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Národní zemědělské muzeum Ohrada zahajuje
sezónu výstavou o výlovech rybníků
Více než sto let staré fotografie z výlovů rybníků jsou letošní první výstavou,
kterou Národní zemědělské muzeum zahajuje sezonu na zámku Ohrada.
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství letos otevírá své brány už
na velikonoční Velký pátek, 30. března.
Moderní historie má výhodu, že ji kromě artefaktů či oficiálních listin máme
zdokumentovanou také na fotografiích a filmových záznamech. Archiv Národního
zemědělského muzea obsahuje řadu unikátních záběrů a muzeum je pravidelně zpřístupňuje
ve svých tematických výstavách. Výstava na zámku Ohrada představí výlovy jihočeských
rybníků od konce 19. století po současnost. Návštěvníci budou moci porovnat změny, kterými
prošlo toto atraktivní vyvrcholení práce rybníkářů. Na fotografiích je také možné sledovat
například vývoj rybářských oděvů. „Některé fáze výlovů se zachovaly v tradiční podobě
téměř beze změn, to se týká hlavně strojení rybníků a vlastního zátahu nevodem, naproti
tomu další fáze výlovů jako třídění, nakládání a doprava ryb prošly velkými
změnami,“ říká ředitel Národního zemědělského muzea Ohrada Jiří Houdek.
Fotografie budou vystaveny v takzvané „rybářské chodbě“ v přízemí loveckého zámku
Ohrada, a budou tak přímo navazovat na expozici Vývoj rybářství. Návštěvníkům z ostatních
regionů České republiky a ze zahraničí výstava nabídne i podívanou na charakteristické
scenérie z jižních Čech. Fotografie budou v průběhu roku obměňovány tak, aby byla využita
bohatá nabídka archivu Národního zemědělského muzea.
V letošní sezoně se návštěvníci mohou dále těšit na výstavu o zubrech, výstavu maleb
s tematikou divoké zvěře malíře Václava Nasvětila a nebude chybět květnová Muzejní noc,
letos na téma Broučci. Vrcholné akce chystá letos Ohrada na sezonu hned dvě. Tou první je
„návrat“ obrazů, instalace kopií velkoformátových pláten Johanna Georga Hamiltona, která
kdysi zdobila hlavní sál zámku a která byla za dramatických okolností odvezena pryč. Nyní se
s pomocí Národního památkového ústavu podařilo vyjednat možnost pořídit jejich kopie,
které budou zasazeny do původních rámů a navráceny do hodovního sálu. Druhým vrcholem
jsou tradiční červnové Národní myslivecké slavnosti, největší republikové setkání myslivců
a milovníků lesa a myslivosti. Letos proběhnou v sobotu 23. června.
Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem
zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství,
zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova
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a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze
také další čtyři pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. Muzeum lesnictví,
myslivosti a rybářství Ohrada je nejstarším loveckým muzeem v Evropě. První muzejní
sbírky loveckých trofejí a vycpanin zde byly umístěny již v roce 1842. Unikátem je Sallačova
sbírka několika set exponátů paroží a souroží. Barokní zámek Ohrada nabízí také působivé
interiéry, zejména hodovní sál vyzdobený barokními loveckými motivy a nábytkem
z paroží. Každý rok připravuje muzeum několik výstav tematicky souvisejících
se zaměřením pobočky.
Více na www.nzm.cz

Kontakt:
Ing. Jiří Houdek, ředitel pobočky Ohrada
Tel.: 724 996 626

jiri.houdek@nzm.cz
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Ohrada 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou
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