
Zpráva o činnosti Muzea Bakovska v roce 2013 
Taťána Dvořáková  
 
Muzeum Bakovska 
 
sídlo:       Mírové náměstí 84    
                 Bakov nad Jizerou 
 
Kontakt:       Taťána Dvořáková 
                                    tel.: 326 781 179 

Zřizovatel:  Město Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, Bakov nad Jizerou                        
   
Personální obsazení:  Taťána Dvořáková  - vedoucí Městské knihovny v Bakově nad Jizerou 
   Mgr. Karel Novák - knihovník  

Tomáš Vlasta - průvodce  
Emil Šmejkal – průvodce 
 
 
 

Metodická pomoc:                      Mgr. Pavel Sosnovec – Muzeum Mladoboleslavska 
Poradenství v oblasti historie:    PhDr. Vladimír  Bednář 
Odborné zpracování textů  
o fauně a floře kraje vč. fotografií :   Tomáš Vlasta 
Poradenství v oblasti hudby:      Ing. Vladimír Černý 
Evidence sbírek:      Mgr. Karel Novák 
         Mgr. Václav Čech 
         Jan Turek 
Výzkumná činnost:      Mgr. Vojtěch Dvořák 
     Mgr. Martin Šanda,  historik umění 
     Bc. Vojtěch Novák, archeolog a 3D grafik 
 
Prohlídky a besedy 
     
Výukové prohlídky pro základní školy jsou vedeny zábavnou formou tak, aby se žáci 
seznámili především s historií regionu a významnými osobnostmi, které v Bakově nad Jizerou 
působily.  
Žáky i návštěvníky seznamujeme s historií orobincové výroby s využitím výseče z filmu 
Zvony z rákosu. Film byl natočen v roce 1950, poskytl nám jej Národní filmový archiv. 
Kromě příběhu, který se ve filmu odvíjí, je zde dobře znázorněna sklizeň orobince, jeho 
zpracování  i vlastní výroba.    
 
Probíhají i výukové programy pro mateřskou školu přizpůsobené věku dětí tak, aby se dětem 
historie přiblížila formou pohádkového příběhu.    
 
Naším záměrem je propojit činnost knihovny a muzea a výukové programy připravovat tak, 
aby se žáci nenásilnou formou seznámili s regionální literaturou.    
       
 
Sbírkotvorná činnost 
 
Stručný přehled sbírek: 



 
Stálé expozice: 
 
Výtvarné umění 
Opltova opona z roku 1899, obrazy bakovského rodáka Jaroslava Müllera, církevní obrazy a 
sochy, plastiky z dílny sochaře Josefa Jiřího Jelínka. 
 
Sbírka selského nářadí a  kuchyňských předmětů  
 
Archeologie 
Fragmenty středověké keramiky, zbytky hrnčířské pece, fragmenty nádob z malobělského 
naleziště lidu popelnicových polí, dělová koule nalezená při sanaci vnější obezdívky příkopu 
hradu Zvířetice. 
 
Slavné osobnosti 
Díla slavných osobností a doprovodný textový materiál 
Jiří Ignác Linek, Lidmila Žofková, Z. M. Kuděj, P. F. Hašlar, Jaroslav Podobský, Alois 
Havel, Jiří Hájek, Jaroslav Müller, František Slepička, prof. Rudolf Livora. 
 
Významná  sdružení 
Bakovští zpěváčci – historie sboru, Divadelní sdružení Tyl – historie i současnost 
amatérského souboru 
  
Cechy 
Exponáty týkající se bakovských řemeslnických cechů (cechovní prapory, nádoby, 
pokladnice) a doprovodný textový materiál 
 
Sbírka hasičství 
Hasičská výzbroj a výstroj, fotografické materiály, pozvánky na pořádané akce, „kalendář 
českých hasičů“ z roku 1888, „Stanovy Ústřední zemské hasičské jednoty království českého“ 
 
Legionáři 
Sekce o legionářích obsahuje medaile, řády a bohatou fotodokumentaci.  
 
Sbírka výrobků z orobince 
Expozice mapuje tradiční bakovské řemeslo od počátku 18. století do současnosti. 
 
Fauna a flora – popisné tabule s fotografiemi přírody v regionu 
 
Sbírka historických loutek 
 
 
Práce se sbírkami: 
Průběžně se pracuje na uspořádávání sbírkových předmětů v depozitáři a na evidenci sbírek 
do programu Bach.  
 
Výzkumná činnost: 
 
Projekt Zvířetice 3D: Cílem projektu je vytvořit detailní virtuální 3D model hradu a zámku 
Zvířetice v podobě renesančně-barokního zámku konce 17. století a na tomto základě zhotovit 
také fyzický model objektu. 



Při realizaci je kladen důraz na maximální autentičnost a pravděpodobnost opírající se o 
rozsáhlé studium textových a ikonografických materiálů, podrobný výzkum lokality a 
vyhledávání analogických prvků. 
 
Výstavní činnost: 
 
V roce 2013 bylo uspořádáno celkem 5 výstav: 
 
Výstava figurek z kukuřičného šustí paní Jany Jarkovské 
Expozice Česká republika - folklorní velmoc v srdci Evropy a současně krojované panenky 
paní Hany Peroutkové 
Výstava tvorby dětí Základní umělecké školy 
Výstava obrazů a malovaných doplňků akademické malířky Brigity Vyhnalové-
Krumphanzlové 
Mandaly z písku - expozice mandal paní Renaty Svobodové 
 
 
Návštěvnost     
Muzeum navštívilo v roce 2013 přes 1000 návštěvníků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
  
 
 
 
 
 
 


