
Ласкаво просимо до нашого музею!

Відкритий дворик перед музеєм

Невеликий хутір і Сад Першої Республіки
На подвір’ї музею вас зустрінуть кури, кролики, качки та інші дрібні сільськогосподарські 
тварини. Тут можна відвідати сад, оформлений до 20-тих та 30-тих років 20-го століття, 
де можна поринути в атмосферу садів так званої Першої республіки. На дітей чекає 
історична карусель, а дорослі можуть насолоджуватися квітковими та трав’яними, 
садовими павільйонами, перголами та лавками, типовими для чехословацької 
архітектури того часу.

 Їде трактор
На виставці «Їде трактор» представлено понад двадцять типів історичних тракторів 
чеських та іноземних виробників періоду 1917–1953 років. Для найменших відвідувачів є 
траса з педальними тракторами (від 2 до 5 років) та каталками (від 1,5 року до 3 років). 
Спробувати ігровий симулятор трактора можуть діти і дорослі. Також є можливість 
сісти за кермо обраних тракторів.

Риболовля / 1-й поверх 
Сучасна інтерактивна виставка презентує традиції чеського ставкового господарства. 
Риболовля — одне з найдавніших джерел харчового забезпечення людини. Виставка 
представляє риболовлю в формі феномену, який у зв’язку зі ставковим господарством 
є значущою діяльністю людини, котра впливає на ландшафт, та змінює його. Експозицію 
оживляють великі акваріуми з прісноводними рибами. Тут Ви можете побачити сома, 
щуку, коропа чи плотву. Ви також знайдете інтерактивну модель ставкової системи 
та діораму вилову ставка. Маленькі діти можуть спробувати рибальські костюми та 
риболовлю на вудку.

Полювання / 1-й поверх 

Виставка розповідає про історію полювання, обов’язки та привілеї мисливського 
статусу, та представляє хід мисливського року. Це створює картину полювання як стилю 
життя, поглядів, професії та захоплення. Вона також представляє полювання як поле, 
яке є економічно вигідним завдяки здатності виробляти якісну їжу. Ви не тільки знайдете 
вітрини з обраними предметами колекції, а й за допомогою інтерактивних елементів 
станете частиною таємничого світу, в якому зустрінете лісових тварин, дізнаєтеся про 
їх сліди, а також пограєте в мисливців.

Лабораторія тиші / 1-й поверх 

Завдяки сучасним технологіям ви можете заглянути на клітинний рівень 
середовища життя лісу в лабораторії тиші. Живий ліс є вставлений до 
уявної лабораторії, яка включає, крім живих рослин і футуристичних клумб, 
інтерактивні камери, проекційні екрани, мікрофони або автоматизовані 
системи поливу та кондиціонування повітря. Тишина лікує та перенесе нас  
з поверхневого погляду до глибини суті. Пориньте в тишину, оточіть себе нею та 
відкрийте для себе надзвичайні враження.



Сільське господарство / 2-й поверх
Близько десяти тисяч років тому почалася аграрна революція, яка змінила життя на 
планеті. Сільське господарство годувало все суспільство. На інтерактивній, динамічній 
та сучасній виставці ви знайдете унікальні колекційні предмети, зокрема тваринницькі 
препарати, послухаєте розповіді наших предків, познайомитеся з історією сільського 
господарства та циклом господарського року. Найбільшими визначними пам’ятками 
виставки є племінний бик Цесар (Цезар) або оригінальний плуг двоюрідних братів 
Веверкових, яке почало еру нових технологій та інновацій у сільському господарстві в 
19 столітті.

Вода в ландшафті / 2-й поверх
Вода як основа життя, елемент ландшафту, як стихія і послушна людині. Виставка 
пропонує незліченну кількість ракурсів зору на воду – на ландшафт, на річки та на 
людське життя. Пластична модель Чеської Республіки проектує «історію» води, оживляє 
основні системи ставків, басейни річок та вододілів, а також пояснює причини та 
закономірності повеней с оглядом на наші найбільш сухі області. У скляних циліндрах 
ви можете перевірити різні властивості та ролі води в ландшафті – її силу, проникнення, 
а також те, як ми поводимося з водою та споживаємо її. Інтерактивні скляні «книги» 
містять в собі інформацію про воду як основу життя, кругообіг води в природі, та про 
цілющу воду – мінеральні джерела. 

Гастрономія / 3-й поверх 

Грайлива експозиція для всіх любителів поїсти. Діти спробують робити покупки, 
включаючи збору власних покупок на касі та роздрукування особистого чека, 
приготування їжі та належного поводження з їжею. Вони намагатимуться сприймати 
їжу більше, ніж просто по смаку, дізнаються, чому краще купувати місцеві 
продукти, оновлять деталі столування та як правильно сортувати побутові відходи. 
Маленьким кулінарам обов’язково сподобається розкачування тіста, вирізання 
різдвяного печива чи віртуальне смаження дерунів. Ми також вас відведемо на 
кухню наших бабусь і прабабусь та заманемо на ласощі давніх і сучасних часів. 
В експозиції є професійно обладнана гастростудія, яка, серед іншого, служить базою 
для підготовки професійних кухарів.

Жвавий вид на сад / 4-й поверх
На унікальній терасі на даху ви знайдете вулики, поле, на якому можна посидіти 
або влаштувати пікнік. А також незабутній вид на Прагу, який прагне бути одним з 
найкрасивіших і найпривабливіших у столиці, адже з даху музею можна побачити 
відразу всі важливі місця історії та сьогодення Праги – оглядову вежу на Празькому 
пагорбі Петржін, Празький Град, національний пам’ятник на Віткові, найвищу будівлю в 
Празі – телевізійний передавач на Жижкові, а також хмарочоси в районі Панкрац або 
стадіон найуспішнішого чеського футбольного клубу Спарта.

 Національний сільськогосподарський музей у Празі


