
MUZEUM LESNICTVÍ, 
MYSLIVOSTI A RYBÁŘSTVÍ

JUBILEJNÍ VÝSTAVA

SLAVÍME 180. VÝROČÍ ZALOŽENÍ

Národní zemědělské muzeum Ohrada

1. 4. – 31. 10. 2022 | CESTA ZA PŘÍBĚHY PŘEDMĚTŮ

• Zámek OHRADA

Jaké výročí naše muzeum slaví v tomto roce?

180 let založení muzea 190 let nejstaršího dubu 200 let založení zámku

Jak se vám líbilo muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství?
moc málo vůbec

Soutěž o rodinné vstupenky 
na rok 2023 do všech poboček NZM

a další zajímavé ceny.

Jméno a příjmení: 

E-mail: 

Souhlasím se zasíláním informací z NZM na výše uvedený e-mail.

VYPLŇTE ČITELNĚ A ODEVZDEJTE V POKLADNĚ MUZEA.

podpis

Adresa bydliště, PSČ: 

Kdo vytvořil naši světově významnou sbírku paroží jelenovitých?
Vilém Salač Major Kalaš Vilém Sallač

Jak se jmenoval vítěz Memoriálu Karla Podhajského z roku 1952 z CHS 
ve Vlčí jámě?

Azor Bor Pozor

• Expozice MYSLIVOST
Co je německý křepelák?

německý lovec křepelek plemeno psa brokovnice ze Saska

NÁVŠTĚVNICKÝ KVÍZ | DÍL 2.
aneb muzejní detektivka pro malé i velké!

Správnou odpověď označte křížkem – formulář odevzdejte na recepci muzea, zašlete 
na adresu muzea nebo na mail: ivana.kinska@nzm.cz

Vylosovaní výherci obdrží ceny. Pravidla soutěže na www.nzm.cz/ohrada

OSLAVY VÝROČÍ MUZEA SE KONAJÍ POD ZÁŠTITOU MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ ING. ZDEŇKA NEKULY
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náš kustod vodní brouk ryba s přezdívkou „švec“

Kdo je Ježdík obecný?

Co je „kukla půlová“ ?
síť ochrana obličeje ochrana temene

Pozdrav jižanských rybářů, sestavený z dvojháčků zní:
Aludí Alubí je to nesmysl

• Expozice RYBÁŘSTVÍ

• MEDVĚDI v muzeu
Kolik z medvědů, vystavených u nás v muzeu, ulovili lovci na Šumavě?

2 1 0

• VSTUPNÍ HALA A VITRÍNY
Jak se jmenuje přístroj ve vitríně u medvědů? 

astronom astrobál astroláb

Jak se jmenoval zakladatel a první kustod našeho muzea?

Dobrý

• HODOVNÍ SÁL
Johann Georg de Hamilton byl...

malíř básník zakladatel muzea

Správnou odpověď označte křížkem – formulář odevzdejte na recepci muzea nebo 
zašlete poštou na adresu muzea nebo na mail: ivana.kinska@nzm.cz

Vylosovaní výherci obdrží ceny. Pravidla soutěže na www.nzm.cz/ohrada

Špatný Lepší
Kdo vyrobil tzv. „Stříbrnou pilu“?

Stihl Motor Vodňany Nestihl

Kolik pušek je vystaveno ve vitrínách Hodovního sálu?
35 37 36
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aneb muzejní detektivka pro malé i velké!

• výstava LES PRAMENŮ

Kolik malovaných střeleckých terčů jste našli v expozici Les pramenů?

6 5 7

Kdo používal plavecký háček, sekeru „děrovačku“ a poříz?

plavci voraři prameňáci

O JUBILEJNÍ VÝSTAVĚ:

X

V letošním roce si naše muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství na Ohradě připomí-
ná významné výročí 180 let od založení.
Ve čtvrtek 15. září 1842 bylo na bývalém schwarzenberském loveckém zámku veřej-
nosti poprvé otevřeno veřejné lesnické a lovecké muzeum (Forst und Jagd Museum). 
Jak je z názvu patrné, byly zde nejprve soustředěny různé exponáty a zajímavosti z les-
ních úřadů jednotlivých velkostatků schwarzenberského dominia, ale také vlastní či 
darované soubory sbírek zoologických, archeologických, geologických a botanických.
 Ve stejném roce zde byla otevřena pro potřeby vzdělávání také odborná lesnická 
knihovna a v roce 1843 je ustanoven prvním správcem a kustodem muzea lesník a 
preparátor zvěře Václav Špatný.
Muzeum se zúčastnilo mnoha národních i mezinárodních výstav, kde byly vystaveny 
celé tématické soubory ze sbírek, pomáhalo také s budováním sbírek základních škol, 
středních a vysokých lesnických škol.
V roce 1937 je otevřena při muzeu malá zoologická zahrada. Po II. světové válce a ze-
státnění majetku hlubocké větve zákonem „Lex Schwarzenberg“ spravují muzeum do 
roku 1961 Jihočeské státní lesy. 
V roce 1961 je muzeum začleněno do struktury Československé akademie zeměděl-
ských věd a jsou zde soustředěny další lesnické a myslivecké sbírky.  
V současnosti je naše muzeum pobočkou Národního zemědělského muzea a spravuje 
podsbírky Lesnictví, Myslivosti, Rybářství a Zoologie. Kurátoři a další odborní pra-
covníci muzea se starají o sbírkové předměty uložené v depozitářích, zpracovávají 
různé odborné vědecké práce, budují stálé expozice a připravují tématické výstavy, 
včetně lektorských programů pro žáky a studenty. včetně lektorských programů pro žáky a studenty. 

 Jubilejní výstavu jsme nazvali CESTA ZA PŘÍBĚHY PŘEDMĚTŮ. V celém muzeu 
totiž naleznete na různých místech nově instalované sbírkové předměty z našich 
muzejních depozitářů. 
Ty jsou vždy označené logem oslav a komentované drobnými příběhy, které připra-
vili jednotliví kurátoři našich sbírek. Vznikla tak nová cesta naším muzeem, kterou 
doplňuje kvíz o 180 zajímavých cen – rodinné a VIP vstupenky, publikace vydané 
naším muzeem aj.
Jakmile tedy uvidíte popisku, označenou logem oslav, zpozorněte. V příběhu je mož-
ná ukrytá odpověď na otázku z našeho návštěvnického kvízu.
Děkujeme za vaši návštěvu a těšíme se na vaše odpovědi!

NÁVŠTĚVNICKÝ KVÍZ 
aneb muzejní detektivka pro malé i velké!

Hledejte sbírkové předměty a
oslavte s námi 180 let muzea:
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