů a akcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4. Hospodaření pobočky 

Hospodaření pobočky ukazuje následující tabulka, která uvádí vlastní příjmy (vstupné, nájmy, tržby za 
prodej zboží a ostatní výnosy), náklady pobočky včetně odpisů a ztrátu pobočky. V tabulce je uveden 
též podíl na nákladech celého NZM a procento soběstačnosti (podíl výnosů lomeno náklady). 
 
Tab. 2.19 Hospodaření pobočky v tis. Kč 

ukazatel čísla účtů 2011 2012 2013 
Vlastní výnosy:         

 příjmy vstupné (a služby) 602 420 568 478 
 příjmy nájemné 603 100 202 170 

  tržby za zboží 604 112 128 103 
příjmy vstupné + nájem + zboží 602+603+604 632 898 751 

ostatní výnosy   13 28 57 
Celkem vlastní výnosy    645 926 808 
Náklady:         

materiál (kancl. potřeby, materiál, mycí p.) 501 243 298 293 
energie 502 836 833 879 

prodané zboží 504 55 81 48 
služby 518 1 438 1 894 1 369 

 mzdové náklady 521 1 573 1 237 1 480 
 sociální a zdravotní pojištění 524+525+527+528 610 499 565 

odpisy 551 1 125 1 643 631 
ostatní náklady   114 102 157 

Celkem náklady   5 994 6 587 5 422 
Podíl na nákladech NZM v %   11,7% 12,5% 10,2% 
Hospodářský výsledek   -5 349 -5 661 -4 614 
Soběstačnost (vlastní výnosy / celkové náklady)   10,8% 14,1% 14,9% 
Soběstačnost (602+603+604 / celkové náklady)   10,5% 13,6% 13,9% 

 

Do řádku „příjmy vstupné“ jsou zahrnuty všechny tržby zaúčtované na účtu 602 (tedy nejen tržby ze 
vstupného placené pokladnou, ale také přes účet a další výnosy z prodeje služeb). 
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2.4.5.  SWOT analýza pobočky Čáslav 

V následující tabulce jsou vyhodnoceny silné a slabé stránky (jde o současný stav) a příležitosti a rizika 

(které pobočku ovlivňují v budoucnu). Rozvoj by měl být stavěn na silných stránkách. Současně je 

nutné sledovat příležitosti a přijímat opatření k řešení rizik (hrozby). Slabé stránky by měly být 

postupně dle možností NZM řešeny. 

 
Tab. 2.20 SWOT analýza pobočky Čáslav 

So
u

ča
sn

o
st

 

Silné stránky: 
1. jedinečnost sbírek - v některých oborech má 

muzeum sbírky světového či evropského 
významu (oradla, traktory) 

2. rozsáhlý ucelený areál s možností pořádání 
předváděcích akcí, 11861 m2 depozitárních 
ploch 

3. nastartovaný proces rozvoje areálu, 
připravované projekty a studie 

4. bezbariérový přístup v celém areálu 
5. vztahy s odbornou i laickou veřejností, 

muzeum chápáno jako odborná instituce a 
zdroj informací 

6. přístupnost motorovými vozidly s možností 
parkování 

Slabé stránky: 
1. nevypořádané majetko-právní vztahy NZM Čáslav 

(pozemky)  
2. poddimenzovaný stav pracovníků a finančních 

prostředků, zvláště provozní a mzdové prostředky 
3. špatná přístupnost muzea pro pěší, cyklisty a 

místní školy (mimo město za obchvatem) 
4. špatný stav sbírkových předmětů 
5. špatný technický stav depozitářů 
6. nevhodný způsob vytápění elektrickou energií, 

velmi vzdálená možnost napojení na rozvod plynu 
(cca 1,5 km) 

7. nízká účinnost prezentace vzhledem k snaze 
minimalizovat náklady a z toho pramenící 
nedostatečné povědomí o muzeu 

8. stop stav nákupu sbírkových předmětů, a 
nahodilost jeho pořizování 

B
u

d
o

u
cn

o
st

 

Příležitosti:  
1. rozšíření areálu a vybudování kvalitních 

přístupných depozitářů  
2. odpočinková zóna pro návštěvníky i 

obyvatele města s naučnou stezkou 
3. integrace muzea do městských a regionálních 

kulturních aktivit 
4. spolupráce s místními sdělovacími prostředky 
5. areál vhodný pro spolupráci s místními 

firmami (prezentace) 
6. spolupráce s výzkumnými ústavy, odbornými 

organizacemi, školami a získávání jimi 
vyřazovaných strojů a pomůcek  

7. možnost vybudování cyklostezky s lávkou, 
spojující areál NZM a nové obchodní centrum 
nebo napojení na stávající lávku pro pěší a 
cyklisty za železniční tratí 

Hrozby: 
1. možný odliv pracovníků NZM (nízké mzdy) 
2. ztráta části sbírkového fondu z důvodu špatného 

uložení a nedostatečného ošetření 
3. nedostatek finančních prostředků 
4. stoupající náklady na provoz (energie, revize, 

údržba, administrativa …) 
5. nižší kupní síla obyvatelstva 
6. přesycenost trhu s kulturními a zážitkovými 

akcemi (nemožnost využití sbírkových předmětů 
jako interaktivní prvky) 

 

 

2.4.6. Zhodnocení pozice pobočky 

Návrh dalšího postupu uvádí kapitola 3.3. a 3.4. Pobočka je stejně jako ostatní pobočky zakotvena ve 
zřizovací listině NZM, v tomto smyslu je povinností NZM se v souladu s platnou legislativou s péči 
dobrého hospodáře o správu majetku starat. Na pobočce jsou uloženy sbírky a pracují zde kurátoři, 
kteří se o sbírky starají.  

Areál v Čáslavi je s ohledem na potřebu uložit sbírkové předměty nezbytný, vykazuje však mnoho 
problémů:   
(a) špatná dostupnost z Čáslavi (nutno přijet autem; autobusové spojení s Čáslaví není realizováno) – 
návštěvnost se pohybuje kolem 10 tis. návštěvníků – malý potenciál z hlediska návštěvníků;  
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(b)  problémy s vytápěním – zatím el.  energie;  
(c) nutno zateplit 14 hal a vybudovat centrální depozitář – vysoké investice; k ověření nákladů na 

dořešení areálu byla zadána studie. 

(d) většina pozemků je ve spoluvlastnictví, což působí problémy, respektive prakticky znemožňuje 

provádět investice. Pokud nedojde k vyřešení, je jednou z možností vybudovat centrální depozitář 

jinde (viz kapitola 3.4 – porovnání s Výstavištěm v Českých Budějovicích). 

Potenciální investice jsou ověřeny studií a jejich odhadovaná výše je uvedena v příloze č. 10, 
předpokládá se předložení žádosti do IROP (pokud to bude IROP umožňovat). 

 

2.5. POBOČKA KAČINA 

2.5.1.  Popis – základní informace o pobočce 

Stávající název pobočky je Muzeum českého venkova, většina návštěvníků zná Kačinu však jako 
„zámek Kačina“. Budova zámku je dílem jediné historické epochy. Byla postavena na zelené louce 
jako novostavba a vybudována v relativně krátkém čase dvaceti let bez změny celkové koncepce a je 
proto slohově zcela jednotným a stavebně sourodým celkem. Dnešní podobu zámku lze považovat za 
totožnou se stavem, v němž zůstala po smrti svého stavitele hraběte Jana Rudolfa Chotka v roce 
1824. Z tohoto důvodu je jako slohově nejčistší empírová stavba evropského významu prohlášena 
nemovitou národní kulturní památkou. Zámek je členěn na hlavní budovu s dvěma kolonádovými 
křídly a sousední budovy kočárovny se skleníkem a zahradního domku, celý areál je obklopen 
anglickým přírodně krajinářským parkem. Nejcennější dochovanou částí zámku je unikátní rodová 
Chotkovská knihovna se 40 000 svazky knih, která byla prohlášena movitou národní kulturní 
památkou. Současný stav zámku, na kterém byly v 70. letech 20. století provedeny dílčí opravy fasád 
a střech, vypovídá o dlouhodobě nedostatečné péči a vyžaduje komplexní přístup směřující ke 
generální rekonstrukci, která umožní koexistenci empírové památky a zemědělského muzea. 

Obr. 2.8 Čelní pohled na zámek a Chotkovská knihovna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Československé zemědělské muzeum získalo zámek do užívání v roce 1950. Až do roku 1995 zde byly 
pouze zemědělské a potravinářské expozice. Poté v rámci nové koncepce Muzea českého venkova 
zaměřeného na presentaci jednotlivých společenských vrstev žijících na venkově, tedy i šlechty, 
muzeum postupně zpřístupnilo Chotkovskou knihovnu, zámecké divadlo a v roce 1997 i rozsáhlou 
zámeckou Chotkovskou expozici. Pro účely zemědělských expozic bylo využíváno celé provozní 
podzemní podlaží. Z důvodů naprosto nevyhovujících klimatických podmínek a morální zastaralosti 
expozic byly tyto zrušeny. Po částečných stavebních úpravách se sem v roce 2012 vrátily formou nové 
expozice „Hospodářské zázemí zámku“ a „Jak se stavěl zámek“ které jsou zcela tvořeny exponáty 
muzea. V současné době probíhá celková rekonstrukce konírny, která se od roku 2015 stane novou 
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zemědělskou expozicí historie chovu koní. Na rok 2015 se dále připravuje nová zemědělská expozice 
modelů lidových staveb, které byly původně zhotoveny pro Národopisnou výstavu českoslovanskou 
v roce 1895 a jsou nejstaršími sbírkovými předměty muzea. Z tohoto důvodu procházejí důkladným 
restaurátorským ošetřením. 

V současné době je zámek pro veřejnost otevřen od dubna do října a nabízí pět prohlídkových 
okruhů. Z těch klasických zámeckých jsou to Zámecké interiéry, Chotkovská knihovna a divadlo, 
Babiččiny kočárky a Provozní zázemí zámku. Tento poslední okruh byl otevřen před dvěma lety 
v nově zrekonstruovaném suterénu zámku v rozsahu v České republice ojedinělém. Představuje 
v autentickém prostředí, jak žilo a pracovalo zámecké služebnictvo v kuchyni, prádelně, žehlírně, 
dřevníku, spíži, vinném a ovocném sklepě, ledárně a pokojíku pro služky. Kromě toho na zámku 
probíhají i zážitkové programy – večerní prohlídky s divadelním představením Oživlá Kačina, 
Prohlídka s tajemnou postavou hraběte Rudolfa a zámecké slavnosti (Zámecká pouť, Zahradní 
slavnosti hraběnky Sidonie, Zámecké jezdecké slavnosti). Veřejnosti je též přístupný zámecký park, 
který v letech 2010-12 prošel zásadní revitalizací zeleně. Součástí parku je dále oranžerie, bylinková a 
zeleninová zahrádka, rozárium a arboretum. Pro školy, zejména MŠ a 1. stupně ZŠ, jsou připraveny 
vzdělávací programy zaměřené na venkovský život, přírodu, les a řemesla. Zámek je oblíbeným 
svatebním místem, ročně se zde koná cca 100 svatebních obřadů. 

Obr. 2.9 Foto expozice a akce (Cukrářská pouť) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Z hlediska muzejní odbornosti jsou na zámku umístěny depozitáře sbírkových předmětů a odborná 
zemědělská knihovna. Kurátoři Muzea českého venkova spravují podsbírky numismatika, obrazy, 
modely lidových staveb, obchod, řemesla, rostlinná výroba, vybavení domácnosti, živočišná výroba, 
potravinářství. Následující tabulka uvádí rozlohu jednotlivých prostor. 

Tab. 2.21 Způsob využití prostor 
Budova Využití m2 
zámek expozice 4 771,00 

 depozitáře 1 302,00 
 provoz 3 550,00 

celkem  9 623,00 
kočárovna depozitáře 233,00 

 provoz 617,00 
celkem  850,00 

provoz dílny 272,00 
celkem  10 745,00 

 

2.5.2. Analýza stavu depozitářů - Kačina 

Analýza stavu depozitářů NZM byla zpracována Ing. Dušanem Perlíkem v srpnu a září 2014 a je 
přílohou č. 2 této strategie. Hlavní závěry ve vztahu k uložení sbírkových předmětů na Kačině: 
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Popis: Objekt zámku Kačina je zapsanou národní kulturní památkou, což velmi výrazně omezuje 
možnost stavebních úprav, vkládání izolací případně temperování. Depozitáře jsou umístěny jednak v 
hlavní budově zámku a v tzv. kočárovně. Část sbírkových předmětů je uložena na pobočce v Čáslavi. 
Depozitáře jsou umístěny v patře, mezipatře a suterénu zámku. Ani v jednom z depozitářů není 
vytápění, kterým by se dalo v zimních měsících temperovat. Relativní vlhkost není nijak regulována. 

Obecně lze konstatovat, že oba objekty zámku Kačina jsou zcela nevhodné jako depozitární 
budovy. Depozitáře jsou umístěny ve zcela nevyhovujících prostorách a možnost stavebních úprav, 
které by zabezpečily alespoň základní standardní podmínky pro uložení sbírek, je vzhledem k tomu, 
že se jedná o národní kulturní památku, zcela vyloučena. 

Nicméně je nutno upozornit na skutečnost, že stav prostoru č. 170, ve kterém jsou uloženy 
etnografické sbírky, kolekce řemeslnického nářadí a část podsbírky rostlinné výroby I. (viz obr. 5) je 
nutno označit za katastrofální. Tento prostor vznikl díky amatérské úpravě, kdy dřevěná mezipatra 
vznikla vložením druhotné hrubé tesařské konstrukce, která nesplňuje ani základní parametry pro 
uložení sbírek. Je nutno konstatovat, že daný prostor také v žádném případě nesplňuje bezpečnostní 
kritéria pro pohyb pracovníků manipulujících se sbírkami a v neposlední řadě degraduje podstatu 
historické budovy jako takové. V prostoru chybí stropní konstrukce, kterou nahrazuje provizorní 
překrytí volnými zprohýbanými sololitovými deskami, kterými propadají na uložené předměty 
nečistoty a prolézají škůdci. 

2.5.3. Návštěvnost, akce  

Následující tabulka uvádí návštěvnost v letech 2010 až 2013 (celková návštěvnost NZM a návštěvnost 
za leden až září 2014 je v kapitole 2.1.4), názvy expozic a hlavní akce včetně návštěvnosti. 
 

Tab. 2.22 Návštěvnost, expozice, akce – Kačina 
 Návštěvnost, expozice, akce 
Celková 
návštěvnost 
v letech 2010 až 
2013 

2010:  23 115 
2011:  24 513 
2012:  27 878 
2013:  40 938 

Stávající 
expozice k  
30. 9. 2014 
včetně termínu 
otevření 

1998 – Dějiny rodu Chotků (expozice)  
Doplňkové expozice:  
1995 - Zámecká chotkovská knihovna a divadlo, lékárna,  
1999 – Zámecká obrazárna  
Venkovní expozice: 
2001 – Skleníky   
2003 - Zahrada léčivých bylin;   
2011 – Babiččiny kočárky (expozice) 
2012 – Hospodářské zázemí zámku (expozice); Haptická expozice (expozice) 
2013 – Jak se stavěl zámek (expozice) 

Akce a jejich 
návštěvnost 
v letech 2010 až 
2014 

2010: 
18.4.2010  Cukrářská pouť (3.820); 30.5.2010  Chotkovské slavnosti (661)  
3.10.2010  Zámecké jezdecké slavnosti (2005); 5.12.2010  Vánoční slavnosti (864) 
2011:  
10.4.2011  Cukrářská pouť (3.997); 19.6.2011  Chotkovské slavnosti (1.425)  
2.10.2011  Zámecké jezdecké slavnosti (2.440); 27.11.2011 Chotkovské vánoční slavnosti  (328)  
2012: 
22.4.2012  Cukrářská pouť (2.841); 5.5.2012  Otevření prohlídkové trasy s Rudlou (477)  
24.6.2012  Zámek patří dětem (1.237); 17.8.2012  Opera Carmen (700); 1.9.2012    Hradozámecká 
noc (189); 22.9.2012  Vinobraní  (4.500); 9.12.2012  Vánoční slavnosti (1.177)  
2013: 
7.4.2013    Hasičské závody (200); 14.4.2013  Cukrářská pouť (5.215); 5.5.2013    Hasičské slavnosti 
(500); 18.5.2013  Výstava psů (600); 16.6.2013  Zámek patří dětem (1.485); 23.6.2013  Dětský den 
– TPCA (1.980); 3.8.2013    Princeznovský bál (11.300); 7.9.2013    Vinobraní  (4.200) 
26.10.2013 Putovní olymp. mateř. škol (550)   
2014: 
13.4.2014 - Zámecká pouť (2 210); 31.5.2014 - OMS-Výstava psů (600)  
15.6.2014 - Den otevřených zahrad (50); 13.7.2014 - Zámecká slavnost (1 432) 
11.9.2014 – Unikom (550); 13.9.2014 – Vinobraní + dožínky (5500) 
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2.5.4. Hospodaření pobočky 

Hospodaření pobočky ukazuje následující tabulka, která uvádí vlastní příjmy (vstupné, nájmy, tržby za 
prodej zboží a ostatní výnosy), náklady pobočky včetně odpisů a ztrátu pobočky. V tabulce je uveden 
též podíl na nákladech celého NZM a procento soběstačnosti (podíl výnosů lomeno náklady) ve dvou 
variantách. 
 
Tab. 2.23 Hospodaření pobočky Kačina v tis. Kč 

ukazatel čísla účtů 2011 2012 2013 
Vlastní výnosy:         

 příjmy vstupné (a služby) 602 1 517 1 536 1 587 
 příjmy nájemné 603 639 722 1623 

  tržby za zboží 604 123 132 124 
příjmy vstupné + nájem + zboží 602+603+604 2 279 2 390 3 334 

ostatní výnosy   428 62 60 
Celkem vlastní výnosy    2 707 2 452 3 394 
Náklady:         

materiál (kancl. potřeby, materiál, mycí p.) 501 475 347 414 
energie 502 518 598 777 

prodané zboží 504 7 12 8 
služby 518 1531 2796 2338 

 mzdové náklady 521 3640 2551 2460 
 sociální a zdravotní pojištění 524+525+527+528 1471 984 973 

odpisy 551 872 1297 848 
ostatní náklady   484 290 242 

Celkem náklady   8998 8875 8060 
Podíl na nákladech NZM v %   17,5% 16,9% 15,2% 
Hospodářský výsledek   -6 291 -6 423 -4 666 
Soběstačnost (vlastní výnosy / celkové náklady)   30,1% 27,6% 42,1% 
Soběstačnost (602+603+604 / celkové náklady)   25,3% 26,9% 41,4% 

 

Do řádku „příjmy vstupné“ jsou zahrnuty všechny tržby zaúčtované na účtu 602 (tedy nejen tržby ze 
vstupného placené pokladnou, ale také přes účet a další výnosy z prodeje služeb). 

 

2.5.5.  SWOT analýza pobočky Kačina 

V následující tabulce jsou vyhodnoceny silné a slabé stránky (jde o současný stav) a příležitosti a rizika 

(které pobočku ovlivňují v budoucnu). Rozvoj by měl být stavěn na silných stránkách. Současně je 

nutné sledovat příležitosti a přijímat opatření k řešení rizik (hrozby). Slabé stránky by měly být 

postupně dle možností NZM řešeny. 
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Tab. 2.24 SWOT analýza pobočky Kačina 

So
u

ča
sn

o
st

 

Silné stránky: 
1. Poloha zámku, sousedství K. Hory - UNESCO 
2. Status národní kulturní památky 
3. Spolupráce s Odborem destinačního 

managementu města Kutná Hora 
4. Atraktivní zámecké expozice 
5. Zaměstnanci se silnou vazbou k zámku 
6. Revitalizovaný zámecký park 
7.  Komerční využití areálu – nájmy, např. 

filmaři 
8. Propojení zámku a muzea 
9. Dobré jméno organizace 
10. Důvěryhodný a spolehlivý partner 
 

Slabé stránky: 
1. Špatný stavebně technický stav areálu 
2. Neexistující hromadné dopravní spojení 
3. Nedostatečné parkovací možnosti pro auta a 

autobusy 
4. Nejsou dlouhodobé smlouvy s cestovními 

kancelářemi 
5. Nedostatek prostředků na propagaci 
6. Absence zemědělské expozice 
7. Nedostatek zaměstnanců pro turistický ruch 
8. Nedokončené vybavení parku  
9. Neschopnost komerčního pojetí vlastními silami 
10. Nedostatek podpůrných muzejních profesí 
11. Nedostatečné mzdové ohodnocení 
12. Nahrazování kmenových zaměstnanců službami 

B
u

d
o

u
cn

o
st

 

Příležitosti:  
1. Zapojení do sítě objektů ve správě NPÚ 
2. Spolupráce s ostatními subjekty MZe 
3. Dopravní propojení s K. Horou 
4. Vybudování nových expozic 
5. Celková stavební obnova areálu 
6. Hledání nových zdrojů příjmů včetně většího 

komerčního využití 
7. Kvalitní marketingová strategie 
8. Nabídka pro školská zařízení 
9. Čerpání dotačních zdrojů mimo zřizovatele 
10. Interaktivita – sledování současných trendů 
11. Využití vytápění z bioplynové stanice 

Hrozby: 
1. Slabá podpora zřizovatele 
2. Změna vlastnické struktury 
3. Nedostatek finančních prostředků na provoz 
4. Slabá kupní síla obyvatelstva 
5. Další zpřísnění památkové ochrany 
6. Nereálné podmínky ochrany přírody 
7. Nestabilní (časté změny) vedení organizace 
8. Neschopnost obstát v konkurenci 
9. Neexistence strategických dokumentů 
10. Nulová projektová příprava  
 

 

2.5.6. Zhodnocení pozice pobočky 

Návrh dalšího postupu uvádí kapitola 3.3. Pobočka je stejně jako ostatní pobočky zakotvena ve 
zřizovací listině NZM, v tomto smyslu je povinností NZM se v souladu s platnou legislativou s péčí 
dobrého hospodáře o správu majetku starat. Na pobočce jsou zatím uloženy sbírky a pracují zde 
kurátoři, kteří se o sbírky starají.  

Z hlediska návštěvnosti je reálná návštěvnost po obnově areálu kolem 55 tis. návštěvníků. 

Areál zámku Kačina – hlavní problémy jsou:  
(a) vysoké investice na obnovu zámku;   
(b) sbírky jsou uloženy v rozporu se zákonem a nepodařilo se najít místo (nedovolí územní plán) pro 
centrální depozitář – nutno přestěhovat;  
(c) všechny zemědělské expozice byly postupně odinstalovány (poslední o rozvoji venkova byla na 
začátku roku 2014 přesunuta do Prahy, zůstala expozice hospodářského zázemí zámku ve sklepě), 
připravuje se expozice modelů venkovských staveb, expozice konírny. 

Je ke zvážení, zda se pobočka má jmenovat „Muzeum českého venkova“ – s ohledem na přestěhování 
expozic do Prahy. 

Potenciální investice budou ověřeny studií (včetně stavebně historického průzkumu) a jejich 
odhadovaná výše je uvedena v příloze č. 10, předpokládá se předložení žádosti do IROP. 
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2.6. POBOČKA OHRADA 

2.6.1.  Popis – základní informace o pobočce 

Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství sídlí na barokním loveckém zámku Ohrada v Hluboké nad 
Vltavou. Lesnické a lovčí muzeum bylo na Ohradě založeno již Janem Adolfem II., knížetem ze 
Schwarzenbergu, v roce 1842 a patří tak mezi nejstarší česká muzea. Ve stejném roce byla na Ohradě 
založena odborná lesnická a myslivecká knihovna. V roce 1939 byla při muzeu otevřena zoologická 
zahrada, která je dnes organizací Jihočeského kraje. Od roku 2010 do února 2015 mělo muzeem se 
ZOO společnou vstupenku, díky níž se počet návštěvníků ohradského muzea pohyboval okolo 
150.000 návštěvníků za rok (společná vstupenka byla v únoru 2015 ze strany ZOO vypovězena 
v souladu se smlouvou – výpovědní lhůta byla sjednána ve smlouvě na 14 dnů; jako oficiální důvod ze 
strany ředitele ZOO byla skutečnost, že NZM neobnovilo do konce roku 2014 expozice, což údajně 
ústně slíbilo při podpisu smlouvy v roce 2010). V roce 1961 se ohradské muzeum stalo pobočkou 
Národního zemědělského muzea, jež zde v 60. a 70. letech vybudovalo expozice zaměřené na 
lesnictví, myslivost a rybářství. Tyto expozice se v pozměněné podobě na Ohradě nacházejí dodnes.  

Muzeum vlastní cca 20.000 sbírkových předmětů: lovecké zbraně a pasti, lesnické a myslivecké 
uniformy a vybavení, lovecké trofeje, dermoplastické preparáty, Sallačova sbírka paroží jelenovitých a 
souroží dutorohých, lesnické nářadí a stroje, entomologické a herbářové sbírky, rybářské nářadí a 
vybavení, obrazy, atd.)  

Muzeum každoročně pořádá akce pro veřejnost. Největší jsou červnové Národní myslivecké slavnosti, 
jejichž vrcholem je Mistrovství České republiky ve vábení jelenů.  

Následující tabulka uvádí rozlohu jednotlivých prostor. 

Tab. 2.25 Způsob využití prostor 
 Využití m2 
expozice Myslivost (včetně hl. sálu) 571,00 

 Lesnictví 322,00 
 Rybářství 329,00 
 vestibul 158,00 

Expozice celkem  1 380,00 
depozitáře D1 (zámek) 350,00 

 D2 (jih) 50,00 
 D3 (stodola) 1 950,00 

Depozitáře celkem  2 350,00 
provozní kanceláře (z toho 60 m2 je pronajato) 222,00 

 provozní prostory 76,00 
 knihovna (2x) 97,00 
 víceúčelový sál 161,00 

 "kavárna" 40,00 
 Gastro (2x) 54,00 
 pokladna 39,00 
 dílny 63,00 
 konzervátorská dílna 10,00 
 šatna uklízečky 28,00 
 chodby a schody 180,00 
 byty (2x) 138,00 
 západní křídlo - stavba 320,00 
 garáže 135,00 

Celkem provozní  1563,00 
Cellem Ohrada  5 293,00 
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2.6.2. Analýza stavu depozitářů 

Analýza stavu depozitářů NZM byla zpracována Ing. Dušanem Perlíkem v srpnu a září 2014 a je 
přílohou č. 2 této strategie. Hlavní závěry ve vztahu k uložení sbírkových předmětů: 

Popis: Objekt zámku Ohrada je zapsanou národní kulturní památkou, což velmi výrazně omezuje 
možnost stavebních úprav, vkládání izolací, případně temperování. Depozitáře jsou umístěny v 2. 
patře hlavní budovy zámku, jeden v podkroví křídla a v budově bývalé zbrojnice. Ani v jednom z 
depozitářů není vytápění, kterým by se dalo v zimních měsících temperovat. Relativní vlhkost není 
nijak regulována. Dá se předpokládat, že klima v depozitářích sleduje venkovní teplotu a vlhkost. 
Hodnoty teploty a relativní vlhkosti jsou velmi často mimo doporučený rozsah. 
 

Výrazným problémem je však depozitář situovaný do budovy bývalé lovecké zbrojnice. Budovu v 
současném stavu nelze vůbec považovat za depozitář vzhledem k výrazné prašnosti, napadení velké 
části sbírky červotočem, opakujícím se problémům s kunami atd. Vnitřní klima bude velmi podobné 
venkovnímu. Byl vypracován projekt na rekonstrukci budovy zbrojnice a v současné době je podána 
žádost o finanční podporu z prostředků EHP/Norsko. Vzhledem k současnému absolutně 
nevyhovujícímu stavu je i v případě, že by nebyla schválena podpora z tzv. Norských fondů, 
bezpodmínečně nutné započít s rekonstrukcí zbrojnice a vybudovat odpovídající depozitář pro zde 
uložený sbírkový fond loveckých trofejí a velké lesní techniky. 

Mimo popsané problémy je však možno konstatovat, že uložení sbírkového fondu v hlavní budově 
zámku Ohrada (spolu s depozitářem archivu v Praze) se v podmínkách NZM nejvíce přibližuje 
standardům péče o sbírkový fond. 

 
 
 

2.6.3. Návštěvnost, akce  

Následující tabulka uvádí návštěvnost v letech 2010 až 2013 (celková návštěvnost NZM a návštěvnost 
za leden až září 2014 je v kapitole 2.1.4), názvy expozic a hlavní akce od roku 2010 včetně 
návštěvnosti. 

Na následujícím obrázku jsou fotografie z interiérů zámku. 

Obr. 2.10 Ohrada - expozice a sál 
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Tab. 2.26 Návštěvnost, expozice, akce – Ohrada 
 Návštěvnost, expozice, akce 

Celková návštěvnost v letech 2010 
až 2013 

2010:    19 557 
2011:  154 068 
2012:  143 762 
2013:  153 674 

Stávající expozice k  
30. 9. 2014 včetně termínu otevření 

1965 – České lovecké puškařství 
1969 – Vývoj myslivosti (expozice)  
1972 – Vývoj lesnictví (expozice) 
1977 – Vývoj rybářství (expozice)  
1.4.2014 - Sallačova sbírka jelenovitých (expozice) 
1.4.2014 - Lovecká kynologie (expozice)  
1.4. - 31.7. 2014 - Muškaření (výstava)  
5.8. - 31.10. 2014 - Stromy světa (výstava)  
1.4. – 31.10. 2013  a 1.4. –  31.10. 2014 - Čižba 

Akce a jejich návštěvnost v letech 
2010 až 2014 

29.5.2010 Myslivecká muzejní noc (500) 
19.6.2010 Národní myslivecké slavnosti (6628)  
28.5.2011 Muzejní noc na téma víno (500) 
29.5.2011 Dětský den ZOO Ohrada (1800) 
25.6.2011 Národní myslivecké slavnosti ((3338) 
9. - 11. 9. 2011 Výstava psů - výmarští ohaři ((1000) 
12.5.2012 Dětský den ZOO Ohrada (1750) 
2.6.2012 Rybářská muzejní noc (310) 
3.6.2012 Dětský den ZOO Ohrada (2100) 
23.6. 2012 Národní myslivecké slavnosti (3369) 
1.9.2012 Strašidelný zámek (400) 
2.12. 2012 Putování za Mikulášem (1000) 
13.4.2013 Setkání s Václavem Chaloupkem a medvědy Martinem a 
Agátou (400) 
18.5.2013 Noc zvířat  - Muzejní noc (600) 
15.6.2013 Dětský den ZOO Ohrada (1950) 
29.6.2013 Národní myslivecké slavnosti (3586) 
31.8. 2013 Saxána na Ohradě (700) 
1.12.2013 Putování za Mikulášem (500) 
24.5.2014 - Měříme Ohradu - Muzejní noc (300) 
21.6.2014 - Dětský den ZOO Ohrada (1900)  
28.6.2014 - Národní myslivecké slavnosti (3794) 
30.8.2014 - Ať žijí duchové (Strašidelný zámek) (1000) 
30.11.2014 - Putování za Mikulášem  

 
 

 

2.6.4. Hospodaření pobočky 

Hospodaření pobočky ukazuje následující tabulka, která uvádí vlastní příjmy (vstupné, nájmy, tržby za 
prodej zboží a ostatní výnosy), náklady pobočky včetně odpisů a ztrátu pobočky. V tabulce je uveden 
též podíl na nákladech celého NZM a procento soběstačnosti (podíl výnosů lomeno náklady). 
 
Do řádku „příjmy vstupné“ jsou zahrnuty všechny tržby zaúčtované na účtu 602 (tedy nejen tržby ze 

vstupného placené pokladnou, ale také přes účet a další výnosy z prodeje služeb). 
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Tab. 2.27 Hospodaření pobočky Ohrada v tis. Kč 
ukazatel čísla účtů 2011 2012 2013 

Vlastní výnosy:         
 příjmy vstupné (a služby) 602 1 261 1 069 1 439 

 příjmy nájemné 603 1567 775 232 
  tržby za zboží 604 136 116 123 

příjmy vstupné + nájem + zboží 602+603+604 2 964 1 960 1 794 
ostatní výnosy   13 37 131 

Celkem vlastní výnosy    2 977 1 997 1 925 
Náklady:         

materiál (kancl. potřeby, materiál, mycí p.) 501 290 251 401 
energie 502 809 180 885 

prodané zboží 504 46 58 56 
služby 518 1480 2719 2055 

 mzdové náklady 521 2615 2073 2322 
 sociální a zdravotní pojištění 524+525+527+528 1061 809 921 

odpisy 551 227 293 324 
ostatní náklady   135 109 135 

Celkem náklady   6663 6492 7099 
Podíl na nákladech NZM v %   13,0% 12,4% 13,4% 
Hospodářský výsledek   -3 686 -4 495 -5 174 
Soběstačnost (vlastní výnosy / celkové náklady)   44,7% 30,8% 27,1% 
Soběstačnost (602+603+604 / celkové náklady)   44,5% 30,2% 25,3% 

 

 

2.6.5.  SWOT analýza pobočky Ohrada 

V následující tabulce jsou vyhodnoceny silné a slabé stránky (jde o současný stav) a příležitosti a rizika 

(které pobočku ovlivňují v budoucnu). Rozvoj by měl být stavěn na silných stránkách. Současně je 

nutné sledovat příležitosti a přijímat opatření k řešení rizik (hrozby). Slabé stránky by měly být 

postupně dle možností NZM řešeny. 

Tab. 2.28 SWOT analýza pobočky Ohrada 

So
u

ča
sn

o
st

 

Silné stránky: 
1. Unikátní sbírkový fond z oblasti lesnictví, 

myslivosti a rybářství (historie muzea sahá do 
roku 1842) 

2. Atraktivní prostředí barokního loveckého 
zámku 

3. Zažité akce pro veřejnost (Národní 
myslivecké slavnosti, muzejní noc) 

4. Spolupráce s příbuznými stavovskými 
organizacemi (ČMMJ, Rybářský svaz, časopis 
Myslivost,…) 

5. Stabilní tým. 
6. Potenciál historické odborné knihovny 
7. Možnost krátkodobých komerčních 

pronájmů části zámku 

Slabé stránky: 
1. Nedostatek financí na konzervaci a restaurování 

sbírek 
2. Nedostatek financí na akvizice sbírkového fondu 
3. Fyzicky a morálně zastaralé expozice 
4. Nevyhovující stav objektu (fasáda, vlhkost, …) 
5. Slabá propagace 
6. Nevyhovující uložení části sbírkového fondu: 

Depozitář D3 - stodola 
7. Problém parkoviště 
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Příležitosti:  
1. Zájem zřizovatele o NZM 
2. Spolupráce s ekonomicky silnými oborovými 

partnery (LČR, VLS,…) 
3. Větší výnosy za pronájmy prostor 
4. Rekonstrukce depozitáře D3 – Norské fondy 
5. Moderní atraktivní expozice. 
6. Vědecké využití sbírkového fondu. 
7. Lektorské a podobné specializované 

programy 

Hrozby: 
1. Nedostatek parkovacích míst 
2. Nevratné poškození sbírkového fondu (kvůli 

špatnému uložení) 
3. Nestabilní prostředí (nestabilní fin. příspěvek) 
4. Restituční nároky někdejších majitelů. 
5. Udržení Národních mysliveckých slavností 
6. Další chátrání objektu, pokud nebude pravidelně 

investováno do oprav 

 

2.6.6. Zhodnocení pozice pobočky 

Návrh dalšího postupu uvádí kapitola 3.3. Pobočka je stejně jako ostatní pobočky zakotvena ve 
zřizovací listině NZM, v tomto smyslu je povinností NZM se v souladu s platnou legislativou s péčí 
dobrého hospodáře o správu majetku starat. Na pobočce jsou uloženy sbírky a pracují zde kurátoři, 
kteří se o sbírky starají. V porovnání s jinými depozitáři není uložení (kromě sbírek ve zbrojnici) 
v katastrofálním stavu.  

Zámek Ohrada již 300 let slouží jako lovecký zámek a téměř 170 let (od roku 1842) slouží jako veřejné 
muzeum, z toho hlediska je pro NZM klíčovou pobočkou pro oblast lesnictví, myslivost a rybářství. 

Z hlediska návštěvnosti je díky společné vstupence se ZOO návštěvnost kolem 200 tis. návštěvníků 
ročně, což je z hlediska popularizace témat ve vazbě na Ministerstvo zemědělství významné. 

Potenciální investice budou ověřeny studií a jsou uvedeny v příloze č. 10, předpokládá se předložení 
žádosti do IROP. 

 

 

2.7. POBOČKA VALTICE 

2.7.1.  Popis – základní informace o pobočce 

Pobočka Valtice se nachází na hranici mezi Českou republikou a Rakouskem, přibližně 50 km jižně od 
Brna a asi 80 km severně od Vídně, na centrálním valtickém Náměstí Svobody 8, v těsné blízkosti 
kostela Nanebevzetí Panny Marie. 

Základy budovy dnešního NZM na valtickém náměstí pocházejí z druhé poloviny 17. století, kdy se při 
stavbě kostela dotvářelo i valtické podzámčí. Zdejší komplex budov sloužil zámecké hospodářské 
správě lichtenštejnských statků. Koncem 19. století byla budova do značné míry přestavěna a vzhled 
domů na náměstí byl architektonicky sjednocen. NZM objekt získalo v roce 1985 a v průběhu 90. let 
20. století prošel celkovou rekonstrukcí. Expozitura ve Valticích byla otevřena v roce 1994, do roku 
2001 patřily k pracovišti ve Valticích pobočky na zámku v Lednici na Moravě a na Janově hradě. 

Charakteristickým rysem pobočky je její specializace na jednotlivá zahradnická odvětví, jako jsou 
vinařství, ovocnářství, zelinářství a květinářství. Valtická pobočka tak jimi prezentuje doklady hmotné 
a duchovní kultury této specializované části zemědělství, poskytuje návštěvníkům informace a 
udržuje povědomí o zásadním vlivu zemědělství na udržení kulturní krajiny a zdravého životního 
prostředí. Ovocnářství a zelinářství je věnována rozsáhlá stálá expozice, v níž zaujmou především 
historické stroje a nástroje, pomocí nichž naši předkové obhospodařovali své zahrady a sady. 
Chloubou vinařské expozice je sbírka historických vinařských lisů, z nichž nejstarší pocházejí z konce 
18. století. Návštěvníka upoutají především svou mohutností a výzdobou. Novou expozicí, zabývající 
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se krajinou, ve které se muzeum nachází je expozice o krajině Lednicko-valtického areálu, která je na 

rozdíl od podobných výstav v okolí zaměřena na přírodu a její místní zvláštnosti.  

Nedílnou součástí sbírek muzea je rovněž knihovna Moravské zemědělské rady, která obsahuje cca 
11500 svazků převážně z konce 19. století a z první poloviny 20. století. 

V nádvoří muzea probíhá každoročně výstava balkónových rostlin a letniček, na kterou se sjíždějí 
milovníci těchto rostlin ze širokého okolí. Výstava je doplněna pocitovým chodníkem, jenž umožňuje 
chůzí po různých přírodních materiálech vnímat kouzlo přírody všemi smysly. Každoročně muzeum 
pořádá výstavy, přednášky, workshopy, edukační programy a především akce se svou nevšední 
atmosférou, jako je Muzejní noc, Muzejní dýňobraní či nově Valtické vinobraní ve spolupráci 
s Městem Valtice. Stále větší pozornost je v muzeu věnována i rozmanitým vzdělávacím programům 
pro studenty, školáky a děti předškolního věku, kteří se hravou formou lépe seznamují se sbírkovými 
předměty a tradičními zemědělskými technikami. Výstavy a doprovodné programy jsou tvořeny tak, 
aby se návštěva muzea stala zážitkem, byla přínosná pro celoživotní vzdělávání a stala se důvodem 
k opakovanému návratu.  

Obr. 2.11 Fota expozice a dvora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následující tabulka uvádí rozlohu jednotlivých prostor. 

Tab. 2.29 Způsob využití prostor 

Využití m2 
expozice expozice 470,00 
depozitáře depozitáře a knihovna (180+30) 210,00 
provoz konzervátorské dílny 70,00 

kanceláře 100,00 
sklady a zázemí 60,00 
chodby, sociální zařízení, schodiště 110,00 
pokladna a vstup 85,00 

Provoz celkem 425,00 
Celkem 1 105,00 

 

 

2.7.2. Analýza stavu depozitářů 

Analýza stavu depozitářů NZM byla zpracována Ing. Dušanem Perlíkem v srpnu a září 2014 a je 
přílohou č. 2 této strategie. Hlavní závěry ve vztahu k uložení sbírkových předmětů: 

Popis: Depozitáře muzea jsou umístěny ve 2. patře nad expozicí zahradnictví. Ve všech depozitářích je 
vytápění, kterým se dá v zimních měsících temperovat (z úsporných důvodů se netemperuje). 



 
 

Národní zemědělské muzeum – strategie rozvoje 

  38 

Relativní vlhkost není nijak regulována. Klima v depozitářích je přijatelné, změny teploty a relativní 
vlhkosti nejsou nijak dramatické. Nejvýraznějším problémem je přehřívání depozitářů v letních 
měsících. Okna nejsou nijak zastíněna.  

Jedná se o přijatelné depozitární prostory muzea. Po jednoduchých úpravách (zastínění oken) a po 
případném nainstalování pojízdných regálů budou zcela vyhovující pro zde uložené sbírkové 
předměty. 

 

2.7.3. Návštěvnost, akce  

Následující tabulka uvádí návštěvnost v letech 2010 až 2013 (celková návštěvnost NZM a návštěvnost 
za leden až září 2014 je v kapitole 2.1.4), názvy expozic a hlavní akce od roku 2010 včetně 
návštěvnosti. 

Tab. 2.30 Návštěvnost, expozice, akce – Valtice 
 Návštěvnost, expozice, akce 

Celková návštěvnost v letech 2010 
až 2013 

2010:  5 571 
2011:  9 535 
2012:  8 021 
2013:  7 475 

Stávající expozice k  
30. 9. 2014 včetně termínu otevření 

1999 – Vývoj zelinářství a ovocnářství (expozice)  
2006 - Historické vinařské lisy a nářadí (expozice)  
2009 - Muzejní miniarboretum, Balkonové květiny a letničky 
1.4.2014 - Život v krajině Lednicko-valtického areálu (expozice)  
31.5.2014 - Výstava balkonových květin a letniček (výstava)  
12.9.2014 - Výstava cuket, tykví a patisonů (výstava)  

Akce a jejich návštěvnost v letech 
2010 až 2014 

29.5.2010 Muzejní noc                                                                                                                       
2.10.2010 Valtické vinobraní v muzeu (s ochutnávkou odrůd vinných 
hroznů)                        
4.6.2011 Muzejní noc (219)                                                                                                                      
1.10. 2011 Valtické vinobraní v muzeu  (s ochutnávkou odrůd vinných 
hroznů) (805)                
2.6.2012 Muzejní noc pohádkových květinových skřítků doplněná 
o doprovodný program (210)      
12.9 – 15.9.2012 - 30.9.2012   Muzejní dýňobraní   (720)                                                                          
6.10.2012 Valtické vinobraní v muzeu (s ochutnávkou odrůd vinných 
hroznů) (579) 
1.6.2013  Muzejní noc – Papírová krása (352)  
13.9 – 15.9.2013 - 30.9.2013   Muzejní dýňobraní  (doplněné výstavou 
tykví, cuket a patisonů) (617)      
5.10.2013 Valtické vinobraní v muzeu (s ochutnávkou odrůd vinných 
hroznů) - spolupráce s Městem Valtice na akci (898) 
31.5.2014 - Muzejní noc (285)    
12.-30.9.2014 - Muzejní dýňobraní (1043)     
4.10.2014 - Valtické vinobraní (5885) 

 

 
 

2.7.4. Hospodaření pobočky 

Hospodaření pobočky ukazuje následující tabulka, která uvádí vlastní příjmy (vstupné, nájmy, tržby za 
prodej zboží a ostatní výnosy), náklady pobočky včetně odpisů a ztrátu pobočky. V tabulce je uveden 
též podíl na nákladech celého NZM a procento soběstačnosti (podíl výnosů lomeno náklady) ve dvou 
variantách. 
 



 
 

Národní zemědělské muzeum – strategie rozvoje 

  39 

Tab. 2.31 Hospodaření pobočky Valtice v tis. Kč 
ukazatel čísla účtů 2011 2012 2013 

Vlastní výnosy:         

 příjmy vstupné (a služby) 602 227 273 220 
 příjmy nájemné 603 5 50 0 

  tržby za zboží 604 21 49 31 
příjmy vstupné + nájem + zboží 602+603+604 253 372 251 

ostatní výnosy   5 0 0 
Celkem vlastní výnosy    258 372 251 
Náklady:         

materiál (kancl. potřeby, materiál, mycí p.) 501 127 151 155 
energie 502 234 199 501 

prodané zboží 504 12 35 19 
služby 518 299 658 468 

 mzdové náklady 521 1492 1257 1513 
 sociální a zdravotní pojištění 524+525+527+528 582 490 585 

odpisy 551 154 176 86 
ostatní náklady   30 67 101 

Celkem náklady   2930 3033 3428 
Podíl na nákladech NZM v %   5,7% 5,8% 6,5% 
Hospodářský výsledek   -2 672 -2 661 -3 177 
Soběstačnost (vlastní výnosy / celkové náklady)   8,8% 12,3% 7,3% 
Soběstačnost (602+603+604 / celkové náklady)   8,6% 12,3% 7,3% 
 
Do řádku „příjmy vstupné“ jsou zahrnuty všechny tržby zaúčtované na účtu 602 (tedy nejen tržby ze 
vstupného placené pokladnou, ale také přes účet a další výnosy z prodeje služeb). 
 

2.7.5.  SWOT analýza pobočky Valtice 

V následující tabulce jsou vyhodnoceny silné a slabé stránky (jde o současný stav) a příležitosti a rizika 

(které pobočku ovlivňují v budoucnu). Rozvoj by měl být stavěn na silných stránkách. Současně je 

nutné sledovat příležitosti a přijímat opatření k řešení rizik (hrozby). Slabé stránky by měly být 

postupně dle možností NZM řešeny. 

Tab. 2.32 SWOT analýza pobočky NZM Valtice 

So
u

ča
sn

o
st

 

Silné stránky: 
1. výhodná poloha (centrum města, hranice) 
2. spolupráce s Městem Valtice (akce) 
3. zaměření na všechny věkové kategorie  
4. spolupráce s organizacemi a firmami 

(výstavy, workshopy…) 
5. kvalitní sbírkový fond a knihovna  
6. schopní zaměstnanci 
7. interaktivní expozice o krajině Lednicko-

valtického areálu 
8. vhodné uložení sbírkových předmětů 
9. silný turistický a cykloturistický ruch 

Slabé stránky: 
1. reklama a propagace (internet. stránky, logo) 
2. zastaralá expozice zahradnictví, špatné 

osvětlení 
3. budova svoji kapacitou neumožňuje pronájmy 
4. zpřístupnění muzea pro hendikepované 

návštěvníky 
5. zázemí pro cykloturisty 
6. nedostatek financí na nákup sbírkových 

předmětů  
7. špatná vybavenost konzervátorského 

pracoviště  
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B
u

d
o

u
cn

o
st

 
Příležitosti:  
1. společná vstupenka a infocentrum se 

zámkem Valtice a dalšími institucemi 
(zvýšení návštěvnosti) 

2. zpřístupnění fondů na internetu (badatelům) 
3. lektorské programy  
4. kulturní centrum města – propojená nádvoří  
5. zvýšení kapacity depozitářů (pojízdný 

regálový systém) 
6. podání žádostí do fondů Evropské unie 

Hrozby: 
1. nedostatečné finance 
2. snížení návštěvnosti 
3. snižování počtu zaměstnanců 
4. nestabilní prostředí (zřizovatel) 
 

 

 

2.7.6. Zhodnocení pozice pobočky 

Návrh dalšího postupu uvádí kapitola 3.3.  Pobočka je stejně jako ostatní pobočky zakotvena ve 
zřizovací listině NZM, v tomto smyslu je povinností NZM v souladu s platnou legislativou se s péčí 
dobrého hospodáře o správu majetku starat. Jde o jedinou pobočku na Moravě a s ohledem na hlavní 
téma – vinařství je logicky umístěna ve vinařském kraji. Na pobočce jsou uloženy sbírky a pracují zde 
kurátoři, kteří se o sbírky starají. V porovnání s jinými depozitáři je uložení sbírek ve Valticích 
v přijatelném stavu (nebude vyžadovat rozsáhlé investice). Výše investic je v porovnání s ostatními 
pobočkami nízká. 

Z hlediska návštěvnosti lze předpokládat, že pokud dojde k podpisu smlouvy o společné vstupence se 
zámkem Valtice, bude roční návštěvnost kolem 50 tis. návštěvníků. 

Odhadovaná výše investic je uvedena v příloze č. 10, předpokládá se předložení žádosti do IROP. 
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3. NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGIE  

3.1. VIZE NZM 2020 
Návrh vize NZM vychází z provedené analýzy a pozice NZM v rámci státních muzeí, platné legislativy a 
zejména ze stávající zřizovací listiny, kde jsou vymezeny činnosti a pobočky NZM.  

V případě, že bude rozhodnuto o změně zřizovací listiny, její změna se adekvátně promítne do vize 
NZM.  

Návrh vize a názvy cílů (prioritních oblastí) je v následující tabulce. Vize je chápána jako stav, o němž 
usilujeme v roce 2020. 

Tab. 3.1 Vize NZM 2020 a názvy cílů  

VIZE NZM 2020 

Jsme uznávaným národním muzeem se sídlem v Praze zřízeným Ministerstvem zemědělství. Zabýváme se 
zejména tématikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, zpracování 
zemědělských produktů (potravinářství a gastronomie), vývoje venkova a kulturní krajiny; dále 
vědou a výzkumem, oborovou technikou. Ve vazbě na resort jsme „výkladní skříní“ ministerstva a 
centrem popularizace témat s ním spojených. 

Národní zemědělské muzeum (NZM) je paměťovou a výzkumnou institucí se vzdělávací a 
popularizační funkcí, která svým návštěvníků v Praze i mimo ni zprostředkovává jedinečný zážitek 
spojený s prohlídkou expozic hlavní budovy v Praze 7, zámků Kačina a Ohrada, expozic v Čáslavi a 
Valticích. Rodiny s dětmi, školy a obecně každý návštěvník k nám přichází proto, aby získal 
mimořádnou zkušenost nebo zážitek spojený s atraktivním a autentickým prostředím nebo 
interaktivní a zážitkovou výstavou, expozicí, vybavením nebo akcí či programem, a to v Praze během 
celého roku, na ostatních pobočkách v návštěvní sezóně. To, co návštěvníci u nás prožijí, budou chtít 
zažít znovu právě u nás i se svou rodinou nebo přáteli a budou nás doporučovat svým známým.  

Cílem vzdělávacích, popularizačních a výzkumných aktivit prostřednictvím expozic, výstav, 
programů, akcí a publikací je: 
(1) přispět k budování pozitivního vztahu člověka k zemědělství, lesnictví, myslivost, rybářství, 
zahradnictví, zpracování zemědělských produktů, ke kulturní krajině, k venkovu, jeho rozvoji, vývoji 
a kořenům nebo 
(2) vhodnou formou pomocí „zdravého selského rozumu1“ rozvíjet zájem o znalosti z oblasti 
přírodních, technických a společenských věd se zaměřením na tématiku muzea, přičemž je důležité 
rozvíjet schopnost chápat věci v souvislostech a porozumět místním (regionálním) podmínkám 
nebo  
(3) rozvíjet smysl pro jednoduchost, pravdivost, smysl pro krásu a harmonii. NZM bude institucí, 
která bude šířit dobrý pocit (štěstí) z poznání. 

NZM usiluje o zvyšování hodnoty sbírek muzea ve třech následujících oblastech:              
(1) Z hlediska popularizace jde o využitelnou hodnotu pro návštěvníka, tedy o zprostředkování 
autentického zážitku na základě vlastní zkušenosti se sbírkovými předměty a jejich příběhy.                
(2) Z vědeckého hlediska jde o potřebnost pro dnešní nebo budoucí vědecký výzkum.                           
(3) Třetí hledisko je finanční. 

 

                                                           
1 V rámci tohoto dokumentu je „zdravý selský rozum“ chápán takto: (1) „zdravý“ – je upřednostňováno to, co je 
správné a prospěšné před tím, co je líbivé či populistické, (2) „selský“ – postupy odpovídají místním 
podmínkám, jsou srozumitelná a v potřebných souvislostech, zaměřují se na řešení příčin před řešením 
důsledků, (3) „rozum“ – postupy jsou logické.  
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CÍLE (PRIORITY) NZM DO 2020 

Globální cíl:  

Oživení zájmu o zemědělství a krajinu včetně všech oborů resortu zemědělství. 

Cíle: 

1. Návštěvnost, 
marketing a 

popularizace témat  

2. Práce se sbírkami, 
odborná a výzkumná 

činnost 

3. Investice, finance a 
hospodaření, motivovanost 

zaměstnanců 

4. Synergie a 
rozvojové aktivity 
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3.2. CÍLE (PRIORITNÍ OBLASTI) NZM DO ROKU 2020 
Na základě provedené analýzy byly stanoveny 4 cíle (prioritní oblasti) uvedené v následujících 
tabulkách. Vždy je uveden popis cíle, výčet hlavních opatření, názvy indikátorů k hodnocení cíle 
v roce 2020. 

3.2.1 Cíl č. 1: Návštěvnost, marketing a popularizace témat 

Popis cíle, hlavní opatření a indikátory jeho hodnocení jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 3.2 Popis cíle (prioritní oblasti) číslo 1 

1. Návštěvnost, marketing a popularizace témat 

Popis cíle a 
hlavní opatření 

Popis cíle: 
NZM se v souladu se zaměřením Ministerstva zemědělství zabývá zejména 
tématikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, zpracování 
zemědělských produktů (potravinářství a gastronomie), rozvojem a vývojem 
venkova (včetně tématiky ochrany vod a protipovodňových opatření) a kulturní 
krajiny. NZM usiluje o to, aby se ve vazbě na resort stalo „výkladní skříní“ 
ministerstva a centrem popularizace témat s ním spojených, usiluje o to stát se 
návštěvnicky atraktivním muzeem pro 21. století, a to prostřednictvím moderních 
interaktivních a zážitkových expozic, výstav, programů pro školy, akcí pro veřejnost, 
tiskových zpráv, publikací, projektů nebo článků. Za tím účelem buduje NZM 
partnerství a hledá synergie s ministerstvem, resortními organizacemi, svazy, 
školami a dalšími institucemi nebo podniky. 

Z analýzy potenciálu a situace NZM plyne, že NZM z daleka nenaplňuje možnosti 
v oblasti návštěvnosti a popularizace. Částečně je to chybou nedostatečného 
marketingu, ale zejména z důvodu nedostatku financí na obnovu expozic – to řeší cíl 
číslo 3. 

 
Výčet hlavních opatření či aktivit:  
Jde zejména o tyto aktivity: 
- Realizovat nové interaktivní expozice v Praze a dalších pobočkách v duchu 

moderní muzeologie a návštěvnicky příjemné a přitažlivé 
- Zlepšit spolupráci s Ministerstvem zemědělství 
- Prohloubit či navázat spolupráci s partnery ke zvýšení návštěvnosti (společné 

vstupenky, vzájemné slevy atd.), pořádání akcí 
- Zlepšit spolupráci s institucemi cestovního ruchu na národní, regionální a místní 

úrovni 
- Ve zvýšené míře zapojit zejména veřejnoprávní média (ČT, ČR) a dále i ostatní 

mediální instituce 
- Podepsat spolupráci s LČR a dalšími silnými partnery (resortní organizace, 

odborné svazy, vědecké pracoviště, university, podnikatelské subjekty atd.) 
- Jednat s Muzeem gastronomie o přesunu do NZM 
- Vydávat tiskovou správu při každé vhodné příležitosti, definovat pravidla 
- Zlepšit propagaci a marketing 
- Připravit nové internetové stránky a nové logo, využít a zapojit moderní 

informační technologie 
- Zvýšit aktivitu v krátkodobých pronájmech atraktivních prostor NZM (zámků) a 

nabídnout pořádání akcí resortním i mimoresortním organizacím  
- Obnovit „minifarmu“ u budovy NZM v Praze 
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Název 
indikátorů 

k hodnocení 
cíle v roce 2020 

1.1 Celková návštěvnost: 450 000 návštěvníků (z toho orientačně 200 tis. v Praze, 
100 tis. na Ohradě, 50 tis. ve Valticích a 100 tis. na ostatních pobočkách). 
1.2 Počet vydaných tiskových zpráv ročně: 52 
1.3 Počet pořádaných akcí přímo nebo partnersky ročně: 52 
1.4 Počet programů pro školy k expozicím, výstavám či událostem v nabídce: 35 

 

 

 

3.2.2 Cíl č. 2: Práce se sbírkami, odborná a vědecká činnost 

Popis cíle, hlavní opatření a indikátory jeho hodnocení jsou uvedeny v následující tabulce. 

 
Tab. 3.3 Popis cíle (prioritní oblasti) číslo 2 

2. Práce se sbírkami, odborná a vědecká činnost 

Popis cíle a 
hlavní opatření 

Popis cíle: 
Hlavní činností muzea je (v souladu se zákonem o sbírkách) péče o sbírku, její správa 
a zhodnocování. Uložení sbírkových předmětů je v NZM v naprosto nevyhovujícím 
stavu. Taktéž je nedostatečný počet (z finančních důvodů) konzervátorů - 
restaurátorů. 

Z hlediska vědy a výzkumu má NZM pozici srovnatelnou s podobnými muzei, je 
nezbytné udržet institucionální podporu vědy ze strany zřizovatele. 
 

Výčet hlavních opatření či aktivit:  
Jde zejména o tyto aktivity: 
- Zlepšit plnění zákonných povinností ve vztahu ke sbírce (inventarizace, uložení, 

ochrana atd.) 
- Aktualizovat koncepci sbírkové činnosti a postupovat podle ní 
- Zvýšit počet vědeckých výstupů a záznamů v RIV na muzeum a pracovníky 

muzea, prohloubit spolupráci s partnery 
- Zajistit potřebný standard knihoven 
- Zvýšit motivaci pracovníků NZM a externích spolupracovníků pro plnění cílů, 

úkolů a dosahování vědeckých výsledků 
- Zajistit potřebný standard knihoven 
- Zpracovat centrální databázi sbírky, pokračovat v digitalizaci sbírkových 

předmětů tam, kde to dává smysl 

Název 
indikátorů 

k hodnocení 
cíle v roce 2020 

2.1 Počet sbírkových předmětů uložených v souladu s předpisy: 90% (stav roce 
2014 je cca 5%), podmínkou je realizace investic 
2.2 Plnění plánu inventarizace sbírek: v odpovídajícím % desetiletého cyklu 
2.3 Prostředky na nákup sbírkových předmětů: 100 tis. Kč ročně  
2.4 Počet bodů  v RIV v pětiletém hodnocení: 1500 
2.5 Počet podaných projektů výzkumu: od roku 2015 do 2020 celkem 6 
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3.2.3 Cíl č. 3: Investice, finance a hospodaření, motivovanost zaměstnanců 

Popis cíle, hlavní opatření a indikátory jeho hodnocení jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tab. 3.4 Popis cíle (prioritní oblasti) číslo 3 

3. Investice, finance a hospodaření, motivovanost zaměstnanců 

Popis cíle a 
hlavní opatření 

Popis cíle: 
K zabezpečení prvních dvou cílů je nezbytné zajistit investiční a provozní prostředky. 

Minimální provozní příspěvek NZM bez vědy a výzkumu je ve výši 45,5 mil. Kč 
(projednáno na poradě ministra dne 14. 5. 2014), prostředky na institucionální 
podporu vědy a výzkumy ze strany MZe by měly odpovídat výsledkům vkládaných 
do RIV a měly by činit 4 až 5 mil. Kč. Z hlediska příjmů NZM je též nutné usilovat o 
zvýšení ekonomické soběstačnosti NZM. 

Výše investičních prostředků na obnovu jednotlivých poboček se ověřuje, její výše je 
dle zatím zjištěných skutečností uvedena v bodě 3.3 a příloze č. 10.   

 

V rámci tohoto cíle je též nezbytné dobudovat kompetentní, stabilní a motivovaný 
tým na straně NZM, řešit opatření z minulých veřejnoprávních kontrol. 
 

Výčet hlavních opatření či aktivit:  
Jde zejména o tyto aktivity: 
- Přizpůsobit organizační strukturu tak, aby NZM bylo schopno plnit legislativní 

požadavky, úkoly ze strany zřizovatele a tuto strategii 
- Využít fondy EU k obnově budov a areálů NZM a případně další projekty 

naplňující tuto strategii 
- Rozhodnout, kde bude umístěn centrální depozitář NZM a vytvořit podmínky 

pro jeho výstavbu. 
- Prověřit ceny investic studiemi, připravit žádosti do IROP a realizovat je 
- Zajistit financování obnovy v Praze 
- Realizovat obnovu expozic 
- Upravit provozní příspěvek a počet pracovníků NZM tak, aby umožnil realizaci 

legislativních požadavků, úkolů zřizovatele a této strategie; zajistit příspěvek na 
vědu a výzkum 

- Řešit nevýhodné smlouvy z minula a další opatření z kontrol 
- Dobudovat kompetentní, stabilní a motivovaný tým pracovníků 
- Provést aktualizaci zřizovací listiny dle platné legislativy a ve vazbě na synergie 

Název 
indikátorů 

k hodnocení 
cíle v roce 2020 

3.1 Připravit a podat projekty do fondů EU:  4 projekty 
3.2 Obnova budovy a expozic v Praze: průběžná výstavba a instalace dle 
přidělených prostředků, částečné otevření podzim 2017 
3.3 Zvýšit příjmy ze vstupného nebo nájmů: o 10% oproti roku 2014 
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3.2.4 Cíl č. 4: Synergie a rozvojové aktivity  

Popis cíle, hlavní opatření a indikátory jeho hodnocení jsou uvedeny v následující tabulce. 

 
Tab. 3.5 Popis cíle (prioritní oblasti) číslo 4 

4. Synergie a rozvojové aktivity 

Popis cíle a 
hlavní opatření 

Popis cíle: 
Poslední cíl se týká synergií a rozvojových aktivit. Tyto aktivity nejsou kryty 
rozpočtem NZM a jdou nad rámec stávajících poboček a částečně také nad rámec 
zřizovací listiny. 
 

Výčet hlavních opatření či aktivit:  
Jde zejména o tyto aktivity: 
- Prověřit další možnosti organizací a podniků pod MZe z hlediska možností 

spolupráce, využití depozitářů a možností popularizace (například Výstaviště 
v Českých Budějovicích). 

- Analyzovat možnosti spolupráce s dalšími partnery, například s: 
� Národní paměťové instituce  
� Národní památkový ústav 
� Valašské muzeum v přírodě a další muzea v přírodě 
� Jihočeským zemědělským muzeem o.p.s. (Týn nad Vltavou),  
� městem Znojmem – expozice pivovarnictví Znojmo (popis viz příloha č. 8),  
� rozšíření spolupráce s Moravským kartografickým centrem ve Velkých 

Opatovicích, kde je umístěna naše expozice, kterou provozuje město 
� dořešit znovu otevření malé muzejní farmy na dvoře v Praze na Letné 
� rozjednáno je přestěhování Muzea gastronomie do našich prostor v Praze 

Název 
indikátorů  

4.1 Počet nově uzavřených nebo účinně změněných partnerských smluv: od roku 
2014 do 2020 - 5 
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3.3. NÁVRH OBNOVY JE3.3. NÁVRH OBNOVY JE3.3. NÁVRH OBNOVY JE3.3. NÁVRH OBNOVY JEDNOTLIVÝCH POBOČEK NDNOTLIVÝCH POBOČEK NDNOTLIVÝCH POBOČEK NDNOTLIVÝCH POBOČEK NZM A NÁVRH INVESTIČNZM A NÁVRH INVESTIČNZM A NÁVRH INVESTIČNZM A NÁVRH INVESTIČNÍCH ÍCH ÍCH ÍCH 

POŽADAVKŮ VPOŽADAVKŮ VPOŽADAVKŮ VPOŽADAVKŮ V    LETECH 2015 AŽ 2020LETECH 2015 AŽ 2020LETECH 2015 AŽ 2020LETECH 2015 AŽ 2020    

Tato kapitola byla do tohoto dokumentu doplněna na základě požadavku Úseku pro ekonomiku a 
informační technologie Ministerstva zemědělství. Kapitola zahrnuje návrh optimálního postupu u 
každé pobočky a návrh investičních požadavků na dofinancování 4 projektů IROP a obnovy budovy 
v Praze. 
 

3.3.1 Návrh postupu jednotlivých poboček 

U každé pobočky je uveden návrh dalšího postupu a rizika. 

Praha 

Budova v Praze by se měla stát „výkladní skříní“ resortu. K tomu je nezbytné provést obnovu budovy 

a instalaci expozic dle předloženého návrhu investičních požadavků na roky 2015 až 2020 s tím, že 

harmonogram je bez rezerv na potenciální rizika a mimořádné události (navržena postupná 

realizace). 

Optimální postup by vyžadoval uzavření budovy NZM na 2 až 3 roky a její otevření po dokončení 

stavební obnovy a po instalaci expozic a prodloužení celkové doby stavební obnovy a instalace 

expozic cca o 14 až 16 měsíců. 

Argumenty pro návrh postupu: 

1) NZM se svojí budovou v Praze na Letné a tím, že je muzeum, je vhodné pro popularizaci 

jednotlivých témat Ministerstva zemědělství.  

2) Stávající stav budovy vyžaduje rekonstrukci, stávající expozice nesplňují požadavky. Bez toho 

NZM nebude dobře plnit roli „výkladní skříně“ resortu. 

3) Dále viz SWOT analýza, která je součástí analýzy a popisu pobočky. 

Rizika navrženého postupu: 

1) Zřizovatel nebude moci navýšit SMVS o 14 mil. Kč na rok 2015 - nebude možné otevřít expozice v 

roce 2015. Obdobně pro další roky.                                                                                           

2) Krátké termíny pro přípravu expozic (zejména v roce 2015, ale i dále), nezkušenost týmu NZM s 

interaktivními expozicemi. Opatření: Restrukturalizace a posílení týmu NZM v Praze. 

3) Budova je památkově chráněna - může dojít k omezení některých záměrů (např. zpřístupnění 

střechy) nebo navýšení nákladů. Poznámka: Dle studie jsou stavební náklady na obnovu budovy ve 

výši s DPH cca 250 mil. Kč (tato částka je snížena na 173,5 mil. Kč).  

4) Souběh tvorby expozic se stavebními úpravami - stavba bude prováděna za provozu, což výrazně 

zvyšuje nároky na organizaci, může vést ke zvýšení výdajů. Harmonogram je bez jakýkoliv rezerv - 

každá mimořádná či neplánovaná událost povede ke zpoždění. 

5) Chaotické provádění stavebních prací v minulosti - riziko zmařených investic z minulosti. 

6) Riziko prohry soudního sporu s firmou Conubia, která měla pronajatý sál v přízemí, kde plánujeme 

umístit multifunkční sál. 

7) Probíhá stavebně technický průzkum a oprava případných vad konstrukce není započítána. 
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Opatření k výše uvedeným rizikům: Restrukturalizace a posílení týmu NZM v Praze, vytvoření rady 

obnovy budovy v Praze, pravidelné informování zřizovatele.           

 

Kačina 

Zámek je unikátní empírovou stavbou a jako takový je národní kulturní památkou. Národní 

zemědělské muzeum působí na zámku Kačina od roku 1950, kdy muzeum získalo zámek jako 

depozitář. Jak plyne z analýzy v bodě 2.5.2, je zámek pro depozitář nevhodný, nabízí však rozsáhlé 

expoziční prostory. Zámek a jeho areál je ve špatném technické stavu a je nezbytná jeho komplexní 

obnova (měl by být předložen projekt do IROP – 85 % financování z EU, 15 % ze zdrojů zřizovatele).   

V minulosti nebyl zpracován stavebně historický průzkum a neexistuje žádná studie, která by 

stanovila rozsah nezbytných nákladů obnovy, což jakékoli rozhodnutí významně komplikuje.             

Na obojím se pracuje. Současně bude zadána studie k expozicím. 

Ke konečnému rozhodnutí o působení NZM v zámku Kačina je nezbytné zpřesnit informace o 

investičních požadavcích pomocí stavebně historického průzkumu a studie. Tyto dokumenty budou 

mimo jiné sloužit jako jeden z důležitých podkladů pro rozhodnutí, zda má NZM na Kačině dále 

působit. K hlavním argumentům pro další působení NZM na Kačině patří: 1) tradice působení na 

Kačině (je dlouhodobě spojována s problematikou zemědělství a krajiny), 2) rozsáhlé expoziční 

prostory, které bude možné využít pro expozice ve vazbě na zemědělství a dalšími obory MZe, 3) 

kvalitní a stabilizovaný tým pracovníků na Kačině, 4) možnost prezentovat zámek a zámeckou 

expozici jinak, než je obvyklé u atraktivních zámků spravovaných pod resortem kultury – tedy ve 

vazbě na zemědělství. 

Zůstane-li Kačina ve správě NZM, bude nutné provést obnovu areálu zámku a parku dle předloženého 

návrhu investičních požadavků na roky 2016 až 2020 s tím, že harmonogram a výše investičních 

požadavků bude zpřesněna po zpracování stavebně historického průzkumu a studie (bude k dispozici 

v září či říjnu 2015).  

Optimální postup by vyžadoval prodloužení přípravy zpracování podkladů pro žádost do IROP cca o 1 

rok. 

Argumenty pro návrh postupu: 

1) Areál zámku Kačina je dlouhodobě spojen se zemědělským muzeem (od 50. let), dává velkou 

možnost na prezentaci témat spojených s resortem zemědělství. 

2) Stávající stav areálu vyžaduje celkovou obnovu, s ohledem, že jde o NKP je velmi 

pravděpodobné, že obnova bude financovatelná z IROP. Původní částka byla na základě 

revize kvalifikovaného odhadu snížena na 350 mil. Kč obnova zámku a 50 mil. Kč obnova 

parku (depozitář ve výši 150 mil. Kč je přesunut do projektu v Čáslavi). Přípravu obnovy je 

nutno připravovat i v případě, že by Ministerstvo zemědělství jednalo s Ministerstvem kultury 

o převodu Kačiny na Ministerstvo kultury. 

3) Dále viz SWOT analýza, která je součástí analýzy a popisu pobočky. 

Rizika navrženého postupu: 

1) Komplikace plynoucí z kombinace NKP a přírodní památky. Není k dispozici stavebně historický 

průzkum a ani studie k výši investic, soutěž na dodavatele od prosince probíhá. Může dojít ke 
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zpoždění přípravy a žádost nebude podána do první výzvy. Opatření: Urychlené dokončení soutěže, 

vysoutěžení administrace IROP                                                                  

2) Nízká kapacita NZM na přípravu projektu. Opatření: Vytvoření rady projektu, vysoutěžení 

administrace IROP                                                                                                

 

Čáslav 

Pokud nedojde urychleně k vyřešení majetkových poměrů (odkup pozemků a získání pozemků od 

Ministerstva obrany) je nezbytné hledat nové umístění pro centrální depozitář a vyhodnotit 

efektivnost uložení sbírek v areálu v Čáslavi. Porovnání umístění sbírek v Čáslavi a na Výstavišti 

v Českých Budějovicích řeší bod 3.4. 

Argumenty pro návrh postupu: 

1) Areál v Čáslavi je s ohledem na velké sbírkové předměty pro NZM nezbytný, a to i přes to, že 

uložení sbírkových předmětů je v nerekonstruovaných halách zatím nevhodné (minimálně 

nutné zateplení, případně přestavba). Je nutné vybudovat nový depozitář pro uložení sbírek 

z Kačiny a částečně také těch uložených v Čáslavi a případně v dalších areálech. NZM 

porušuje zákon o ochraně sbírek a dochází ke znehodnocování sbírkového fondu. 

2) Je třeba využít příležitosti potenciálního financování z IROPu. 

3) Dále viz SWOT analýza, která je součástí analýzy a popisu pobočky a také bod 3.4. 

 

Rizika navrženého postupu: 

1) Nevypořádané majetkové vztahy (skupina vlastníků, další vlastník, žádost na Ministerstvo obrany o 

získání pozemků) - riziko může vést k nemožnosti investovat do většiny hal, nemožnost podat IROP. 

Opatření: jednání s vlastníky, naplánování peněz na odkupy. Proto byl do strategického plánu 

doplněn bod 3.4 – porovnání umístění na Výstavišti v Českých Budějovicích.                                                                                              

2) Změna textu IROP v rámci vyjednávání s komisí - nebude možné podat projekt na Čáslav (nejde o 

národní kulturní památku). Opatření: Sledovat vývoj jednání s komisí, vysoutěžení administrace IROP 

 

Ohrada 

Provést obnovu areálu zámku a parku dle předloženého návrhu investičních požadavků na roky 2015 

až 2020 s tím, že harmonogram a výše investičních požadavků bude zpřesněna po zpracování 

stavebně historického průzkumu a studie (bude k dispozici v září či říjnu 2015). Poznámka: Projekt byl 

oproti původnímu záměru navýšen  

Argumenty pro návrh postupu: 

1) Zámek Ohrada je působí dlouhodobě jako muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství. V tomto 

smyslu je velmi cenný, atraktivní a pro NZM nezbytný. 

2) Je třeba využít příležitosti potenciálního financování z IROPu. 

Rizika navrženého postupu: 
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1) Nízká kapacita NZM na přípravu projektu. Opatření: Vytvoření rady projektu, vysoutěžení 

administrace IROP. 

 

Valtice 

Pobočka je určena pro prezentaci vinařství a ovocnářství. Má vhodné umístění v rámci Valtic a je 

atraktivní v rámci Lednicko – Valltického areálu (UNESCO). Pokračovat v případě žádosti do IROP. 

Argumenty pro návrh postupu: 

1) Pobočka je s ohledem na odborný tým, uložení sbírek, tradici tématu v regionu a jako jediná 

pobočka na Moravě nezbytná. 

2) Je třeba využít příležitosti potenciálního financování z IROPu. 

Rizika navrženého postupu: 

1) Změna textu IROP v rámci vyjednávání s komisí - nebude možné podat projekt na Valtice (nejde o 

národní kulturní památku). Opatření: Sledovat vývoj jednání s komisí, vysoutěžení administrace IROP 

 

 

3.3.2 Návrh investičních požadavků na roky 2016 až 2020 

Návrh na SMVS na rok 2015 byl ministerstvu předložen v požadovaném termínu v prosinci. Návrh na 

roky 2016 až 2020 je v příloze č. 10. 

U řešení depozitáře je uvedena varianta depozitáře v Čáslavi. Varianta na Výstavišti je uvedena 

v bodě 3.4. 
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3.4 POROVNÁNÍ VÝSTAV3.4 POROVNÁNÍ VÝSTAV3.4 POROVNÁNÍ VÝSTAV3.4 POROVNÁNÍ VÝSTAVBY DEPOZITÁŘBY DEPOZITÁŘBY DEPOZITÁŘBY DEPOZITÁŘE V ČÁSLAVI A NA VÝSE V ČÁSLAVI A NA VÝSE V ČÁSLAVI A NA VÝSE V ČÁSLAVI A NA VÝSTAVIŠTI VTAVIŠTI VTAVIŠTI VTAVIŠTI V    ČESKÝCH ČESKÝCH ČESKÝCH ČESKÝCH 

BUDĚJOVICÍCHBUDĚJOVICÍCHBUDĚJOVICÍCHBUDĚJOVICÍCH    

 

Tato kapitola byla doplněna do strategického plánu NZM na základě požadavku zřizovatele. 

Vytvořený materiál byl zpracován vytvořenou expertní skupinou pod vedením Antonína Šimčíka, 

který je v NZM pověřen koordinací přípravy depozitáře. 

3.4.1 Popis depozitáře v Čáslavi 

Jedná se o původní vojenský areál. Objekty sloužily pro vojenskou techniku a díky tomu se zde 

nachází i několik míst s předpokladem ekologických zátěží. K dispozici je zde 15 hal různých 

typů, 2 zděné objekty, 2 objekty skeletového typu, 3 ocelové přístřešky, několik menších 

objektů souvisejících s provozem bývalého vojenského areálu. Čtyři objekty jsou v současné 

době zrekonstruovány (haly A, P, T a objekt vrátnice/pokladna). Objekt P je v současné době 

zatížen reklamačním řízením. Celý areál je ohraničen plotem. Původní objekty je možno dílem 

rekonstruovat, některé jsou nevyhovující k dalším účelům a jsou určeny k demolici. Většina 

objektů dnes slouží jako provizorní depozitáře, sklady a částečně jako zpřístupněné depozitáře. 

V rekonstruovaných objektech je administrativní správa areálu, expozice, pokladna 

s prodejnou a provozní zázemí. Tři haly jsou přístupné pro veřejnost, jeden objekt je 

pronajímán za úhradu. 

Autoři aktuální studie modernizace areálu NZM Čáslav z prosince 2014 navrhují následující postup 

revitalizace areálu: 

- Rekonstrukci a zateplení hal  

o výstavní depozitáře – B, C, K, L, M, N, O 

o uzavřené depozitáře – D, E, G, H, I, J,   

- Výstavbu nového centrálního depozitáře 

- Modernizace již rekonstruovaných staveb (haly A, P, T a objekt pokladny) a  

- Modernizaci a vybudování další infrastruktury – inženýrské sítě, komunikace atd. 

- Demolice některých objektů 

Harmonogram revitalizace: 

1 – zpracování studie revitalizace – splněno částečně; probíhá vypořádání připomínek 

2 – nabytí pozemků – probíhá jednání s privátními vlastníky a Ministerstvem obrany  

3 – příprava areálu na výstavbu; odstranění zbytných staveb a ekologických zátěží 

4 – realizace revitalizace a výstavby nových objektů (2016 -2017) 

Investiční náklady: 

Odkup pozemků (odhad): do 6 000 000 Kč 

Stavby celkem: 290 000 000 s DPH (140 mil. Kč zateplení hal + 150 mil. Kč depozitář) 

Všechny stupně dokumentace, technický dozor a BOZP, administrace IROP (podrobněji viz 

předaná tabulka  „Investiční požadavky na roky 2016 až 2020“): 13 110 000,- s DPH 

Celkem bez o odkupu pozemků: 303 110 000 Kč 

Celkem včetně pozemků: 309 110 000 Kč včetně DPH 

Vynucené provozní náklady (výběr): 

Topný systém – cca 800 tis. Kč 
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Ostatní: 400 tis. Kč 

Položky celkem: 1 200 000 Kč/rok 

 

SWOT analýza – umístění depozitáře v Čáslavi 

V následující tabulce jsou vyhodnoceny silné a slabé stránky (jde o současný stav) a příležitosti a rizika 

(které pobočku ovlivňují v budoucnu). Rozvoj by měl být stavěn na silných stránkách. Současně je 

nutné sledovat příležitosti a přijímat opatření k řešení rizik (hrozby). Slabé stránky by měly být 

postupně dle možností NZM řešeny. 

Tab. 3.6 SWOT analýza výstavby depozitáře v Čáslavi 

So
u

ča
sn

o
st

 

Silné stránky: 

1. blízkost pobočky NZM na zámku Kačina, 
kde mají pracoviště kurátoři ve vztahu 
k zemědělství a dalším dokumentovaným 
oblastem 

2. zkušený tým pracovníků v Čáslavi,  
3. vztahy s odbornou i laickou veřejností, 

muzeum chápáno jako odborná instituce 
a zdroj informací 

4. rozsáhlý areál s možností pořádání 
předváděcích akcí, 11861 m2 skladových 
ploch, bezbariérový přístup v celém 
areálu 
 

Slabé stránky: 

1. nevypořádané majetko-právní vztahy NZM 
Čáslav k pozemkům v celém areálu 

2. špatná přístupnost muzea z Čáslavi pro pěší, 
cyklisty a místní školy (mimo město za 
obchvatem), malý potenciál pro zvyšování 
návštěvnosti 

3. jde o starý vojenský areál – riziko starých 
ekologických zátěží, vysoké náklady na 
revitalizaci areálu 

4. nevhodný způsob vytápění elektrickou 
energií, velmi vzdálená možnost napojení na 
rozvod plynu (cca 1,5 km) 

5. problematická ostraha 

B
u

d
o

u
cn

o
st

 

Příležitosti:  

1. rozšíření areálu a vybudování 
přístupných depozitářů 

2. odpočinková zóna pro obyvatele a 
návštěvníky Čáslavi 

3. integrace NZM do městských a 
regionálních kulturních aktivit města 
Čáslav 

4. financování z IROP  

Hrozby: 

1. nepodaří se odkoupit pozemky (a jejich části), 
nebude možné investici do depozitáře 
provést 

2. nedostatek finančních prostředků na 
rekonstrukci 

3. konkurence silnějších kulturněhistorických 
atraktivit v blízkém okolí (Kutná Hora, Sedlec) 

 

Závěr 

Stávající areál NZM v Čáslavi je tradičním pracovištěm se stabilní, byť poměrně nízkou návštěvností. 

Disponuje i kvalitním týmem s angažovanými specialisty. Bohužel areál je zatížen řadou vad. Zásadní 

je zejména skutečnost, že pozemky pod většinou objektů nejsou ve 100% vlastnictví státu a NZM 

k nim nemá příslušnost hospodařit. Tato skutečnost blokuje veškeré investiční akce v lokalitě a skýtá 

vysoké riziko sporů s menšinovými vlastníky pozemků. Další problémy jsou spojeny se 

špatnou dostupností areálu, absencí plynové přípojky, ekologickými zátěžemi, nezprovozněným 

rekonstruovaným objektem P, u kterého nebyla dokončena reklamace a odstranění vad, či náročnou 

ostrahou. 

Po revitalizaci lze očekávat zvýšení návštěvnosti, které však patrně nepřesáhne 100% stávající kvóty, 

tzn. cca 20 000. Bude dosaženo zlepšení úrovně ochrany sbírkových předmětů. 

Celkové náklady na revitalizaci areálu se mohou pohybovat v intervalu 305 – 315 mil. Kč. 
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3.4.2 Popis depozitáře v Českých Budějovicích (Výstaviště České Budějovice a. s.) 

V návaznosti na strategický záměr zřizovatele posílit funkci NZM coby média pro komunikaci tradic i 

současných trendů v oblasti zemědělství a péče o krajinu bylo zahájeno jednání s vedením partnerské 

organizace Výstaviště České Budějovice a. s. o nové formě spolupráce.  

Podařilo se nalézt řadu synergií, přičemž je zřejmé, že pro zahájení účinné spolupráce a posílení 

moderních forem prezentace tradic i současných trendů v oborech v gesci Ministerstva zemědělství 

je nezbytné vytvoření vhodného zázemí pro činnost NZM na Výstavišti. 

V současné době je proto rozpracován záměr vybudování nízkonákladového účelového objektu pro 

prezentaci a deponování sbírky NZM v areálu Výstaviště na vytypované parcele. Objekt by umožňoval 

deponování a dílem i prezentaci podstatné části sbírkových předmětů NZM a významně by přispěl i 

k zatraktivnění realizovaných akcí a celého areálu. Bude zpracována jednoduchá dokumentace za 

účelem získání závazného stanoviska od stavebního úřadu k podmínkám výstavby. Územní plán 

umístění stavby umožňuje. 

V suterénu by bylo umístěno parkoviště, které posílí současné kapacity a současně zajistí efektivní 

zvýšení úrovně podlahy 1. NP, které tak bude mimo dosah případné povodně. V 1. NP by byly 

umístěny sbírkové traktory a další zemědělské stroje, zatímco v dalších podlažích by se nacházely 

depozitáře pro ostatní sbírkové předměty NZM a zázemí pro ochranu a zpracování fondu. Objekt by 

se tak stal nejen depozitářem, ale současně i expozicí a jeho hodnota pro činnost NZM a prezentaci 

oboru by výrazně vzrostla. 

Harmonogram realizace: 

1 – zpracování studie k získání závazného stanoviska (březen 2015) 

2 – nabytí pozemku 7000 m2 – odkoupení od Výstaviště České Budějovice a. s. (cena dle 

znaleckého odhadu předběžně za m2 cca 3400 až 3600 Kč), odkup by se měl realizovat ještě 

v roce 2015, jde o cca 25 mil. Kč  

3 – příprava pozemku na výstavbu 

4 – výstavba nového objektu (dokončení 2016 – 2017) 

Investiční náklady 

Odkup pozemků: 25 000 000 Kč (majoritním vlastníkem je fond pod MZe) 

Stavby celkem: 260 000 000 – 270 000 000,- Kč s DPH (kvalifikovaný odhad) 

Všechny stupně dokumentace, technický dozor a BOZP, administrace IROP 15 000 000,- s DPH 

Celkem 300 až 310 mil. Kč včetně DPH 

Vynucené provozní náklady (výběr) - odhad: 

vytápění: 500 000,- Kč/rok 

ostatní energie 800 000 Kč / rok 

celkem cca 1 300 000 Kč 
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Tab. 3.7 SWOT analýza výstavby depozitáře na Výstavišti v Českých Budějovicích 

So
u

ča
sn

o
st

 

Silné stránky: 

1. České Budějovice jsou krajské město 
v tradičním zemědělském regionu 
s rozvinutými obory lesnictví a rybářství. 

2. Blízkost hranic, existující spolupráce města 
a regionu s Horním Rakouskem a 
Bavorskem, možnosti přeshraniční 
spolupráce (financování z fondů EU). 

3. Vhodné umístění Výstaviště v rámci města 
– velký potenciál z hlediska návštěvnosti – 
lze odhadnou minimálně 100 tis. 
návštěvníků ročně  

4. Majoritním vlastníkem Výstaviště České 
Budějovice a. s. je prostřednictvím fondu 
MZe  

5. Výstava Země živitelka a další obdobné 
akce – velká možnost popularizace témat 
resortu prostřednictvím depozitáře 

6. Možnost vybudovat moderní prezentační 
prostor s kvalitním nízkonákladovým 
depozitářem, otevřený depozitář, expozici 
(včetně možnosti popularizace vědy a 
techniky), zázemí v dostatečném rozsahu  

7. Blízkost university se silnými obory ve 
vazbě na zemědělství – velký potenciál 
možné spolupráce 

8. Srovnatelné náklady na realizaci jako 
v areálu v Čáslavi při výrazně vyšším 
potenciálu využití 

9. Blízkost naší pobočky – zámek Ohrada 
(další synergie) 

Slabé stránky: 

1. Náklady na stěhování sbírkových předmětů. 
2. Riziko ztráty kvalifikovaných zaměstnanců 

po přesunutí pracoviště 
3. Riziko povodní – depozitář bude umístěn 

v místě, kde nebyla voda, ale přesto bude 
nutno umístit podlahu přízemí cca 1 m nad 
terén. 
 
 

B
u

d
o

u
cn

o
st

 

Příležitosti:  

1. Prostředky za prodej pozemku umožní 
Výstavišti další rozvoj, což je v zájmu 
resortu (majoritní vlastník je fond MZe) 

2. Financování z IROP  
3. Velký potenciál pro popularizaci oborů 

MZe vůči široké veřejnosti i odborníkům, 
kteří jsou účastníci již tradičních akcí 
Výstaviště. 
 

Hrozby: 

1. Územní plán umožňuje umístění 
vícepodlažní budovy – nicméně pozemek je 
v blízkosti bytových domů, což může vést 
ke komplikacím při povolování. Nutno 
získat závazné stanovisko k výstavbě. 
 

 

Závěr 

Zamýšlené vybudování nízkonákladového účelového objektu pro prezentaci a deponování sbírky 

NZM v areálu Výstaviště v Českých Budějovicích je mimořádně zajímavou příležitostí jak definitivně a 

mimořádně efektivně vyřešit deponování a prezentaci bohaté a unikátní sbírky NZM, a to v tradičním 
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zemědělském regionu. Současně se zde otevírá výjimečná příležitost ke spolupráci s organizací 

Výstaviště České Budějovice, jejímž je resort majoritním akcionářem. Vytvoření depozitářů 

s expozicemi přímo v areálu Výstaviště zajistí výrazné zvýšení návštěvnosti NZM, které lze odhadnout 

na minimálně 100 000 osob ročně.  

Pozemek pro výstavbu objektu lze získat od Výstaviště České Budějovice a.s., jehož je resort 

majoritním akcionářem za cca 25 mil. Kč. 

Celkové náklady na revitalizaci areálu se mohou pohybovat v intervalu 300 až 310 mil. Kč včetně 

DPH. 

 

3.4.3 Srovnání variant 

Srovnání výhod a nevýhod uvádí následující tabulka. 

Tab. 3.8 Srovnání 

 
Popis akce Lokalita 

Partnerství 
a synergie  

Návštěvnost 
Provozní 
náklady 

Investiční 
náklady 

Čáslav obnova 
bývalého 

vojenského 
areálu 

odlehlá 
lokalita, 
venkov 

malý 
potenciál 

 

malá 
návštěvnost 
(max. 20 tis. 
návštěvníků 

ročně) 

srovnatelné 
provozní 

náklady na 
energie a vyšší 

na údržbu 

305-315 
mil. 

hodnocení - - - - 0 0 

České 
Budějovice 

účelová 
novostavba 

atraktivní 
lokalita; 
krajské 
město 

v tradičním 
zemědělském 

regionu  

velký 
potenciál 
(včetně 
vědy a 

výzkumu) 

vysoká 
návštěvnost 

areálu 
(min 100 tis. 
návštěvníků 

ročně) 

nízkonákladový 
provoz 

300-310 
mil. 

hodnocení + + + + 0 0 

Vysvětlivky: - horší pozice; + lepší pozice; 0 – srovnatelná pozice 

Z porovnání vychází lépe vybudování nízkonákladového účelového objektu pro prezentaci a 

deponování sbírky NZM v areálu Výstaviště v Českých Budějovicích. Jeví se to jako řešení, jak 

definitivně a mimořádně efektivně vyřešit deponování a prezentaci bohaté a unikátní sbírky NZM, a 

to v tradičním zemědělském regionu. 
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4. ZÁVĚR 
 

Strategie NZM do roku 2020 byla zpracována v srpnu až říjnu 2014 pracovníky NZM. Strategie byla 
upravena v období listopad až únor na základě požadavků zřizovatele a doplněna o části 3.3, 3.4 a 
byly zapracovány drobné připomínky. 

Návrh postupu obnovy jednotlivých poboček je v bodě 3.3, vize NZM do roku 2020 je navržena 
v bodě 3.1, cíle, hlavní opatření a indikátory jsou v bodě 3.2. 

 

Na základě požadavku 1. náměstka ministra zemědělství JUDr. Jiřího Jirsy, MEPP, Ph.D. ze dne 

13.4.2015 je navrženo toto pořadí investic včetně zdůvodnění pořadí.  

Tab. 4.1 Pořadí investic 

Určení 
pořadí 

Investice a 
pobočka 

Zdůvodnění pořadí (priority) 
Výše investice  

(včetně DPH) 

1. Obnova 
budovy 
v Praze 
včetně 
vytvoření 
interaktivních 
expozic 

Budova v Praze se má stát „výkladní skříní“ 
ministerstva zemědělství, která bude prezentovat 
všechny podstatné činnosti resortu, a to nejen 
z klasického muzejního hlediska (paměťová 
funkce), ale také současnost a budoucnost (pomocí 
vědy a výzkumu). Budova v Praze vyžaduje 
rekonstrukci (stavební část je odhadována na 173 
mil. Kč) a vytvoření nových interaktivních 
zážitkových expozic. 

Jde o 100% financování ze zdrojů zřizovatele. 

Postupná rekonstrukce: 

2016 – 63 mil. Kč 

2017 – 86 mil. Kč 

2018 – 65 mil. Kč 

2019 – 15 mil. Kč 

Rozsah investic a časový 
harmonogram bude 
upřesněn dle možnosti 
ministerstva. 

2. Centrální 
depozitář  

(o umístění 
není 
rozhodnuto) 

Sbírka NZM je uložena v nevyhovujících (až 
katastrofických) podmínkách a hrozí její 
znehodnocení. Porovnání umístění depozitáře 
v Čáslavi nebo na Výstavišti České Budějovice a.s. 
je v kapitole 3.4. V obou variantách jde o částku 
cca 300 mil. Kč. 

Předpoklad – žádost o dotaci IROP (15% zřizovatel) 
do první výzvy. 

Výstavba v letech  

2016 -2017 (nebo později 
dle termínu a podmínek 
první výzvy) 

Celkem: 300 mil. Kč (dle 
zvolené varianty, z toho 
zřizovatel 15%) 

3.  Obnova 
zámeckého 
areálu 
Ohrada 

Zámek Ohrada (národní kulturní památka) je svým 
dlouhodobým zaměřením na lesnictví, myslivost a 
rybářství klíčovou pobočkou NZM. Obnova zámku 
Ohrada (úprava Zbrojnice, výměna oken, fasáda 
atd.) je stavebně jednodušší než obnova zámku 
Kačina a částečně již je připravena (stavební 
povolení na Zbrojnici). 

Předpoklad – žádost do IROP (15% zřizovatel) do 
první výzvy, případně později dle připravenosti. 

Posun obnovy (oproti 
tabulce investičních 
požadavků – příloha 10) 
na roky 2017 až 2019. 

Zatím předpoklad 103 mil. 
Kč, bude zpřesněno v říjnu 
studií a stavebně 
historickým průzkumem. 

4. Obnova 
zámeckého 
areálu Kačina 

Realizovatelnost a investiční požadavky pro obnovu 
zámku Kačina (národní kulturní památka) se 
ověřuje studií a stavebně historickým průzkumem 
(bude k dispozici v říjnu 2015). Z výsledků těchto 
podkladů bude možné zhodnotit výši nezbytných 

Termíny obnovy budou 
stanoveny dle výsledků 
studie – lze očekávat 
posun oproti tabulce 
investičních požadavků – 



 
 

Národní zemědělské muzeum – strategie rozvoje 

  57 

investic a možnosti podat projekt do IROP.  

Do doby podání projektu bude nutné realizovat 
nezbytné investice ze zdrojů zřizovatele cca ve výši 
25 mil. Kč. (řešení zavlhání zámku, elektroinstalace, 
dílčí oprava střechy a oken, přesun kanceláří atd.)  

příl. 10) na 2018 a dále. 

Zatím odhadovaná částka 
cca 415 mil. Kč 

5.  Valtice Jde o nejmenší projekt NZM do IROPu. Část 
zahrnutých investic má vést k odstranění stavu, 
který se blíží havarijnímu (střecha, statika v prvním 
patře). Není nezbytné podávat projekt do IROP, je 
možné postupně odstraňovat ze zdrojů zřizovatele. 

Celková investice cca 27 
mil. Kč. Bez projektu do 
IROP bude nezbytné 
zajistit v  2015 až 2017 – 
celkem cca za 7 mil. Kč. 

 

S ohledem na skutečnost, že zatím není známý konečný text IROP a ani příručky pro žadatele, budou 

připravovány všechny projekty tak, aby následně mohlo být rozhodnuto o konečném pořadí dle znění 

uvedených dokumentů a finančních možností zřizovatele. 

Výše uvedený postup reflektuje stávající kapacitní možnosti pracovníků NZM bez dramatického 

omezení odborné činnosti. Pokud by měly být podány všechny projekty do první výzvy IROP a 

současně neměla být významně omezena odborná činnost NZM, musel by být projektový tým 

pracovníků rozšířen cca o kvalitních a kvalifikovaných 5 pracovníků se zaměření na případu a 

koordinaci projektů, zakázek a investic (právník, expert na veřejné zakázky, investiční technik, 

projektový manažer, finanční manažer). Tím by vzniklo velmi silné projektové oddělení NZM, které by 

koordinaci IROPů bylo schopno zajistit. Náklady na takovéto navýšení prostředků na mzdy by činilo 5 

krát 30 000 Kč měsíčně krát 12 měsíců, tedy 1 800 000 Kč ročně (včetně sociálního a zdravotního 

pojištění pak ještě krát 1,35, tedy celkem 2 430 000 Kč). Toto navýšení by bylo nezbytné v plném 

rozsahu od roku 2016, pro rok 2015 by to činilo cca čtvrtinu těchto prostředků. 
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5. PŘÍLOHY 
 

Původní přílohy k dokumentu k 31.10.2014: 

Příloha č. 1: Platná zřizovací listina NZM 

Příloha č. 2: Analýza stavu depozitářů NZM - zpracována Ing. Dušanem Perlíkem 

Příloha č. 3: Vize obnovy budovy Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze a spolupráce s 
partnery 

Příloha č. 4: IROP – projektový záměr Čáslav 

Příloha č. 5: IROP – projektový záměr Kačina 

Příloha č. 6: IROP – projektový záměr Ohrada 

Příloha č. 7: IROP – projektový záměr Valtice 

Příloha č. 8: Expozice pivovarnictví Znojmo 

Nové přílohy na základě připomínkového řízení: 

Příloha č. 9: Čáslav – pozemky 

Příloha č. 10: Návrh investičních požadavků na roky 2016 až 2020 

 

 

 

 

 


