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Muzejní noc v Národním zemědělském muzeu 
Valtice 
 
V sobotu 2. června se ve valtickém muzeu vinařství, zahradnictví a krajiny koná 

Muzejní noc. V muzeu sice právě probíhá rozsáhlá rekonstrukce, návštěvníci 

jsou i přesto vítáni, od 17 do 22 hodin je zde čeká zajímavý program. 

 

Celá expozice bude slavnostně nasvícena a návštěvníci budou mít možnost netradičním 
způsobem nahlédnout do života místní fauny. Seznámí se s běžnými i vzácnými druhy ryb, 
žijícími v lednických rybnících i tůních lužního lesa, mohou také obdivovat zástupce ptačí 
říše, jejichž druhovou pestrostí je příroda Lednicko-valtického areálu vyhlášená.  
Malé i velké návštěvníky zaujmou velkoobjemová akvária s našimi nejvýznamnějšími 
sladkovodními rybami nebo si mohou pohrát na louce či vylézt na posed. Pro děti bude 
přichystána vědomostní hra se zajímavou odměnou na konci. „Přestože v muzeu už započala 
rekonstrukce a je přístupná pouze expozice Život v krajině Lednicko-valtického areálu, 
najdou zde malí i dospělí návštěvníci vyžití a zajímavý večerní program,“ říká ředitel 
Národního zemědělského muzea Valtice Vilém Křeček. 
 
Vstup do muzea bude po celou dobu konání akce zdarma. 
 
Rekonstrukce muzea potrvá více než rok a kromě vzniku nových expozic je hlavním cílem 
zlepšení podmínek uchování sbírkového fondu muzea. Návštěvníci se mohou těšit na tři nové 
expozice – Národní expozici vinařství, expozici Tajemný život v půdě a nové zpracování 
stávající expozice Krajina Lednicko-valtického areálu. Modernizací areálu se také výrazně 
zlepší podmínky pro uchovávání sbírkových předmětů v depozitářích. Vznikne efektivnější 
systém jejich ukládání, zlepší se tepelné a vlhkostní podmínky, dojde k odstranění 
havarijních technických podmínek, jako je například zatékání stropu. Sbírkové předměty 
budou lépe zabezpečeny také z hlediska požární ochrany, ochrany proti odcizení a před 
neoprávněnou manipulací. 
 
Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem 
zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, 
zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova 
a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze 
také další čtyři pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. Jednotlivé 
pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností 
komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum Valtice 
se věnuje především vinařství, zahradnictví a ochraně krajiny. 
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Kontakt:  
Ing. Vilém Křeček, ředitel pobočky 
mobil: 606 732 816 
tel.: 519 352 037, 144 
vilem.krecek@nzm.cz 
Národní zemědělské muzeum Valtice 
Náměstí Svobody 8, 691 42 Valtice 
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