
Příběh Národního zemědělského muzea je příběhem české společnosti 19. a 20. století. Vzniká – tak jako řada 
dalších muzeí – v r. 1891 jako snaha nadšených amatérů zachovat pro budoucnost výsledky jejich práce.  
V r. 1918 se osamostatňuje a už i vzhledem k svému zaměření získává v pro ně nejšťastnější období 20. a 30. let 
celorepublikové renomé a všestrannou podporu, která vrcholí vybudováním reprezentační a na tu dobu velmi 
moderní budovu v Praze na Letné. Muzeum svým záběrem pokrylo území celého státu, ve všech sídlech hejtmanů 
mělo svá reprezentační sídla, na Zakarpatské Ukrajině jej na konci 30. let začalo v Mukačevu stavět. Okupace 
zasadila muzeu první velkou ránu: přišlo o všechny pražskou budovu, pobočky, v řadě případů i o sbírky. I když 
byla pražská budova spolku v r. 1945 vrácena, zabavena mu byla o pět let později. Od roku 1950 muzeum putuje  
po českých hradech a zámcích, povědomí o něm, v době Československé republiky tak silné, se vytrácí.  
A  když se muzeum do své budovy v hlavním městě v r. 1994 vrátilo, našlo ji zohavenou řadou přestaveb. Návrat 
k původnímu účelu bude trvat ještě velmi dlouho. A protože muzeum chce navázat na bývalou slávu, práci 
jeho zakladatelů, chce být moderním a známým, připravili jsme projekt, který by měl o jeho historii, současnosti  
i budoucnosti povědět všem, kteří muzeum navštíví, ale nejen jim. Chceme tím také připomenout médiím, školám, 
podnikatelské sféře, výzkumným a vědeckým ústavům, státním a samosprávným orgánům  jeho tradici, úspěchy 
a plány, do kterých se mohou svou invencí a kreativitou zapojit. 

 Mgr. Přemysl Reibl, 2009
 generální ředitel NZM  7/2004 – 4/2010
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Milníky v historii NZM
 1891    
 Vznik Zemědělského muzea jako součásti Národohospodářské a průmyslové výstavy v Praze

 1902   
 Stěhování sbírek z paláce Sylva Taroucca do Jízdárny letohrádku Kinských v Praze

 1918   
 Založení Spolku zemědělského muzea
 Vznik samostatného Zemědělského muzea

 1923 - 39 
 Působení muzea v budově č. 97 v zahradě Kinských na Smíchově

 1935-38  
 Výstavba nové budovy v Praze na Letné

 1938-39  
 Ztráta poboček v Opavě a Bratislavě

 1939   
 Otevření nových expozic v Praze

 1940   
 Nucený nájem pražské budovy wehrmachtem

 1945   
 Návrat budovy v Praze
 Ztráta budovy v Brně

 1950   
 Zrušení muzejního spolku
 Zabavení pražské budovy n.p. Stavoprojekt – posléze Krajský projektový úřad   Muzeum začleněno do Ústavu      
 vědeckotechnických informací v zemědělství
 Ztráta samostatnosti
 Vystěhování sbírek na zámky Kačina a Konopiště

 1961   
 Přestěhování sbírek z Konopiště na zámek Ohrada, zisk zoologické zahrady, pronájem prostor na zámku Lednice

 1967   
 Otevření nových expozic na zámku Kačina

 1961-70  
 NZM provozuje Slovenské polnohospodárské muzeum v Nitre

 1972   
 Ztráta zoologické zahrady Ohrada, na zámku Ohrada otevřeny nové expozice lesnictví, myslivosti a rybářství

 1988   
 Zisk nové budovy ve Valticích

 

Budova Československého zemědělského muzea v zahradě Kinských
v Praze na Smíchově, 1925

Stavba budovy Zemědělského muzea v Praze na Letné, 1938 -1939



Zemědělské muzeum v Opavě - tzv. Blücherův palác
(do r. 1953, nyní Slezské muzeum)

Zemědělské muzeum v Brně - tzv. Hauptův palác

Zemědělské muzeum v Bratislavě, Slovensko

Zemědělské muzeum v Nitře, Slovensko



Milníky v historii NZM

 1988-2002 
 Provozování umělé zříceniny hradu Janohrad v Lednici, který byl v roce 2002 převeden na Národní památkový ústav   
 Brno poté, co byl z větší části z rozpočtu muzea rekonstruován

 1990-94  
 Znovuobnovení Spolku zemědělského muzea
 Návrat pražské budovy do majetku muzea
 Převod muzea z resortu zemědělství do resortu kultury
 Změna názvu ze Zemědělské muzeum na Národní zemědělské muzeum

 1994   
 Otevření nových expozic ve Valticích

 1998   
 Nové expozice v přízemí zámku Kačina

 2002   
 Zisk areálu v Čáslavi, stěhování sbírek motorové zemědělské techniky z areálu ve Zdechovicích (pronájem)

 2006   
 Otevření nové expozice v rekonstruovaných prostorách v Praze
 Převod muzea z resortu kultury do resortu zemědělství
 Změna názvu na Národní zemědělské muzeum Praha
 Otevření nové expozice vinařských lisů na pobočce Valtice

 2007   
 Zisk III. místa v národní soutěži Gloria Musaealis za expozici Jede traktor v kategorii Muzejní výstava roku
 Otevření nové expozice Ptactvo lednicko-valtického areálu ve Valticích

 2008   
 Zisk III. místa v národní soutěži Gloria Musaealis za výstavu Šumava – tajemství, nostalgie, příběhy v kategorii Muzejní   
 výstava roku
 Zisk II. místa v této soutěži za expozici Moravské kartografické centrum Velké Opatovice ve stejné kategorii
 Výstava Šumava zapůjčena do Mnichova, další výstava zapůjčena do Staynzu (Rakousko)
 Putovní výstavy: Brambora:skrytý poklad, Co žije pod hladinou, Kde se pivo vaří, Zahradní architekt Josef Thomayer
 Rekonstrukce výstavních prostor v NZM Valtice
 Otevření nové expozice Muzejní miniarboretum ve Valticích

 2009   
 Získání grantu 20 mil Kč na rekonstrukci parku NKP Kačina z EU
 Zapojení do projektu pro komunitární fond EU Culture 2000 Všechny chutě Evropy
 Změna vizuálního stylu NZM
 Spolupráce s muzeem v Szerniawě (PL)

 2010   
 Expozice „Africké cesty Dr. Adolfa Schwarzenberga“ a „Sallačova sbírka jelenovitých“  na Světové výstavě vývoje   
 myslivosti a lovectví (v rámci veletrhu Techagro) v Brně, poté instalace v pražské pobočce
 Otevření nové expozice Venkov v proměnách staletí v NZM Kačina
 Rekonstrukce výstavních prostor v NZM Praha

Expozice vývoje včelařství na zámku Kačina (1960 - 1977) Umělá zřícenina hradu Janohrad v Lednici. Pobočka NZM v letech 
1988 - 2002



Diplomy za umístění v soutěži Gloria Musaealis v letech 2006 a 2007

Budova Moravského kartografického centra ve Velkých Opatovicích. Expozice 
je zaměřena na historický vývoj zobrazení zemského povrchu na mapách 
a kartografického zpracování map. Ústředním exponátem centra je plastická 
mapa historických zemí Moravy a Slezska, která zaujíma cca 100 m2 plochy 
expozice.

Expozice NZM na Světové výstavě vývoje myslivosti a lesnictví v Brně, 2010.
NZM představilo fotografie a trofeje z cest Dr. Adolfa Schwarzenberga 
po Africe a Sallačovu sbírku jelenovitých, doprovázené kresbami J. Židlického. 
Po ukončení v Brně byla tato výstava instalována v Praze (2010 - 2011).

Areál NZM Čáslav. V roce 2003 došlo k přemístění sbírek zemědělské techniky 
do nově získaných prostor bývalého vojenského areálu. Zpřístupněny jsou 
expozice traktorů, sklízecích mlátiček, stabilních motorů a další. Postupně 
probíhají práce na rekonstrukci areálu pro zkvalitnění a rozšíření výstavních 
prostor.

Budova NZM Valtice. Objekt se nachází na valtickém náměstí a NZM jej získalo 
v roce 1988. Muzeum představuje expozice s tématikou vývoje vinařství, 
zahradnictví a životního prostředí. Na nově upraveném muzejním dvoře  
každoročně pořádá sezonní výstavy květin.

Muzeum v loveckém zámku Ohrada se stalo součástí Československého 
zemědělského muzea v roce 1961. V roce 1964 byly na Ohradu převezeny 
sbírky ZM z expozitury na Konopišti a v 60. a 70. letech 20. stol. byly vybudovány 
expozice lesnictví, myslivosti a rybářství, jež se v pozměněné podobě nalézají 
v muzeu dodnes.

Zámek Kačina se stal pobočkou Českého zemědělského muzea v roce 1950.
Narychlo vybudované expozice, poplatné tehdejšímu režimu, byly na konci 
80.let a v 90.letech zrušeny a nahrazeny novými, které propojily zámeckou 
expozici věnovanou rodu Chotků se zemědělskou tématikou. V současnosti 
jsou některé z  těchto expozic modernizovány a vznikají nové. 



Významné osobnosti v dějinách NZM

Josef Kazimour, Dr. (16.10.1881 – 5 .9.1933)
Josef Kazimour je bezesporu nejvýznamnější osobností, spjatou s historií nejen 
Zemědělského muzea. Významný teoretik muzejní práce, zásadně ovlivnil pojetí 
zemědělského muzejnictví. Vystudovaný historik se zaměřením na hospodářské 
dějiny a dějiny venkova  a krátkou dobu i učitel se zásadním způsobem podílel  
na osamostatnění Zemědělského muzea, do r. 1918 součásti Národopisného  
muzea.  Jako významný člen Republikánské strany českého venkova (agrární  
strany) se zasloužil o její podporu Zemědělskému muzeu, jehož byl dlouholetým 
jednatelem.  V r. 1911 založil muzejní komisi, která v r. 1914 měla 115 okresních 
odborů , v r. 1929 pak již 144, což muzeu poskytlo jedinečnou základnu pro jeho 
sbírkotvornou činnost. Prosadil jeho organizační strukturu v podobě centra, pěti 
zemských a řady okresních  poboček, na téma zemědělského muzejnictví vydal 
řadu článků a studií. V r. 1931 se stal předsedou Svazu muzeí. Zemřel předčasně 
5.9.1933.

Ing. Dr. Eduard Reich (17.3.1885 - 24.5. 1943)
Český zemědělský vědec, organizátor zemědělského školství a publicista se narodil 
17.3. 1885 ve Velké Bystřici u Olomouce v malorolnickém prostředí. Absolvoval 
Hospodářskou akademii v Táboře a Vysokou školu zemědělského a lesního  
inženýrství v Praze. V roce 1905 jako devatenáctiletý student založil  uznávaný 
hospodářský měsíčník Kodym, v jehož redakci nabyl dobrou novinářskou průpravu 
a seznámil se se všemi významnými osobnostmi zemědělské vědy. 
Od roku 1919 působil Reich na ministerstvu zemědělství jako přednosta oddělení 
pro zemědělské školství, později jako sekční šéf odboru školského, osvětového  
a výzkumnického. Teoreticky i prakticky stál u zrodu všech reforem zemědělského 
školství v meziválečném období. Edvard Reich zásadně se zasloužil o založení 
Československé akademie zemědělské v roce 1924 a byl jejím vůdčím organizačním 
i vědeckým činitelem. Po smrti J. Kazimoura se stal jedním ze dvou jednatelů 
Zemědělského muzea. Dokázal zajistit přechod muzea z dobrovolnické práce  
na profesionální základ, postavený nejen na práci nadšených amatérů, ale 
také již na odborných zaměstnancích a spolupráci s dalšími zemědělskými 
školami a institucemi. Zásadním způsobem prosadil stavbu budovy muzea  
na Letné. Byl iniciátorem vydávání zemědělské literatury a zdůrazňoval význam 
encyklopedických prací ze zemědělství. V r. 1937 navrhl založení mezinárodní 
asociace zemědělských muzei (realizováno v r. 1966). Od roku 1938 byl Reich  
v Syrového úřednické vládě ministrem zemědělství (22.9.1938 – 4.10. 1938).  
Po Mnichovu se této funkce vzdal. Tragicky zahynul při nehodě na železničním 
přejezdu ve Zdounkách na Moravě 24.5. 1943.

Vratislav Šmelhaus (1922-82)
Vystudovaný historik se specializací na středověk a archivář, který se původně 
chtěl stát knězem, se dostal do muzea v roce 1959, kdy s muzeem splynul Kabinet  
pro dějiny zemědělství a lesnictví ČAZV. Po dlouhá léta byl redaktorem Vědeckých 
prací a Pramenů a studií. V interní specializaci pracovníků muzea se zaměřoval 
na starší dějiny a ze všech pracovníků muzea neintenzivněji spolupracoval  
s Etnografickým ústavem – mimo jiné na etnografickém atlasu. Platil za předního 
znalce středověké ikonografie a po celý život se věnoval mimo své zaměstnání, kde 
to nebylo možné i církevním dějinám, kde se vypracoval mezi přední české znalce 
patristiky. Velmi intenzivně se zabýval i historickou bibliografií, která tvoří podstatnou 
část všech jeho historických prací. Jeho zásluhou je rovněž podchycena veškerá 
časopisecká produkce zemědělského muzea.

Josef Tlapák (1921-2005)
Po druhé světové válce vystudoval historii a klasickou filologii na pražské 
filosofické fakultě. V roce 1951 nastoupil do zemědělskolesnického 
archivu v Konopišti, odkud v roce 1955 přešel do pražské pobočky Ústavu  
pro hospodářskou úpravu lesa v Brandýse na.L a jeho zájem se soustředil  
na dějiny lesnictví. Do zemědělského muzea přešel J. Tlapák v roce 1966. 
Zde se vrátilk problematice poddanských vztahů a ekonomiky velkostatku, 
kterou se zabýval již v zemědělském archivu. Zaměřoval se především 
na pozdní středověk a raný novověk. V 80. letech se vrátil i k lesnické 
problematice a vydal spolu s E. Hoškem dvoudílnou monografii dějin lesnictví.  
V zemědělském muzeu měl na starost Sbírku písemných 
dokladů, kterou významným způsobem rozšířil. Byl i dlouholetým 
redaktorem muzejních publikací. V roce 1984 odešel do důchodu,  
s muzeem však nepřerušil styky a výrazně se angažoval i v činnosti Historického 
klubu.

Josef Kazimour

Eduard Reich

Josef Tlapák



Archiv
V roce 1930 nás informuje Zpráva o činnosti Zemědělského muzea o zřízení Ústředního 
studijního archivu zemědělské historie v pražském ústředí Zemědělského muzea. 
Další studijní archivy existovaly na pobočkách muzea v Opavě, Frýdku - Místku, Brně 
a Bratislavě. O akvizicích archivu se dozvídáme z Věstníku Zemědělského muzea; 
vycházel v letech 1928-1943 a ze zpráv o činnosti muzea, které vycházely tiskem.   
Z dárců archivních materiálů lze zmínit: český odbor Zemědělské rady, Ministerstvo 
zemědělství, Ústřední ředitelství státních lesů a statků v Praze atd. Mnoho materiálů 
získal archiv muzea díky kontaktům pracovníkům a příznivcům muzea v zemědělských  
a lesnických kruzích. Archiválie pražského ústředí, poboček a samostatných odborů 
muzea – Lesnického a Všezahradnického muzea se staly součástí Sbírky písemných 
dokladů, která byla v roce 1951 přestěhována  na zámek Kačina u Kutné Hory.   
Od šedesátých let 20. století byla Sbírka písemných dokladů  ve struktuře sbírek muze 
a zahrnuta do sekce organizace zemědělství a lesnictví; od roku 1980 se  nacházela  
v referátu Dějiny organizace zemědělství a lesnictví. Poté co v roce 1994 získalo muzeum 
zpět budovu v Kostelní ulici č. p. 44, Praha 7 byl muzejní archiv přestěhován ze zámku 
Kačina do Prahy.
Muzejní archiv tvoří 300 b. m. – dokumentační materiály k dějinám zemědělství, lesnictví, 
potravinářství; pozůstalostní fondy zemědělských politiků, historiků; organizátorů 
agrárního hnutí; lesníků; pedagogů vysokých škol zemědělských; fondy zemědělských  
a lesnických spolků např. Matice lesnické, Zemědělské jednoty, Spolku Švehlova 
ústavu. 
Mezi mimořádně unikátní archiválie lze zařadit celorepublikově největší 
kolekci projektové dokumentace zahradního architekta Františka  
Thomayera, který bezesporu patří mezi naše nejvýznamnější zahradní architekty  poslední 
třetiny 19. a počátku 20. století. Řešení jeho zahrad a parků byla častokrát netradiční. 
Svou osobností ovlivnil vývoj našeho zahradnictví na dlouhou dobu: ať to bylo zvlněním 
travnaté plochy, ornamenty, jež používal či zahloubené partery. Zahradní úpravy 
Františka Thomayera tak působí především svou velkorysostí, přehledností, volnými 
prostory a stromovými skupinami.

Fotoarchiv
Fotoarchiv s více jak 160 000 sbírkových fotografií dokumentuje historický vývoj 
zemědělství, potravinářství, lesnictví a rybářství, ale i práce a způsoby života vesnického 
obyvatelstva. Tato obsáhlá sbírka negativů agrárních  dějin je doplněna o reprodukce 
historických listina pergamenů, plánů, map, urbářů a knih.  Fotoarchiv obsahuje pouze 
fotografie zhotovené z iniciativy NZM zpravidla jeho pracovníky. 

Akviziční činnost – sbírkový fond NZM
Z hlediska zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých 
dalších zákonů má NZM jednu sbírku, která je v centrální evidenci sbírek Ministerstva 
kultury České republiky evidována pod číslem NZM/002-05-10/225002. Tato sbírka je 
vnitřně členěna na jednotlivé podsbírky, které jsou umístěny na jednotlivých pobočkách 
NZM podle oborové příslušnosti dané pobočky. 
NZM Kačina – Muzeum českého venkova spravuje tyto podsbírky: rostlinná výroba 
I., živočišná výroba, etnografie, potravinářská výroba, modely staveb, numizmatika, 
obchod, obrazy, řemesla a knihy. 
NZM Čáslav – Muzeum zemědělské techniky spravuje tyto podsbírky: rostlinná výroba 
II., doprava a zdroje energie. 
NZM Ohrada – Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství spravuje tyto podsbírky: lesnictví, 
myslivost a rybářství. 
NZM Valtice – Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí spravuje tyto 
podsbírky: vinařství, zelinářství, ovocnářství, botanika, květinářství, životní prostředí.
NZM Praha spravuje podsbírku fotoarchiv a sbírku písemných dokumentů (archiv)

Základ muzejní sbírky NZM tvoří předměty z Jubilejní zemské výstavy v roce 1891,  
z Národopisné výstavy českoslovanské z roku 1895, předměty ze schwarzenberského 
lesnického a loveckého muzea na Ohradě a kolekce výukových modelů  strojů a zařízení 
ze zemědělských škol, zejména z bývalé Zemědělské akademie v Táboře. V průběhu 
dalších let získávalo NZM další sbírkové předměty či celé kolekce prostřednictvím  
četných darů (např. Šrobárova sbírka 153 obrazů), konfiskací, odúmrtí nebo vlastní 
sbírkotvornou činností pracovníků NZM na jednotlivých pobočkách. 

Nakládání stabilního motoru, sběry NZM
(Abelová, okr. Lučenec)

Badatelna fotoarchivu NZM

Badatelna archivu NZM

Archiv NZM



Modelář a restaurátor L. Kotrba při ošetřování
zdobného úlu z Bakova u Náchoda

Z archivu a fotoarchivu NZM

Povolení C.k. místodržitelství  utvoření spolku s názvem České zemědělské
Museum ze dne 17. srpna 1918

Členská legitimace ČZM v Mezinárodní muzejní asociace

Členská legitimace Švehlova spolku

Souhlas syna Antonína Švehly se změnou 
názvu muzea. Tato změna nebyla uskutečněna.

Expozice vývoje oradel, 1961 Tkaní plátna u domácího stavu maď. slov. gazdinou, Dankopuszta
u Kurince, okr. Rimavská Sobota

Sokolník, fotoarchiv NZM



 

Publikační činnost 
Po celou dobu existence Národního zemědělského muzea byla zpracována celá řada historických témat  
a výzkumných úkolů. Nutnost zpracovat muzejní expozice z vývojového hlediska vedla ke studiu dějin zemědělství, 
potravinářského průmyslu a lesnictví od nejstarších dob po současnost. Dílčí výsledky pak byly postupně 
uveřejňovány ve Vědeckých pracích Zemědělského muzea a v edici Prameny a studie, které jsou vydávány  
od roku 1966.   Původně se edice nazývala Prameny historie zemědělství a lesnictví a od roku 1978 došlo ke změně 
původního názvu na Prameny a studie.  Jejich obsah se dá rozdělit na několik tematických okruhů. Objevují se 
zde: bibliografická zpracování, výsledky řešení výzkumných úkolů a jednotlivé studie, které měly přispět svými 
monografickými výsledky k poznání širších souvislostí ve vývoji českého zemědělství, lesnictví a potravinářství. 
V roce 1993 došlo k přerušení ve vydávání souvislé řady tohoto periodika. Pokusy o obnovení se objevily v roce 
1997, ale teprve rok 2006 byl tím přelomovým a již pod hlavičkou Národního zemědělského muzea Praha vyšlo 
38. číslo Pramenů a studií a další čísla postupně přibývají. Do budoucna je plánováno vydávat toto periodikum 
dvakrát do roka. 

Monografie:

„Hmotná kultura českého venkova v období industrializace“
Výstup ze stejnojmenného vědecko-výzkumného projektu muzea (470 černobílých 
fotografií, 350 s.). 

Lidé, krajina a zemědělství“
Svět českého, moravského a slovenského venkova 20. století, jak je uchován   
ve fotoarchivu Národního zemědělského muzea Praha, je věrným odrazem toho,  
co se s naší zemí stalo během minulého - jak se stále častěji uvádí nejhoršího - století 
lidských dějin. Přesto nám poskytuje nejen obraz smutku a nostalgie změněnou krajinou,  
zmizelými lidmi a spolu s nimi i jejich unikátní příběhy, ale také možnost zamyšlení i malé 
radosti  z toho, že život stále vzniká, přibývá a možná se i zlepšuje. Je to pohled spíše  
na detaily než na velké celky, ale i ty se skládají z kaleidoskopu každodenní práce, péče 
o pole, dobytek a stavení, o vše, co obyčejného člověka na venkově obklopovalo  
a možná opět obklopovat bude: boží muka u cesty, slavnost výlovu, stará alej, společná 
pouť krajinou. Doba se mění a doufejme, že další generace budou oceňovat naši práci 
stejně tak, jako my oceňujeme dílo našich předchůdců i touto publikací.

„Rostlina - přítel a průvodce“
Bohatě obrázky a fotografiemi vyzdobená publikace je výsledkem několikaleté práce 
Ing. Antonína Hájka, CSc., kurátora Národního zemědělského muzea Praha. Představuje 
souhrn konceptů tří výstav realizovaných v NZM Praha v letech 2006 – 2008. Ty se 
zabývaly vztahem rostliny a člověka v jeho široké, mnohovrstevné podobě, zčásti snad 
ani neuvědomované, protože rostliny nás obklopují natolik všudypřítomně a v tolika 
různých podobách, že nám jejich bezprostřední blízkost mnohdy uniká.

„František Thomayer – život a dílo zahradního architekta“ 
Monografie věnována významnému představiteli českého zahradnictví na přelomu  
19. a 20. Století. Zahradnictví, zahradní architektura a vztah k pěstování rostlin hrály  
v jeho životě důležitou roli, která přinesla vynikající výsledky, jež jsou k vidění dodnes. 

„Mechy a lišejníky“ 
Publikace zachycuje rozporuplný vztah člověka k mechům a lišejníkům, seznamuje 
se základy jejich biologie a s jejich funkcí v přírodě. Jsou zde představeni 
živočichové využívající mechy nebo lišejníky jako své životní prostředí, potravu, 
materiál na stavbu hnízd apod. Publikace dokumentuje také historii zkoumání 
mechorostů a lišejníků a jejich zastoupení ve sbírkách muzea. Velká část publikace 
je věnována neobyčejně rozmanitému praktickému využití mechů a lišejníků  
v minulosti i v současnosti.

„Svědectví map – lesní mapy“  
Prezentační  představení  výsledků historického průzkumu starých lesních map  
 z archivních fondů archivů České republiky. Lesní a lesnické mapy jsou u nás neprávem 
opomíjeným segmentem kartografické tvorby a teprve v posledních letech se díky 
historickému průzkumu stávají cenným materiálem při posuzování vývoje krajiny a vlivu 
člověka na krajinu.



Pobočky NZM v současnosti

V současné době NZM vykonává svou činnosti v pěti pobočkách, které svým zaměřením pokrývají obor zemědělství 
a příslušné obory v celé jejich šíři.

Pobočka NZM Praha
Tato pobočka sídlí v Praze na Letné, v budově, která je významnou památkou novodobé české architektury – 
funkcionalismu. Budova byla postavena v letech 1937 – 39 podle projektu architekta Milana Babušky. Dalších více 
než padesát let však sloužila zcela jiným, než původním účelům.
Pobočka je zároveň i ústředím NZM. Je zde umístěna expozice „Jede traktor“, na dvoře muzea je „Malá muzejní 
farma“ s ukázkou chovu domácích zvířat, v dalších prostorách aktuálně probíhají krátkodobé výstavy a jsou 
pořádány akce pro veřejnost.
V současné době prochází budova NZM Praha při zachování provozu stavební rekonstrukcí, která jí vrátí původní 
styl a umožní představit nové a moderní expozice. 

Budova NZM v Praze na Letné byla muzeu vrácena v roce 1994 a od té doby 
probíhá obnova prostor muzea k muzejním účelům. 

Po rekonstrukci suterénního prostoru byla v roce 2006 otevřena expozice „Jede 
traktor“. 

Zejména dětské návštěvníky zaujme na dvoře muzea „muzejní farma“ s ukázkou 
chovu ovcí, králíků, slepic a holubů. Farma je v muzeu od r. 2006, v roce 2011 
byly pro zvířátka postaveny nové přístřešky a přesunuty v rámci rekonstrukce 
dvora na vhodnější místo.

Tradiční podzimní akce pro veřejnost - Letenská husa a Košt svatomatinského 
vína

Tradiční jarní akce pro veřejnost - Letenské prase Výstava „Co pamatuje strom a lidé zapomněli..“, otevřená v roce 2011



NZM Kačina
Muzeum českého venkova

Muzeum českého venkova sídlí na zámku Kačina, který patří k nejvýznamnějším empírovým stavbám v České 
republice. Podle plánů Ch. A. Schurichta ho pro hraběte Jana Rudolfa Chotka postavil J. Fischer. Zámek je obklopen 
přírodním parkem navrženým N. Jacquinem. Chotkové žili na Kačině až do roku 1911, kdy zemřel poslední z nich 
a zámek zdědil jeho synovec Quido Thun Hohenstein. Zámek mu byl v roce 1945 zkonfiskován. Muzeum jej získalo 
počátkem 50. let a postupně zde vybudovalo řadu expozic. Ty jsou pro svůj rozsah, více než 3 000 m2, rozděleny 
do tří samostatných prohlídkových okruhů. V roce 2010 byla otevřena nová moderní expozice, která informuje  
o historii českého a moravského venkova.

Vycpaný kůň Gradivo

Narozen 1939, dostihový kůň a poté chovný hřebec z německého hřebčína Waldfried  , dvacetkrát startoval  
a z toho osmkrát stanul na prvním místě a  devětkrát na druhém a třetím. K jeho nejcennějším vítězstvím patřila první 
cena v Německé stuze a na Velké ceně Baden Badenu. V roce 1944 byl převezen do státního hřebčína Napajedla, 
zde se výrazně podílel na vybudování tamějšího stáda matek a zanechal za sebou řadu synů, které se umísťovaly  
na předních místech v dostizích v tuzemsku i v zahraničí. Zde dožil do roku 1961, kdy musel být utracen. Jeho tělo 
bylo darováno zemědělskému muzeu, aby ho vypreparovalo. Preparování velkých zvířat vypadalo v 60. letech tak, 
že bylo nutné vytvořit nejprve „sochu“ a tu poté „obléknout do kůže“. Na preparování se proto podílel i akademický 
sochař Fr. Prosecký, tehdy zaměstnanec muzea. Kůň se stal stěžejním exponátem expozice chovu koní a dodnes mnozí 
návštěvníci, kteří navštívili Kačinu jako školou povinné děti, vzpomínají na koně na zámeckých parketách. Po roce 
1989, kdy byla tato expozice z 60. let zlikvidována, byl Gradivo přesunut do nové expozice v suterénu muzea. V druhé 
půli 90. let byl zapůjčen do Policejního muzea, odkud se vrátil opět do suterénní expozice na Kačině, kde je dodnes. 

Dřevořezba Orba a setba a Sklizeň od Vojty Suchardy

Tuto dřevořezbu vytvořil známý akademický sochař Vojta Sucharda v roce 1933. Původně trojdílný cyklus dřevořezeb 
byl zamýšlen pro výzdobu tehdy budované nové budovy ministerstva zemědělství. Součástí výzdoby se však nestal 
a ministerstvo zemědělství nevyužité dřevořezby věnovalo v 60. letech zemědělskému muzeu. Z dnes již neznámého 
důvodu se však nestaly součástí sbírkového fondu a skončily ve skladu vyřazených věcí mezi starými vysavači, rozbitými 
židlemi a nefunkčními psacími stroji. Jelikož se jednalo o bývalý úklidový kumbál bez osvětlení, zůstaly zde až do roku 
2007, kdy byly zlikvidovány veškeré vyřazené předměty s inventáře muzea. Při této příležitosti se objevily zplesnivělé, 
pavučinami a mnohaletým prachem pokryté naštěstí ne červotočivé dřevořezby. Byly okamžitě restaurovány a staly 
se ozdobou naši podsbírky umění. V roce 2009 byly zapůjčeny na výstavu děl Vojty Suchardy pořádané Severočeským 
muzeem.

Vycpanina koně Gradivo, NZM Kačina



NZM Kačina
Muzeum českého venkova

Čelní pohled na zámek Kačina.

Zámecká expozice

Jeviště zámeckého divadla Chotkovská knihovna

Expozice Venkov v proměnách staletí, otevřena v roce 2010.



NZM Čáslav
Muzeum zemědělské techniky

Muzeum zemědělské techniky v Čáslavi je pobočkou NZM Praha se specializací na studium a prezentaci historické 
i současné techniky používané v zemědělství. V rozsáhlých objektech bývalého vojenského autoparku se nachází 
depozitáře a expozice, zaměřené především na mechanizaci rostlinné výroby, energetické zdroje v zemědělství 
a dopravu. Unikátní sbírka traktorů a historických oradel patří mezi nejvýznamnější a největší podobné sbírky  
v Evropě. Neznámější pořádanou akcí je Pradědečkův traktor s ukázkami historické zemědělské techniky  
v chodu.

Přemysl a Libuše
 
– tak se nazývá jediná kompletní parní orební garnitura ve střední Evropě, která se v současné době nachází v Muzeu 
zemědělské techniky v Čáslavi a je národní kulturní památkou. Její zrod se datuje do roku 1908, ale bohužel původní 
majitel není znám. Jako použitou ji zakoupil p. Kučera z Nepřevázky u Mladé Boleslavi. Její životní pouť je pak spjata se 
státním statkem Katusice. Zde na ní pracovala osádka bratrů Kučerů, strojníků, kteří s těmito stroji pracovali asi 50 let. 
Po smrti staršího Kučery a následujícím rozhodnutí vedení státního statku o skončení lanové parní orby, byly na přání 
zemřelého strojníka Kučery a upozornění Milnera z Kouřimi oba stroje a dva překlopné pluhy předány 4.prosince 1972 
do tehdy Zemědělského muzea. Před předáním byla ještě na podzim r.1971 provedena a zdokumentována poslední 
parní lanová orba.
Následující časové období nebylo pro tuto soupravu moc přívětivé. Jeden pluh byl vystaven před Výzkumným ústavem 
zemědělské techniky v Řepích a druhý spolu s oběma stroji na vstupu do zámeckého parku na Kačině . Ačkoli návštěvníci 
parku mohli obdivovat krásu těchto kolosů, nepříznivý vliv počasí a zub času postupně ubírali na jejich hrdosti. 
Ještě jednou však měly komíny zadýmit, zasyčet pára a roztočit se setrvačníky. Přišel totiž rok 1987. Starý pan Kučera 
se opět ujal role strojníka a dal se do zprovozňování obou strojů. Kvůli natáčení krátkého filmu byla provedena oprava, 
která krátkodobě umožnila provoz soupravy, ale také znamenala neodborné zásahy do konstrukce obou kotlů.  
Pak už zbývalo jen zatopit a vyjet. Přemysl vyjel hrdě vpředu a za ním se vznešeně nesla Libuše, táhnoucí překlopný 
pluh. Zkušební políčko bylo zřízeno u obce Kateřina, kde byla provedena doposud poslední orba soupravy. Bohužel tato 
orba přinesla i zhoršení technického stavu. Problémy s vodou, které ji provázely, způsobily vydutí stropu topeniště.
Z klidného odpočinku v zámeckém parku ji opět vyrušily až dva dvacetitunové jeřáby, které je naložily k transportu  
do nového působiště ve Zdechovicíh. Zde již byly uchráněny vlivu počasí a byl k nim opět dodán druhý překlopný pluh. 
Ani toto však nebylo jejich konečné stanoviště. V roce 2002 proběhl jejich prozatím poslední transport do expozice 
traktorů v nově zřizované pobočce v Čáslavi.

Parní orební souprava Přemysl a Libuše při natáčení filmu „Chlapci z majera“



NZM Čáslav
Muzeum zemědělské techniky

Ruchadlo bratranců Veverkových

Ruchadlo bratranců Veverkových je nedílnou součástí kolekce oradel čáslavského Muzea zemědělské techniky, která 
se řadí mezi největší na světě. Jako přelomový vynález v oblasti nářadí určeného k orbě je i ve znaku NZM Praha.
Původní ruchadlo vynalezli bratranci Václav a František Veverkové v období let 1824 – 1827. Po úspěšných zkouškách 
bylo ruchadlo poprvé vystaveno na výstavě Spolku chovatelů ovcí dne 20. května 1833 pod označením „pluh zlepšený 
panem Kaintzem“.  O původu ruchadla se pak vedly spory až do 80. let 19. století, kdy byli jako tvůrci s konečnou 
platností uznáni bratranci Veverkové. Z tohoto období se dochovalo i původní české ruchadlo (inventární číslo 321). 
Ruchadlo bratranců Veverkových má dřevěný hřídel, opatřený 10 otvory pro potykač, dvě dřevěné renovované kleče 
se začepovanou dřevěnou výztuhou, plaz i slupice jsou dřevěné. Radlice je železná, slabě vyválcovaná a je postavena 
k zemi v úhlu 45°. Slupicí a radlicí prochází šroub sloužící k regulování radlice, od slupice k pravé kleči vede vyztužovací 
železný točený prut. K ruchadlu náleží i dřevěná plužní kolečka (inventární číslo 322), s dřevěnou nápravkou a železnou 
houžví pro navlékání hřídele. Kolečka jsou opatřena železnými ráfky a mají 10 a 8 loukotí. Na přední části dřevěného 
drábce je umístěn hřeb sloužící pro zavěšení vah.
Ruchadlo bylo vystaveno roku 1891 na pražské Jubilejní výstavě, kdy také bylo na popud organizátorů založeno  
i Zemědělské muzeum jako součást Národopisného muzea.  V roce 1918 se Zemědělské muzeum stalo samostatnou 
institucí a ruchadlo se spolu s dalšími exponáty dostalo do sbírek muzea prostřednictvím Národopisné společnosti. 
Zemědělské muzeum sídlilo krátce v paláci Sylva-Tarrouca v ulici Na Příkopě v Praze, od roku 1902 do roku 1938 mělo 
prostory v tzv. jízdárně v letohrádku Kinských na Smíchově. Po dokončení současné budovy NZM bylo ruchadlo v této 
budově umístěno od roku 1939. Poté bylo od roku 1950 ruchadlo uloženo v depozitáři na zámku Kačina, aby se posléze 
stalo jedním z hlavních vystavovaných předmětů expozice s názvem „Expozice a sbírka oradel Zemědělského muzea“, 
která byla uspořádána ke 150. výročí vynálezu ruchadla. Po zrušení expozice v roce 1994 bylo ruchadlo ozdobou 
vnitřních prostor hlavní budovy Zemědělského muzea v Praze, a poté bylo v roce 2005 opět uloženo v depozitáři na 
zámku Kačina. Při rozdělení a následném převozu části sbírek do Muzea zemědělské techniky v Čáslavi bylo v roce 
2007 toto ruchadlo spolu s dalšími oradly uloženo do zdejšího depozitáře, kde je umístěno dosud.

Model ruchadla bratranců Veverkových

Expozice sklízecích mlátiček

Expozice traktorů Expozice stabilních motorů Předvádění historické zemědělské techniky

Expozice „Dřina strojům? Dřina strojům!, otevřena v r. 2011



NZM Ohrada
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství

Zámek Ohrada byl postaven v letech 1708 - 1713 v barokním slohu podle projektu architekta P. I. Bayera  
pro knížete A. F. Schwarzenberga jako lovecký zámek, který měl sloužit k pořádání honů a honosných loveckých 
slavností. Lovecké muzeum na Ohradě vzniklo již v roce 1842, kdy tam byly soustředěny rozsáhlé sbírky loveckých 
trofejí a vycpanin a patří mezi naše nejstarší muzea vůbec. 
V muzeu se nachází rozsáhlé expozice o životě lesa, pěstování lesních porostů, vývoji těžby a dopravy dřeva, 
expozice mapující vývoj české myslivosti s kolekcí historických chladných a palných zbraní a expozice o vývoji 
rybářství a jihočeského rybníkářství. Muzeum ve svých prostorách prezentuje i krátkodobé výstavy a pořádá 
kulturní akce pro veřejnost, z nichž neznámější jsou Národní myslivecké slavnosti.

Pytlácká puška „Máňa“

(Délka hlavně 52,5 cm, dřevěné popdpažbí 19 cm, hliníková vidlice 33 cm, tlumič.)
Zbraň v roce 1990 daroval anonymní pytlák. Zaslal jí do muzea s následujícím dopisem:

Pane řediteli,
Přijměte tuto zbraň do Vaší sbírky na Ohradě. Je mně líto jí hodit do řeky, nezaslouží si to! Pytlačil jsem, ale nedrancoval!!! 
Mám rád přírodu, kde jsem mohl, pomohl jsem. Šetřil jsem ji. Bylo to krásné – před 30 – 40 lety. Byl jsem vždy samotář!! 
Teď již několik let je to se zvěří špatné, ani bych nešel.
Pane řediteli, jednu prosbu bych měl, kdyby jste do sobotní Pravdy do „různé“ nechal dát: Máňa, nebo Mařena došla. 
Přijdu se na Vaší sbírku podívat.  
Přeji Vaší záslužné práci mnoho zdaru, nemám rád anonym, ale jistě uznáte.
     Pytlák z Plzeňska

Poslední český medvěd

Dermoplastický preparát posledního českého medvěda (medvědice) ulovené 14. listopadu 1856 u Jeleních Vrchů  
na Šumavě.
Osamělá medvědice 17 let putovala na pomezí Čech, Rakouska a Bavorska. Majitel panství nařídil její odstřel, jelikož se 
obával, aby neuhynula, nebo nebyla upytlačena. Nadháňka 14. listopadu 1856 měla dramatický průběh. Ve sněhové 
vánici natlačovalo 75 honců medvědici směrem ke střelcům. Medvědici skolil hájenský praktikant Josef Jungwirth, jenž 
si tímto vysloužil přezdívku Bärenhansl.  Medvědici se dostalo velkých poct. 16. listopadu 1856 byla za svitu pochodní 
dovezena na nádvoří hlubockého zámku. Na místě zastřelení byl vybudován kamenný pomníček, který je zde dodnes. 
Medvědice byla preparována a vystavena v ohradském muzeu. (Ve sbírkách muzea se nachází i dermoplastický 
preparát posledního českého vlka z roku 1874.)

Trofej jelena uloveného roku 1730 na panství Český Krumlov
(Nerovný šestadvacaterák, 13, 1 kg, 246.6 bodů CIC)

Trofej jelena (parohy na dřevěné hlavě se štítkem) uloveného stavitelem ohradského zámku Adamem Františkem 
Schwarzenbergem na panství Český Krumlov v roce 1730. Na světové výstavě v Berlíně v roce 1937 byla trofej oceněna 
jako nejsilnější trofej jelena na světě.  Medaile a pohár předal nejvyšší lovčí pořadatelské země, nechvalně proslulý, 
Hermann Göring. Trofej byla světový rekordem až do roku 1980 a českým až do roku 2001.

Pytlácká puška „Máňa“

Dermoplastický preparát posledního českého medvěda Trofej jelena z roku 1730



NZM Ohrada
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství

Lovecký zámek Ohrada

Expozice myslivosti Expozice rybářství

Expozice myslivosti

Národní myslivecké slavnosti 2011

Expozice lesnictví Trofeje jelenovitých



NZM Valtice
Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí

Budova muzea se nachází na valtickém náměstí. Jako součást komplexu budov sloužících zámecké hospodářské 
správě lichtenštejnských statků z II. poloviny 17. století byla koncem 19. století přestavěna do současného vzhledu. 
Objekt získalo Národní zemědělské muzeum v roce 1988. Expozice pokrývají zaměření pobočky a zabývají se 
vývojem zelinářství od středověku až po moderní velkovýrobu, seznamují se zástupci ptačí říše obývajícími lednicko-
valtický areál, mapují historii pěstování a zpracování vína s prezentací mj. historických vinařských lisů. Na nově 
upraveném muzejním nádvoří je expozice v sezóně doplněna letničkami a balkonovými květinami. Muzeum také 
pořádá krátkodobé výstavy.

Vinařský dřevěný lis
  
Nejmohutnější a zároveň jeden z  nejstarších vinařských lisů ve sbírkách NZM – pobočky Valtice - je vřetenový lis  
z r. 1721. Byl instalován v lisovně v Kobylí na Moravě a NZM jej získalo v r. 1986 od paní Květoslavy Kopalové z Brna. 
Je velmi dobře zachovalý a svými rozměry – šířkou 300 cm, výškou 270 cm, hloubkou 158 cm a odhadovanou váhou  
2 t – se řadí k největším vřetenovým lisům na Moravě.
Horní kláda lisu je skromně zdobena letopočtem 1721, dvěma slunečními kruhy a dvěma svastikami. Ve středu letopočtu 
je umístěn christogram IHS. Pod výzdobou je nápis v latince, jehož smysl se nepodařilo rozluštit.

Náš lis pochází z tak vzdálené doby, že nám tradice nezachovala jméno ani jeho objednavatele, ani jeho tvůrce. 
Proto podrobnější údaje o osudech tohoto lisu bohužel nemáme. Přece jen se tehdy jednalo již o běžné vybavení 
velkého vinného sklepa a venkovský tesař, který lisy vyráběl nebyl žádnou významnou osobností. A tak jsou tedy 
mohutné vinařské lisy němými svědky zručnosti prostých řemeslníků, kteří jednoduchými nástroji, s vědomostmi získanými  
od předků i vlastní praxí, dokázali vytvořit díla, která přetrvala staletí. Pokud tedy chceme návštěvníkům expozici více 
přiblížit, musíme využít obecné historické údaje o výrobě a používání dřevěných vinařských lisů. 

Víme z lejster horenských práv, že bouda s lisem patřila k vinohradu a byla s ním také prodávána. Z toho lze dovodit, 
že předci paní Kopalové byli vinaři, u nichž dědictví vinohradu a sklepa s lisem přecházelo po mnohé generace  
od otce na potomky.

Rozměrné dřevěné lisy nebyly levnou záležitostí a pořídit si je mohli jen velcí vinaři, u nichž vinařství tvořilo významnou 
součást hospodářství. Drobní hospodáři, kteří vlastní lisy neměli, lisovali hrozny u bohatších sousedů, příbuzných nebo 
známých, buď za úplatu nebo za výpomoc při vinobraní. 

Lisy vyráběli vesničtí tesaři, většinou v zimě, kdy bylo méně práce.  Výroba lisů vyžadovala značnou zručnost a hlavně 
znalost struktury dřeva. Proto se touto prací zabývaly jen některé rodiny, v nichž znalosti přecházely z otce na syny.  
O kvalitě jejich práce svědčí to, že jejich výrobky spolehlivě sloužily až do poloviny 20. stol. 

Koncem 19. a zač. 20 stol. totiž začínají do praxe pronikat moderní tovární výrobky, zprvu z části, posléze již celokovové. 
Moderní, průmyslově vyráběné lisy jsou skladnější, manipulovatelné a hlavně vlivem velkovýroby levnější, dostupné 
i malým vinařům. Začátkem 20. stol. tedy se svojí prací končí i tesařští mistři sestavující nové lisy. Lisování na starých 
dřevěných lisech na Moravě končí v pol. 20. stol., kdy jsou v provozu velkých, již znárodněných, vinařských podniků 
instalovány velké hydraulické lisy a kdy také drobní vinaři všeobecně přecházejí k lisům kovovým.
Tato změna byla podmíněna i tím, že staré dřevěné lisy přece jenom už potřebovaly opravy – prohnilé šlapy, mísa, 
spodní kláda – a ty byly mnohdy dražší než nový lis.

Vinařské lisy byly zhotovovány z dubového dřeva, při použití co nejméně železa, které víno při styku kazí. 
Dub musel mít průměr nejméně 100 cm – vždyť horní kláda lisu mívá profil až do 60-70 cm. Stromy byly skáceny v zimě 
a celé kmeny ponechány v kůře někde na dvoře ve stínu do příští zimy vysychat. Pak se kůra oloupala a kmeny uložily 
do stodoly nebo do kůlny, aby pomalu vysychaly. Dřevo tak vysychalo min. 3 – 4 roky.
Z dobře vyschlého dřeva byly vyřezány a vytesány jednotlivé díly, které do konečné podoby byly sestaveny až v lisovně 
sklepa. Lis, až na výjimky, nebyl do jiné lisovny překládán.

Nejsložitější byly výroba šroubu a závitu v horní kládě. Vyřezání závitu trvalo třem, lidem jeden až dva dny. Zhotovení 
šroubu vyžadovalo rovněž dvou až tří dnů. Když byl lis hotov, uspořádal hospodář slavnostní večeři.

Vřetenový lis se skládá ze dvou vysokých a silných sloupů zvaných klanice, stojky, nebo slubice, které udávají výšku lisu. 
Do klanic jsou zapuštěny dvě silné klády, jedna nahoře druhá dole. Náš lis má dole dvě klády, na nichž sedí  dřevěná 
mísa, zvaná také okřín, koš, ráz nebo i korštuk. V některých oblastech byla mísa i vytesaná z kamene.
Horní kláda lisu se nazývá hinšt, místně i hřebec. Spodní pak kláda, skříň nebo grunt.
Klanice, hinšt a dolní kláda vytvářejí rám lisu.
V horní kládě je vydlabán otvor se závity (vinty) jimiž prochází  silný šroub z tvrdého dřeva zvaný vřeteno, který je  
na dolním konci zakončen různě tvarovanou matkou (hlava, hruška) se čtyřmi otvory pro zasunutí sochoru, jímž se 
šroubem otáčí. Matka šroubu je většinou válcová, soudečkovitá, kuželová, hranolová.
Celý lis stojí na dvou nebo třech silných hranolech zvaných šlapy nebo podklady.

Při otáčení šroubem se přes několik křížem poskládaných dubových hranolů vytvářel tlak na rozdrcené hrozny a z nich 
se lisovala šťáva.



NZM Valtice
Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí

Budova NZM Valtice Nádvoří muzea

Expozice Ptactvo lednicko-valtického areálu Expozice ovocnictví

Expozice vinařství Expozice vinařských lisů

Z krátkodobých výstav NZM Valtice



 

Vize Národního zemědělského muzea 

V materiálu návrhového znění Koncepce rozvoje Národního zemědělského muzea Praha pro léta 2006 – 2010 byla  
v roce 2006 pro zadavatele koncepce, Ministerstvo zemědělství jako staronového zřizovatele NZM, navržena  
generálním ředitelem NZM Praha Mgr. Přemyslem Reiblem k projednání nová vize muzea:
„Národní zemědělské muzeum jako uznávané kulturní, vědecko-výzkumné, společenské a informační centrum sídlí 
v 7 rekonstruovaných objektech pokrývajících celé území ČR. Tematicky postihuje problematiku zemědělství, krajiny, 
venkova a potravy v celé Evropě. Návštěvníkům a partnerům z celého světa nabízí v přátelském prostředí oboustranné 
komunikace moderní a atraktivní expozice a výstavy, doplněné doprovodnými programy, zajímavou publikační, 
odbornou, populární, vzdělávací a přednáškovou činností. Muzeum je zároveň výrazně zakotveno v regionech 
působnosti. Muzeum svou činností rozvíjí poznání a orientaci veřejnosti v problémech současného světa, související  
s jeho činností a stává se iniciátorem a katalyzátorem pozitivních změn ve společnosti“. 

Smělá vize se opírala o očekávání významné finanční podpory rekonstrukce budov, vybudování nových expozic  
a nového odborného směřování muzea od zřizovatele, kterým se k 1. květnu 2006 stalo Ministerstvo zemědělství České 
republiky.

V letech 1994 – 2006 bylo NZM zřizováno Ministerstvem kultury České republiky. Při nedostatku finančních zdrojů  
na rozsáhlé rekonstrukce budov a vybudování nových expozic muzeum spíše stagnovalo, poklesla úroveň odborné 
práce i zájem veřejnosti o morálně i fyzicky zastaralé expozice NZM. Rovněž správa sbírek v nevyhovujících podmínkách 
nevhodných úložišť nesplňovala standardy péče o sbírky muzejní povahy. 
Rekonstrukce objektů muzea byla vnímána jako základní podmínka pro další činnost muzea jako tradiční, významné 
sbírkotvorné instituce, specializované na muzejní dokumentaci krajiny, venkova, zemědělství a potravy. 
Celkové očekávané investice NZM do oprav a obnovy poboček v letech 2007 – 2010 byly vyčísleny na částku  
426 milionů korun. Rekonstrukce hlavní budovy NZM v Praze v  Kostelní ulici si měla vyžádat 120 milionů korun, nové stálé 
expozice „Krajina v člověku, člověk v krajině“ spolu s dalšími výdaji na vybavení restaurátorských a konzervátorských 
dílen pak počítaly s náklady 55 milionů korun.
Rekonstrukční práce na zámku Kačina předpokládaly výdaje ve výši 63 milionů korun, na výstavbu nové moderní 
expozice na zámku bylo navrženo 25 milionů korun a stejná částka měla být věnována na úpravy okolí, resp. 
obnovu a zachování zámeckého parku včetně nových výsadeb, což spolu s milionovým výdajem na vybavení dílen 
představovalo 114 milionů korun investic do pobočky NZM na Kačině. 
Rekonstrukce hal, částečná demolice zdevastovaných objektů a vybudování moderních depozitářů v Čáslavi 
předpokládala  investice ve výši 56 milionů korun a vytvoření nové expozice zejména traktorů a pluhů za 10 
milionů korun, což spolu s 5 miliony korun na další náklady znamenalo 71 milionů předpokládaných investic. Také 
rekonstrukce budovy zámku v Ohradě za 36 milionů korun převyšovala předpokládané náklady na nové stálé expozice  
(12 mil. Kč), venkovní úpravy (3 mil. Kč) a další investice do konzervátorských a restaurátorských dílen (2 mil. Kč). 
Na celkových předpokládaných investicích do pobočky NZM ve Valticích se nové stálé expozice (Vinařství, Parky  
a zahrady) měly podílet částkou 5 milionů korun, náklady rekonstrukčních prací měly dosáhnout 4 milionů korun,  
venkovní úpravy 3 milionů korun a jeden milion korun byl navržen na další investice do restaurátorských  
a konzervátorských dílen ve Valtické pobočce. 

    Modernizovaná formulace poslání NZM byla v Koncepci rozvoje Národního zemědělského muzea Praha doplněna 
stanovením dlouhodobých cílů NZM, konkretizovaných v plánovaných aktivitách muzea v jednotlivých pobočkách. 
Vedle tradičního cíle muzea uchovávat historii, tradice a hodnoty zemědělství pro budoucí generace a pomáhat 
utvářet vztah společnosti k zemědělským oborům a jejich tradici u nás, doplnili a zdůraznili autoři koncepce v poslání 
NZM význam krajiny, venkova a zemědělství pro život současného člověka. 

„Radikální změny ve společnosti, jimiž jsou rychlý nástup nových technologií a změn v sociální struktuře venkovského 
obyvatelstva i jeho přirozeného prostředí, staví muzeum před výzvu je aktivně vyvažovat svou činností. Národní 
zemědělské muzeum usiluje o to utvářet veřejné povědomí o zásadním vlivu zemědělství na udržení kulturní krajiny, 
zdravého životního prostředí a o proměnách životního stylu a vztahů ve společnosti, čímž je v souladu se sektorovou 
politikou trvale udržitelného rozvoje. 
Uchovávání dokladů hmotné a duchovní kultury (v oborech zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivosti, zahradnictví, 
potravinářství obchodu jakož i dobových technologií a staré zemědělské techniky) pro budoucí generace přispívá 
k uvědomování si hodnot vlastní kultury a vlastní identity. Dokumentace původních postupů a komplexního obrazu 
života venkova dává zejména mladým lidem příležitost k chápání souvislostí vývoje společnosti a role zemědělství  
v ní, a tím muzeum přispívá k zvýšené integraci venkova do informační společnosti.
Sbírky muzea a neustále zvyšovaná odbornost jeho pracovníků slouží jako podklad pro spolupráci s výzkumnými 
a vývojovými organizacemi, se všemi typy vzdělávacích institucí, podnikatelskými subjekty, neziskovým sektorem 
i nadšenými jednotlivci. Národní zemědělské muzeum usiluji hrát aktivní roli ve vývoji společnosti, stát se institucí 
celoživotního vzdělávání a potenciálním aktérem regionálního rozvoje. Hraje také významnou roli jako stavovský 
orgán pro aktivaci zájmových sdružení a organizací“ (Koncepce rozvoje národního zemědělského muzea Praha  
2006 – 2010, návrhové znění, Praha 2006).



Vizualizace některých projektů Národního zemědělského muzea
Vizualizace návrhu expozice Krajina v člověku, člověk v krajině. NZM Praha

Vizualizace návrhu expozice Dřina strojům? Dřina strojům!. NZM Čáslav

Vizualizace návrhů úprav expozic lesnictví a rybářství. NZM Ohrada


