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Koncepce vědy a výzkumu Národního zemědělského
muzea, s. P. o.

20L6-2022
I. Charakteristika výzkumu
Národní zemědě|ské muzeum, státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem
zemědě|ství (dá|e jen NZM) jako výzkumná organizace patří k tradičnímpracovištímvědy
a výzkumu srovnate|né^s obdobnými veřejnými muzejními institucemi, které se zabývají
výzkumem. Zemědě|ství a ostatní obory zastřešené Ministerstvem zemědě|ství vn.ímá
a prezentuje jako podstatný socioku|turní fenomén, který nejen umoŽniI rozvoj
historíckých civiIizací, a|e trva|e spo|uutváří dnešnímoderní spo|ečnost. Výzkum muzea je
proto koncipován tak, aby obsáhI co možná nejširšíob|ast zemědě|ství a ostatní obory
zastřešené Ministerstvem zemědě|ství jako zák|adní |idskou aktivitu nezbytnou k rozvoji
spo|ečnosti. Pod|e Zřizovací |istiny ze dne 7.72' 2015 NZM shromažd,uje sbírky hmotných
dok|adů vývoje zemědě|ství |esnictví, mys|ivosti, rybářství, zooIogie, zahradnictví
(zahrnujícíovocnářství, ze|inářství a květinářství), vinařství, botaniky, životního
prostředí, zpracování zemědě|ských produktů, potravinářství a gastronomie, dok|adů
vývoje a rozvoje venkova, tradic, vývoje životníhoprostředí a ku|turní krajiny české
i zahraničníprovenience. NZM se prioritně zaměřuje na odborné zpracování sbírkových
předmětů z v|astní sbírky a na zkoumání prostředí, jevů a vztahů, ze kterých jsou tyto
dok|ady technických, hospodářských, spo|ečensko-ku|turních i po|itických jevů získávány'
Cílem bude zkoumání jevů v komp|exních souvis|ostech se záměrem využítnových
poznatků pro současnou a budoucí praxi, zejména v kontextu tradičníchpřístupů
a udržite|ného hospodaření. osu výzkumu tvoří 72 zák|adních směrů bádání, ktěré
navazují na jednot|ivé podsbírky a vychází z potřeb NZM: Muzeologie; Venkov,
zemědělství, krajina, eťnografie a tradice; Rozvoj venkova a regionální rozvoj; Lesnictví,
lesní hospodářství a myslivost; Vodní ekosystém, rybnikářství a rybářství; Zahradnictví
(ovocnářství, zelinářství, květinářství), vinařství a včelařství;Mechanizace zemědětství
a lesnictví; Zemědělské, lesnické a dalšíoborové provozní stavby; Potravinářský a na
zemědělství navazujícíprůmysl, živočišnávýroba; Kutinární dědictví českých zemí;
Venkov v umění; osobnosti zemědělství, lesnictví, rybářství, zahradnictví, zemědětského
podnikání a příbuzných oborů, VedIe toho jsou řešeny da|šívýzkumné projekty
podpořené z jiných zdrojů než Dtouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
(DKRVO)' Mezi tyto výzkumné programy ná|ežínapř' Program aplikovaného výzkumu
a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva ku|tury (NAKI) či programy Grantové
agentury Českérepub|iky (GAčR). V současnédobě se konkrétně jedná o NAKl-projekty
Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílůnárodního obrození během
1, Českostovenské repubtiky, Kutturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci
a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17, do počátku 20, stotetí,
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II. Předmět koncepce
Koncepce výzkumné činnost NZM pro období 2016_2020 vychází z výs|edků řešení

předchozích aktivit směřované převážně na vědecké zhodnocení sbírkovéhofondu NZM.
Výs|edky výzkumné činnost NZM by mě|y docí|it úp|nějšíúrovně poznání v jednot|ivých,
nížedefinovaných dí|číchsměrech. Výzkum bude zaměřen především na vědecké poznání
prostředí, dějů a dok|adů materiá|ní a imateriá|ní ku|tury v návaznosti na zák|adní
sbírkotvorné a prezentačnící|e NZM. Unikátní sbírka NZM představuje mimořádný
zdroj informací, který |ze využítnejen z výzkumného hlediska a pro popularizaci

oboru, aIe rovněž k identifikaci tradičních,udržite|ných způsobůzemědělské,
lesnické, rybářské či potravinářské výroby a péčeo krajinu'

Výs|edky bádání se prezentují prostřednictvím stá|ých expozic a krátkodobých
výstav, vlastní publikační,vzdě|ávací a přednáškovou činnostív ČeskérepubIice
i v zahraničía da|šímiku|turně výchovnými aktivitami určenými pro nejširšíveřejnost.

Zaměstnanci NZM vykazují bohatou pub|ikačníčinnost evidovanou v Rejstříku informací
o výs|edcích (RIV). Z h|ediska RlV-výs|edků ná|ežíNZM mezi nejúspěšnějšímuzea
v repubIice. Publikačníčinnost ref|ektuje zák|adní směry výzkumu, které korespondují se
strukturou sbírky.
NZM je vydavatelem jednoho recenzovaného neimpaktovaného časopisu
Prameny a studie' Periodikum vychází vyjma let 1993-2005 nepřetržitě od roku 1966.
V roce 2076 up|yne 50 |et od zahájení vydávání tohoto odborného časopisu, který
vychází dvakrát až třikrát ročně a nabízístudie z roz|ičných tematických okruhů
přispívajícík poznání širšíchsouvis|ostí ve vývoji zemědě|ství, |esnictví, potravinářství aj'
Při příleŽitosti 50-|etého výročíčasopis získá nový design, nově strukturovaný obsah
a začne se řešit otázka, jejímŽ cí|em bude zapsání časopisu do některých
z mezinárodních databází periodik. Zároveň bude v daném období probíhat digitaIizace
všech staršíchčíse|Pramenů a studií, které budou nás|edně zpřístupněna na webových
stránkách NZM.
Pub|ikačníčinnost NZM bude téŽ zaměřena na vědecké monografie (také ve
specifické formě vhodné pro vědecké zpracování poznatků týkajícíchse sbírek, tedy
kritických kataIogů), odborných č|ánkůVe vědeckých časopisech (kromě vIastního
časopisu Prameny a studie také na vědecké časopisy zařazené do databáze Scopus, Erih
nebo Web of Science), příspěvky z konferencí, jejichž sborníky by|y v minu|ých ročnících
zařazeny do databáze Scopus nebo Web of Science. K proh|oubení a zkvalitnění vědecké
činnosti bude NZM uzavírat partnerství (rámcové smlouvy o spoIupráci, smlouvy
o sm|uvním výzkumu) s da|šímiinstitucemi.
Komunikačníodbornou p|atformu NZM zvažuje rozšířit pořádáním mezinárodní
agrární konference, čímžby se mě|a začítsystematicky rozvíjet mezinárodní spo|upráce
muzea. Konference by vo|ně navazova|a na odborná setkání v Uherském Hradišti, která
po dobu ce|ých 25 |et poskytova|a reflexi porevo|učního výzkumu českéhopo|itického
agrarismu. Konference by stabiIizovaIa diskusní p|atformu s věcným a chronoIogickým
rozšířenímna dějiny venkova s výrazným interdiscipIinárním charakterem (historie,
(agrární) socioIogie, demografie, antropoIogie, etnografie, architektury, ekonomie,
archivnictví, muzeologie aj.).Konferenci by byIo věnováno jedno čís|ovědeckého
časopisu NZM Prameny a studie.
Sbírka NZM je zapsána v Centrá|ní evidenci sbírek (dále jen CES) na Ministerstvu
ku|tury Čn pod čís|emNMz/oo2-o5-Io/225o02. Její součástí je ce|kem 23 podsbírek
včetně rozsáh|é knihovny se vzácnými tisky a unikátního fotoarchivu.1 VedIe toho NZM
'

Sbírka je tvořena následujícími podsbírkami: botanická, doprava a zdroje energie, etnografická, fotoarchiv, knihy,
květinářství, lesnictví, modely staveb, myslivost, numizmatika, obchod, obrazy, ovocnictví, potravinářská ýroba,
řemesla, rostlinná qiroba [., rostlinná výroba II., rybářství' vinařství, ze|inářství' zoologie, Živočišná výroba, Životní
prostředí.

spravuje archiV s rozsáh|ými pozůstalostními fondy, který není evidovaný v CES, a|e
v NAD 931000601 - Národní zemědě|ské muzeum. Ved|e běžnéagendy spojené se
správou sbírky a archivní sbírky bude usiIováno o rozšíření,odborné zpracování
a prezentaci sbírkových předmětů a archivá|ií.

III. cí| koncepce
Zák|adním cílem je získávání vědeckých poznatků, 3.eiich zpracování a pub|ikování v

dá|e

popsaných 12 směrech výzkumu ' Zák|adními cí|i bude vědecké zhodnocení sbírky NZM
v kontextu prostředí, z něhož sbírkovépředměty pochází a dosaženíúp|nějšíhostupně
poznání v jednot|ivých podsbírkách; zpracovávání dějin zemědě|ství (|esnictví, rybářství,
vývoje a rozvoje venkova atd.) v interdiscip|inárním diskurzu a ve vazbě na posi|ování
udrŽite|ného hospodaření a zvyšování soběstačnosti a potenciá| sociá|ního podnikání (viz
dá|e); využitísbírkového fondu a da|šíchpoznatků pro identifikace tradičních,
udrŽite|ných způsobůzemědě|ské, |esnické, rybářské či potravinářské výroby a péče
o krajinu; prezentace sbírkovéhofondu a výs|edků výzkumu dějin zemědě|ství (|esnictví,
rybářství, vývoje a rozvoje venkova atd.) prostřednictvím d|ouhodobých a dočasných
expozic, tvorby kritických kata|ogů, kataIogů k výstavám a expozicím, pub|ikačních
výstupů, konferencí, workshopů, přednášek a vytvořením pIatformy pro setkávání
odborníků v dané ob|asti'
Koncepce definuje předmět svého výzkumu, tedy zemědě|ství a da|ších
předmětných ob|astí, nejen jako historiografické téma úzce propojené s ochranou
ku|turního a přírodního dědictví, a|e rovněž jako část národní ekonomiky , bez nichž by
docháze|o k destrukci života na venkově, ohroŽení potravinové bezpečnosti
a k destabi|izaci sociá|ní struktury země. Tematizovány budou tradičníoblasti českého
hospodářství (např. rybářství, včeIařství, vinařství, ovocnářství, pěstování chmeIe,
pivovarnictví aj'), které jsou významné zv|áště pro místníekonomiku a zaměstnanost.
V této souvis|osti bude zemědělství představeno jako vhodná ob|ast pro ap|ikaci tzv.
sociá|ního podnikání či jinými s|ovy spo|ečensky prospěšného podnikání. Tento druh
podnikate|ské aktivíty mě| své místo na venkově po sta|etí (role sedláka-hospodáře
v zaměstnanosti venkova, výrazný sociá|ní rozměr: nabídka spo|ečenskéhorámce'
identifikace se zaměstnavateIem a jeho gruntem přesahují k identifikaci s místem,
regionem). Nicméně radiká|ní zásahy spo|ečenskéhovývoje po druhé světové vá|ce
a zejména po roce I94B s řadou destruktivních nás|edků tyto aktivity e|iminova|y.
Současnétrendy zemědě|ského hospodaření se v mnoha ohIedech zcela přirozeně
navracejí k původnípraxi, aniž by si uvědomova|y své vzory v historii venkova.
Předk|ádaná koncepce tak obecně cí|ína objasnění sociá|ního podnikaní na venkově
v minu|osti a na na|ezení jejich re|evantních mode|ů s nabídkou možnéhovyužitípro
současný vývoj venkovského prostředí. Toto bude možnéna zák|adě výzkumu
historických pramenů a zjištění, na jakých principech a s jakým efektem ekonomickým
a sociá|ním fungova|o sociá|ní podnikánív minu|osti.
S prob|ematikou sociá|ního podnikání v zemědě|ství, |esnictví, rybářství atd. úzce
souvisí udržiteInost těchto odvětví, popř. udržite|nost venkova jako takového. Jedním
stěžejním cí|em koncepce je na podk|adě výzkumu historických pramenů představit
současnéa budoucí generaci historický odkaz, ať už např. v podobě popisu zemědě|ských
postupů, techno|ogií výroby, strojní techniky, odrůd ovoce/ ze|eniny, technických rostiin,
nebo např. v podobě interpretace zemědě|ce, |esníka či rybníkáře jako architekta a tvůrce
venkovské krajiny a životníhoprostředí. Výs|edky takto pojatého výzkumu a jejich využití
jsou mnohostranné. Zásady udržitelnosti se navrací k dědictví předeš|ých generací
a jejich zkušeností.Při hIedání cesty využitístejných původních postupů, techniky
a metod pro udrŽite|nost v zemědě|ství a v jemu b|ízkých oborech, představuje NZM
nezastupite|ného partnera ostatních subjektů usilujícío nap|nění shodného cí|e.

Zák|adni směry rozvoje výzkumné činnosti

1. Muzeologie
2. Venkov, zemědělství, krajina, etnografie

3. Rozvoj venkova a regionální rozvoj
4. Lesnictví, |esní hospodářství a mysIivost

a tradice

5. Vodní ekosystém, rybníkářství a rybářství
6. Zahradnictví (ovocnářství, zelinářství, květinářství), vinařství a vče|ařství
7. Mechanizace zemědě|ství a |esnictví

8'

Zemědělské, Iesnické a dalšíoborové provozní stavby
a na zemědělství navazujícíprůmysI a živočišnávýroba
1o.Kulinární dědictví českých zemí
1l'Venkov a zemědělství v umění
12.osobnosti zemědělství, lesnictví, rybářství, zahradnictví, zemědě!ského
podnikáni a přibuzných oborů

9. Potravinářský

Směr č. 1 MuzeoIogie
Sbírka NZM je spravována podle Zákona I22/2ooo Sb. Ke sbírkovým předmětům jsou
pořizovány evidenčnízáznamy a je o nich pořizována da|šíodborná písemná
dokumentace a podIe potřeby i dokumentace obrazová. Sbírka NZM je odborně

zpracovávána

a

prezentována Ve stá|ých expozicích, na výstavách, prostřednictvím muzejních
programů a muzejních pubIikací V rámci výchovné a vzdě|ávací činnosti muzea
zajišťovanévIastními zaměstnanci NZM nebo prostřednictvím jiných právnických či
ýzických osob na zák|adě platné dohody o dočasnémpřenechání sbírkových předmětů'
Dílčívýzkumné cí|e souvisí jednak s historií muzejního fenoménu, resp.
nejstaršími tuzemskými muzejními projekty např. činnostíLesního a Iovčíhomuzea
ohrada (1842), jednak s aktuá|ními muzeo|ogickými postupy aplikovanými při tvorbě,
ochraně a prezentaci sbírky NZM. Ved|e historického výzkumu, bude probíhat vývoj
a testování nových metod muzejního managementu, hospodaření, komunikace, eva|uace
muzejních aktivit apod.

Směr č. 2 Venkov, zemědělství, krajina, etnografie a tradice
Podsbírky: směr obsáhne všechny podsbírky, zejména nás|edující: etnografická,
fotoarchiv, knihy, obchod, obrazy, řemes|a, Životní prostředí, rost|inná výroba I. a II.;

archiv NZM
Předmětem výzkumu tohoto směru jsou jednak dějiny zemědě|ství, iehož jádrem je
právě venkov a jednak vývoj a proměny krajiny českéhoa moravského venkova. V této
souvis|osti bude zpracován fenomén spo|kového zemědě|ského hnutí se zaměřením na
obyvate|stvo venkova českých zemí před první světovou vá|kou spo|u s prob|ematikou
venkovských eIit a jejich ú|ohy v organizaci zemědě|ského obyvateIstva v českých
zemích. Ved|e v|astních hospodářských dějin se směr bude věnovat i dějinám sociá|ním,
a to z h|ediska mentaIitných proměn venkovského obyvate|stva a sociá|ní struktury
venkovské společnosti. V rámci výzkumu by se mě|a otevřít probIematika tzv. sociá|ního
podnikání se svými obrazy v historii venkova a s nabídkou jejich možnéhopoužití
v současnédobě.
Speciá|ní obIast daného směru představuje otázka seIského stavu a jejich
perzekuce ve 20. sto|etí. V této souvis|osti je p|ánovaná expozice s přednáškovým
cyk|em, která si za cí| klade otevřít téma perzekuce se|ského stavu širšíodborné i |aické

veřej nosti.

Venkov se staI synonymem pro místo, kde jsou uchovány a udržovány tradice,
fo|k|ór a původní hodnoty spjaté s půdou jako živitelkou spo|ečnosti' Toto představuje

předmět vědecké discip|íny etnografie. Novým podnětem pro rozvoj etnografie v rámci
koncepce vědy a výzkurnu by|a konference NZM (říjen 2015) na téma Národopisné
výstavy českoslovanské1895. Setkání odborníkův dané ob|asti ukáza|o nutnost věnovat
se tomuto oboru a podnítit spo|ečnou diskuzi. Navíc etnografická sbírka v Muzeu českého
venkova na zámku Kačina tomuto směru v rámci bádání NZM dodává nový rozměr'
Výzkum etnografické sbírky se nejdříve zaměří na zkoumání jejího obsahu, nás|edně se
bude věnovat Iidovým krojům zastoupených v etnografické podsbírce'

Směr č. 3 Rozvoj venkova a regioná|ní rozvoj
Podsbírky: fotoarchiv, knihy; archiv NZM
Rozvoji venkova ve vazbě na regioná|ní rozvoj je téma, kterému zatím neby|a věnována
dostatečná pozornost. Muzejní výzkum se zaměřuje na zkoumání prostředí, z něhož
mohou být získávány sbírkovépředměty, je tedy zaměřován převážně na minulost.
V rámci tohoto směru pů;ae o zkoumání odkazu minu|osti pro současnost a budoucnost,
a to se zaměření na rozvoj venkova nebo šířejina regioná|ní rozvoj. Pojem venkov je
neurčitým a do jisté míry abstraktním označením kuIturní krajiny se specifickými
charakteristikami. Regioná|ní rozvojje v rámci tohoto směru výzkumu vymezován jako
komp|ex procesů, které probíhají uvnitř regionů, a které Se týkají pozitivních
ekonomických, sociá|ních, environmentá|ních a jiných proměn regionu.
Zv|áštnípozornost v rámci výzkumného směru bude věnována rozvoji krajů, měst
a obcí z rŮzných aspektů (napřík|ad z h|ediska jejich managementu), dále tématu
udrŽitelného rozvoje (také ve vazbě na udrŽite|né hospodaření v zemědě|ství či šíře;i na

venkově, sociá|ní podnikání na venkově atd.), soběstačnosti obcí, prob|ematice významu
kohezní a zemědě|ské po|itikY pro rozvoj venkova.

Směr č. 4 Lesnictví, lesní hospodářství a myslivost
Podsbírky: |esnictví, mys|ivost, zoo|ogie, fotoarchiv, knihy; archiv NZM
Správně udržované |esy fungují jako zdroje trvaIe obnoviteIné dřevní suroviny, Iesních
hub, p|odů, poskytuje spo|ečnosti mnohostranný užitek v zachování a podpoře druhové
pestrosti všech v něm žijícíchmikroorganizmů, hub, rost|in a Živočichů,v ochraně
k|imatu, vody a půdy, přičemŽ přináší i nema|ý užitek rekreačnía re|axační' liŽ v dávné
minu|osti panova|a snaha o zabezpečení|esů, aby nedocháze|o k jejich ničenía aby byla
zachována jejich uŽitečnost. Cí|em tohoto směru je na zák|adě nově zjištěných
skutečností vývoje a rozvoje přísIušnéobIasti podpořit úsi|íspoIečnosti po trvaIe
udržite|ném hospodaření v |esích.
Předmět výzkumu stojí ve středu zájmu především Muzea |esnictví, mys|ivosti
a rybářství na ohradě' V období trvání koncepce by mě|o dojít k popisu a kritickému
zhodnocení jedněch z nejstaršíchmuzejních kata|ogů v Čn uchovaných na ohradě
(kataIogy Lesního a IovčíhomUzea ohrada z Iet 1B49-19oo), porovnání pouŽitého
názvos|oví se soudobou odbornou Iiteraturou, sIedování rozvoje Muzea lesnictví,
mysIivosti a rybářství v prvním čtvrtstoIetí jeho existence a porovnání sbírkovéhofondu
se současným stavem. Podsbírka zooIogie umoŽní přípravu výstavy o největším
evropském recentním savci - zubrovi a pokračování v zhodnocení a zpřístupnění tzv.
Sa||ačovy sbírky sourožíturovitých, a to v podobě odborné publikace. Pobočka ohrada
bude v těchto |etech nadále pokračovat v popu|árním výstavním cyk|u ,,Příroda
v ilustraci".
Součástí výzkumu tohoto směru bude činnost v rámci archivu NZM. Cí|em bude
uspořádání fondů |esníkůa Iesnických institucí, popř. získánínových Iesnických
pozůsta|ostí a doplnění stávajících(heuristika, pořádání, inventarizace). Pozornost bude
věnována převážně |esnickým družstvůma jejich přínosu pro organizaci Iesnictví
a Iesnického hospodářství. Speciá|ní obIast zájmu bude představovat Iesní škoIkaření.

VýsIedky tohoto syntetizujícího výzkumu mohou podpořit současné|esní škoIky
a podpořit je v jejich zdárném vývoji směřující k trva|é udržite|nosti |esů a jejich
hospodářství.

Směr č. 5 Vodní ekosystém, rybnikářství a rybářství
Podsbírka: rybářství, obchod, fotoarchiv, knihy
Rozmanité a četnévodní p|ochy v čR se sta|y cenným biotopem s bohatou f|órou
a faunou, významným střediskem Ietních reIaxačních aktivit a zejména, zák|adnou
tradičníhočeskéhorybnikářství a s ním spjatého rybářství' Výzkum se bude vedIe jiného
zabývat tradicemi a hodnotami, na kterých je po mnoho sta|etí založena domácí
a

kva ku ltu ra.

oblast rybářství je součástíkoncepce muzea na ohradě, které se vývoji rybářství
dlouhodobě věnuje. Výzkumný směr chce v nás|edujících |etech přinést nový poh|ed,
který spojí eko|ogii a produkčnírybářství a zmapuje počátky a vývoj rybářství v českých
zemích. VýsIedky výzkum tohoto směru přispějí k technoIogickým a hospodářským
zna|ostem rybářského odvětví, které má významné postavení v místníekonomice a které
přispívá k udržovánízaměstnanosti. Nadto bude veIké úsi|ívynaIoŽeno na úpravy
stávající expozice rybářství na ohradě a na udrženístálé rozsáh|é expozice rybářství
v h|avní výstavní budově v Praze, které danou oblast zpřístupňuje širokéveřejnosti.

Směr č. 6 Zahradnictví (ovocnářství, zelinářství, květinářství), vinařství

a včelařství
Podsbírky: Vinařství, ovocnictví, květinářství, potravinářská a fotoarchiv.
Stěžejně se výzkum bude v těchto pěti |etech věnovat krajovým odrůdám ovoce.
Zák|adem výzkumu budou mode|y ze sbírky Muzea vinařství, zahradnictví a Životního
prostředí Ve Va|ticích. Samostatně i Ve spolupráci s da|šími odbornými institucemi
(ovocnářská unie, HoIovousy, Vysoká škola zemědě|ská) se budou shromaždbvat
informace o jednot|ivých odrůdách, budou se fotit mode|y ze sbírky NZM Va|tice, a to
s cí|em vytvořit krítickékata|ogy pro jednotlivé druhy ovoce (jab|ka, hrušky, meruňky,
broskve, drobné ovoce). Výs|edky výzkumu významně přispějí k udržite|nosti ochrany
odrůd a nově získanézna|osti spo|u s praktickými zkušenostmi budou představovat
značnou pomoc současným pěstite|ům a těm, kteří na svých hospodářstvích zavádějí
reŽi m ekoIog ického zemědě|ství.
ZV|áštní pozornost v rámci výzkumného směru bude věnována včeIařství'
Vzh|edem ke skutečnosti, že se stá|e zvyšuje zemědě|ská p|ocha, je i potřeba vyššího
počtu opy|ujícího hmyzu. BohuŽeI dramatický úbytek vče|stev se stává nebIahým
ceIosvětovým trendem, který tak nastoIuje otázku udržitelnosti včelařství.Výzkum
z h|ediska udržitelnosti bude ana|yzovat a pokusí se zhodnotit aktuá|ní stav českého,
popř' světového včelařství a nabídne podněty pro jeho větší udrŽení do budoucna. Dí|čími
úseky předmětu výzkumu budou zpočátku představovat vče|íú|y v ČR i v zahraničí se
zaměřením na jejích rozšířenía na ap|ikaci moderních úlových systémů.

Směr č. z uechanizace zemědělství a lesnictví
Podsbírky: řemes|a, rost|inná výroba I. (RI), doprava

fotoa rch iv

a

zdroje energie, obchod,

Výzkumný směr se bude věnovat mechanizaci zemědě|ství a |esnictví, to|ik aktuá|ní
otázce v souvis|osti s udržite|nostífunkcí |esa, zemědě|ství a s jeho eko|ogickými
přístupy. objektem výzkumu bude ručnízemědě|ské nářadí na zpracování půdy,
sk|izňové ručnínářadí, me|iorační ručnínářadí a zemědě|ské ručnínářadí používanépři
pěstování a sk|izni chme|e a zemědě|ská (motorová) technika. Téma zemědě|ského

ručníhonářadí bude zpracováno

na

zák|adě dostupných informací uvedených

v inventárních a přírůstkových knihách a pod|e zastoupení konkrétníchdruhů nářadí ve
sbírkovémfondu podsbírky rostlinné výroby R/. Cí|em bude stanovit typo|ogii nářadí
a popř. uvést techno|ogii jejich zhotovení spo|u s představením jejich vývoje, který spě|
ke strojní mechanizaci' V tomto oh|edu se výzkumný směr bude stěžejně věnovat
stabi|ním motorům, traktorům a jejich výrobcům. Podk|adem pro rozsáhlý výzkum je
sbírka Muzea zemědě|ské techniky v Čás|avi. Jedním z dí|číchtémat určených ke
zpracování je výroba zemědě|ské techniky po druhé světové vá|ce v kontextu
spo|ečenských poměrů a socia|istického p|ánování' Výzkum si k|ade za cí| ved|e výše
uvedeného do|ožit a popsat motorovou techniku používanou v zemědě|ství v českých
zemíeh (traktory první poloviny 20' sto|etí, vývoj a výroba traktorů Škoda,pohony
zemědě|ských strojů a jejich výrobci). Výzkum zemědě|ského nářadí a strojů dává
moŽnost získat re|evantní informace (metody, technika, techno|ogie aj.) k činnostem
spjatých s provozem zemědě|ského a |esního podniku. V době snahy po udržite|ném
zemědě|ství a eko|ogické udržite|nosti, které by zamezi|y d|ouhodobému poškození půdy
a při|eh|ých ekosystémů, je tento směr výzkumu zv|áště přínosný.

Směr č. 8 ZeměděIské, lesnické a datšíoborové provozní stavby
Podsbírky: mode|y staveb, fotoarchiv, knihy, etnografická

Výzkum zemědě|ských provozních staveb v sobě propojuje využitísbírky NZM s terénním
výzkumem. Výzkum se Ve své první etapě budě věnovat druhé po|ovině 20. sto|etí
a počátku 21. sto|etí. Ve sbírce je od 60. |et 20. sto|etí zastoupeno jen něko|ik má|o
staveb, proto bude k nap|nění koncepce tohoto směru nutný terénnívýzkum. Výs|edkem
by mě|o být typové zpracování rea|izací zemědě|ských provozních budov. Pro muzejní
sbírkotvornou činnost by se jedna|o o určitou metodickou pomůcku v určeníd|e jakých
kritériíse má stávající podsbírka ,,mode|y staveb.. rozšiřovat. Ana|ýza zemědělských
provozních staveb přispěje k zmapování vývoje staveb, k zhodnocení a porovnání
průoěžn.7ch změn, a to s oh|edem na praktické využitív současnosti. Součástívýzkumu
bude i vývoj metodiky dokumentace hospodářských staveb v terénu, sběr projektové
dokumentace a da|ších dok|adů o výstavbě, využívánía případnémzániku předmětných
objektů.

Směr č. 9 Potravinářský a na zemědělství navazujícíprůmysl a živočišnávýroba
Podsbírky: potravinářská výroba, obchod, rost|inná výroba I. a II., živočišnávýroba,

fotoarchiv; archiv NZM
Výzkumný směr otevírá bádání v ob|asti potravinářského průmys|u v českých zemích na
půoe muzea. Na zák|adě podsbírky potravinářské výroby by mě|o dojít k jejímu
zhodnocení a k současnému rozšířeníprostřednictvím systematické akvizice nových
předmětů. Zv|áštní pozornost bude věnována českémuhospodářskému fenoménu či
chceme-li, tradičníob|asti českéhopodnikání, čímžje pěstování chme|e a pivovarnictví,
a to ve středoevropském kontextu. Na stávajícíexpozici o pivu v pražsképobočce NZM
tak bude navazovat dí|čívýzkum pivovarnického průmys|u a obchodu s touto komoditou.
Ve spojení s výzkumným směrem č. 7 (mechanizace zemědě|ství), výs|edky výzkumu
přispějí k objasnění otázky vzh|edem k,,nekonečné.., tj' udržite|néprodukci potravin.

Směr č. 10 Ku|inární dědictví českých zemí
Cílem výzkumného směru je dokumentace, prezentace a edukace hodnot historického
regioná|ního a |oká|ního kuIinárního dědictví českých zemí, odrážejícíhoprvky národní
a ku|turní identity, které je V přirozeném prostředí ohroženo v|ivem globa|izace
a ku|turního transferu vyvo|aného moderním životnímsty|em. Vytvořeny by mě|y být
předpoklady k identifikaci tradičníchregioná|ních pokrmů a nápojů, jejich upIatnění
v praxi a případná ochrana regioná|ních/národních produktů. Směr přispěje k vytváření

pozitivního Vztahu k místu, regionu a minuIosti. Řada objektů ,,kuIinárního dědictví..
představuje regionální tradici, s níŽ je často propojená místní ekonomika a zaměstnanost,
zpravid|a na venkově'

Směr č. 11 Venkov v umění
Podsbírky: obrazy, knihy, fotoarchiv; archiv NZM
Pramenem pro výzkum tohoto směru jsou materiá|y uchovány ve sbírkách NZM, jeho
archivu a knihovně, zejména pak přírůstkovéa inventární knihy u|oženév NZM Kačina.
Konkrétně se jedná o šrobárovu sbírku obrazů, sbírku grafiky, soubor perokreseb
JarosIava SpirhanzIa a soubor perokreseb Josefa Gruse. Výzkumu budou pod|éhat
i drobné k|asicistní stavby na chotkovském panství Nové Dvory' odborné studie
a kataIogy přib|ížíživotníosudy umělců a představí jejich dí|o zastoupené ve sbírkovém
fondu NZM. P|ánovaná je digitaIizace Spirhanz|ových a Grusových perokreseb ze sbírek
NZM.

Směr č. L2 osobnosti zemědělství, lesnictví, rybářství,

zahradnictví,
zemědělského podnikání a příbuzných oborů
Podsbírky: fotoarchiv, knihy, |esnictví, rybářství, obrazy; archiv NZM
Zpracování významných osobností zemědě|ství, Iesnictví, zahradnictví, zemědě|ského
podnikání, vyná|ezců zemědě|ské techniky a příbuzných oborů na základě materiá|ů
dostupných v archivu NZM a jeho sbírce (Bratranci Veverkové, Wichter|e-Kovařík:

moravská strojírenská firma, Emi| Škoda,Jan B. Lamb| - chemik, první profesor vyučující
zemědě|ství na ČvuT, Karel Kavina - profesor botaniky na ČVUT, František Bí|ek - čs.
zootechnik, hipo|og, Jan Nepomuk Harrach - jeho ko|ínsképanství a zemědě|ská osvěta,

KareI Liška - osobnost počátku sportovního rybářství, VratisIav Mazák _ zoo|og,
i|ustrátor). Dá se předpokládat, že doposud neprobádané archivá|ie a jiný historický
pramenný materiá| odkryje doposud neznámé souvisIosti životních osudů daných
protagonistů a jejich často ce|oŽivotního profesního zájmu.

IV.

časový harmonogram řešení koncepce

Předk|ádaná koncepce na léta 2ot6-2022 pod|éhá každoročníaktualizaci zoh|edňující
personá|ní situaci, novou úroveň vědeckého poznání řešených témat a vývoj |egis|ativy
a oborových norem.
Řešení jednotlivých výzkumných směrů je koncipováno tak, aby průoěžně
generovalo výs|edky hodnotite|né v RIV a úče|němohlo čerpat institucioná|ní prostředky
určenéna rozvoj vědecké organizace.

Koncepce vědy a výzkumu Národního zemědělského muzea, s, p. o, byla projednána
a schválena vědeckou radou muzea na jejím zasedání dne 20, ledna 2016, Připomínky
čIenůvědecké rady byly řádně zapracovány,
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