
Zpráva o činnosti Muzea Bakovska v roce 2014 

Muzeum je otevřené o sobotách a nedělích od dubna do října, prohlídky v ostatních dnech jsou 

možné po telefonické domluvě.  

Činnost muzea: 

1. Prohlídky a besedy 

Výukové prohlídky pro základní školy jsou přizpůsobené věku dětí a jsou vedeny zábavnou formou 

tak, aby se žáci seznámili především s historií regionu. Probíhají také programy pro mateřské školy, 

kde historii přibližujeme dětem formou pohádkového příběhu. 

2. Sbírkotvorná činnost 

Postupná evidence sbírek do programu Bach.  

Evidenci provádí zaměstnanci knihovny, vypomáhá Mgr. Václav Čech a Jan Turek. Tato činnost si 

vyžádá ještě několik let práce.  

3. Výzkumná činnost 

  

Projekt Zvířetice 3D, jehož cílem je vytvořit detailní virtuální model zámku Zvířetice v podobě 

renesančně-barokního zámku konce 17. století a na tomto základě zhotovit také fyzický model 

objektů. 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.  

 

Realizaci provádí: Mgr. Vojtěch Dvořák, Mgr. Martin Šanda, historik umění a Mgr. Vojtěch Novák, 

archeolog a 3D grafik.    

 

4. Výstavní činnost 

 

V průběhu roku bylo realizováno celkem 6 výstav: 

 

Moje město Bakov nad Jizerou  - výstava prací dětí Mateřské školy Bakov nad Jizerou a jejich rodičů 

 

Výstava výtvarných prací žáků Základní umělecké školy z Bakova nad Jizerou 

 

Řeč plátna a kovu – obrazy a plastiky výtvarníka Josefa Kukaně 

 

Za skřítky do pohádky – výstava skřítků paní Vítězslavy Klimtové 

 

Sakrální stavby v Kněžmostě a okolí – výstava zapůjčená Spolkem rodáků Kněžmosta a okolí 

 

Kouzelný svět mašinek  - výstava probíhala za přítomnosti železničních modelářů, návštěvníci si tak 

mohli prohlédnout modely v pohybu 

 



 

Výstavy a vernisáže výstav navštívilo v roce 2014 přes 1200 návštěvníků. Největší účasti se těšila 

výstava skřítků (přibližně 100 návštěvníků navštívilo výstavu samotnou) a dále 511 dětí, kterým jsme 

připravili k výstavě besedy. Besedy byly pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ a bylo jich uskutečněno celkem 

25, tematicky se lišily s ohledem na věk dětí).  Velkou návštěvnost (cca 200 návštěvníků)měla výstava 

Kouzelný svět mašinek. Expozici vláčků byli vždy přítomni železniční modeláři a návštěvníci tak mohli 

vidět modely v pohybu. 

Každou z uvedených výstav využila také ZUŠ, děti si jednotlivé exponáty chodily v rámci výuky 

malovat. 

 

Expozice muzejních prostor samotných v roce 2014 navštívilo celkem 346 návštěvníků, z toho 138  

dětí.  

 

Byla uskutečněna beseda a projekce k tvorbě projektu 3D modelu zámku Zvířetice s tvůrci projektu.  

Besedy se zúčastnilo přes 80 lidí. 

 

Záměr muzea: rozšířit propagaci muzea, snažit se zaujmout návštěvníky poutavým výkladem, pořádat 

výstavy, které zaujmou děti i dospělé.  

 

 

 

 

 

 

Taťána Dvořáková 

 

V Bakově nad Jizerou 9. 1. 2015 

 

 

 

 

 

 


