
„Toto muzeum bylo v minulosti tak trochu ospa-
lé, ale my jsme se v roce 2015 rozhodli pfiistou-
pit k jeho oÏivení a díky na‰emu zfiizovateli, kte-
r˘m je ministerstvo zemûdûlství, se nám to po-
stupnû dafií,“ vysvûtluje mi námûstek generální-
ho fieditele Národního zemûdûlského muzea
a fieditel poboãky Praha Jifií Houdek. 

MEZI ZEMÍ A TALÍ¤EM
Stojíme pfied tfiípatrovou budovou muzea v Praze
na Letné, kde není moÏné si na první pohled ne-
pov‰imnout, Ïe strohá, ale souãasnû i elegantní
stavba je vlastnû dvojãetem sousedního Národ-
ního technického muzea. 
„Obû je projektoval v˘znamn˘ architekt Milan

Babu‰ka, budovalo se v letech 1937 aÏ 1939.
Stavbu tenkrát financovala agrární strana. Hoto-
vo ale bylo aÏ na prahu války, a tak budovu za-
brala nûmecká okupaãní armáda,“ pokraãuje
prÛvodce. Mimochodem, na hlavním schodi‰ti
nemÛÏe náv‰tûvník pfiehlédnout bustu v˘znam-
ného politika agrární strany Antonína ·vehly. Prá-
vû on podporoval hned po vzniku âeskosloven-
ské republiky vznik âeskoslovenského zemûdûl-
ského muzea, ústavu pro studium a povznesení
venkova. „Po roce 1948 ov‰em noví mocipáni
usoudili, Ïe zemûdûlství nepotfiebuje tak honos-
nou budovu a umístilo sem projekãní kanceláfie.
A ty tu byly aÏ do devadesát˘ch let,“ pozname-
nává muzejník.
„KdyÏ jsme vybourali v‰echny kanceláfie,

vznikly tu nádherné expoziãní prostory. Obnovili
jsme a rehabilitovali tak v˘stavní sály, které byly

takto ve tfiicát˘ch letech projektovány. Do nich
jsme instalovali moderní interaktivní expozice,
kter˘mi se snaÏíme vyprávût pfiíbûh zemûdûlství
doslova mezi zemí a talífiem,“ seznamuje mû se
zámûry muzea Jifií Houdek.

PIKNIK NA ST¤E·E
První expozice byla otevfiena v prosinci 2015 na
téma Rybáfiství. Pak pfiibyly Myslivost a Labora-
tofi ticha, coÏ je instalace, která byla vytvofiena
pro svûtovou v˘stavu EXPO 2015 v Milánû. Ná-
sledovala expozice Gastronomie s gastrostu -
diem, kde muzeum pofiádá kurzy vafiení a na-

chází se zde také dûtská gastronomická herna,
kde si mohou nejmen‰í náv‰tûvníci muzea vy-
zkou‰et nakupování, vafiení a zacházení s potra-
vinami. A naposledy letos v ãervenci otevírali Vo-
du v krajinû a Objevovnu.
Tyto nové expozice doplnily uÏ stávající stálou

kolekci s v˘mluvn˘m a v‰efiíkajícím názvem Jede
traktor. Ve v˘stavním sále mohou milovníci v˘-
tvarného umûní navíc obdivovat takzvanou ·ro-
bárovu sbírku. Jedná se o kolekci dûl evropsk˘ch
malífiÛ z 16. aÏ 19. století, které vlastnil v˘znam-
n˘ prvorepublikov˘ politik Vavro ·robár. A co se
chystá? „Na‰e hlavní expozice Potravináfiství,“
doplÀuje muzejník. „V plánu máme otevfiít hlavní
expozici Potravináfiství –  a nejradûji bychom ji
zpfiístupnili bûhem nûkolika mûsícÛ.“
Nakonec s Jifiím Houdkem po toãit˘ch scho-

dech vystupujeme aÏ na stfiechu Národního ze-
mûdûlského muzea v Praze, kde je asi nejatrak-
tivnûj‰í expozice této budovy Îivá zahrada v˘hle-
dÛ. V˘hled rozhodnû stojí za to. Je odsud totiÏ vi-
dût opravdu celá Praha. RozhlíÏet se mÛÏete do
v‰ech stran po mûstû, které se nachází pod va‰i-
ma nohama. Jste pfiece na Letné, tedy na kopci
nedaleko historického centra a PraÏského hradu.
„A pov‰imnûte si, Ïe vidíte nejen památky, ale
i parky, lesy, vinice a pole,“ upozorÀuje muzejník. 
Náv‰tûva stfiechy je záÏitkem v kaÏdém roãním

období, ale nejhezãí jistû bude na jafie nebo v lé-
tû. Velkou ãást stfiechy totiÏ pokr˘vá trávník, pû-
stují tu bylinky a vidím i nûkolik vãelích úlÛ. Tady
by byl pûkn˘ piknik, napadá mû. „V‰ak tu od jar-
ních mûsícÛ budeme pÛjãovat piknikové ko‰e
a na‰i náv‰tûvníci tady nad stfiechami hlavního
mûsta budou moci piknikovat!“ dozvídám se
a uÏ se tû‰ím. 

Pofiad Po âesku vysílá od pondûlí do ãtvrtka 
ve 14.39 âRo Dvojka.

Jede traktor

Václav Îmolík
moderátor a publicista

P O  â E S K U

Kdyby se soutûÏilo v tom, které muzeum u nás se v poslední dobû nejvíc promûnilo, ‰anci na vítûzství by jistû mûlo Národní zemûdûlské
muzeum v Praze. V historické funkcionalistické budovû na Letné nabízí hned nûkolik nov˘ch expozic a lidé se sem uãí chodit – je proã.

Mezi interaktivními expozicemi vyniká Gastronomie s gastrostudiem, kde Národní zemûdûlské muzeum
pofiádá kurzy vafiení
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Právě vyšlo
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