
Zpráva o činnosti Muzea Bakovska v roce 2021 

 

Sídlo muzea:             Mírové náměstí 84, Bakov nad Jizerou 

Kontakt:          Taťána Dvořáková 

                          tel.: 326 781 179 

                          mob.: +420  607 027 093 

   e-mail: knihovna@bakovnj.cz 

Zřizovatel:       Město Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, Bakov nad Jizerou  

Personální obsazení:      Taťána Dvořáková, vedoucí Městské knihovny  
         Bc. Eva Chládková, knihovnice 
                                           Daniel Lipavský, průvodce 
                                           Josef Řezanka, průvodce 
                                           Rudolf Kaucký, průvodce 

Metodická pomoc:                Mgr. Pavel Sosnovec 

Poradenství v oblasti historie:         PhDr. Vladimír Bednář 
                                                                                Mgr. Vojtěch Dvořák  
                                                                                Mgr. Filip Krásný 
                                                                                Mgr. Václav Čech 
                                                                                Jan Turek 

Návrh a realizace historické hry:                      Mgr. Vojtěch Dvořák             

Evidence sbírek:                                                   Taťána Dvořáková                                                              

Fotodokumentace:                                              Bc. Eva Chládková          

Výzkumná činnost:                                               Mgr. Vojtěch Dvořák 
                                   BcA. Vojtěch Novák, archeolog a 3D grafik  
                                                                                Mgr. Martin Šanda, historik umění 
  

 Otvírací doba:                                                      duben – říjen, SO – NE  10.00 – 12.00,  

                                                                                14.00 – 16.00 

                                                                                (v jinou dobu po tel. domluvě) 

Historická hra  

V Muzeu Bakovska probíhal v letošním roce druhý ročník hry Velmistrova šifra, kterou, 
stejně jako v roce 2020, připravil Mgr. Vojtěch Dvořák. Úkolem hráčů bylo i tentokrát 
objevit v historickém jádru města deset symbolů, odpovědět na otázky a rozluštit tajný 
kód, který jim ukáže cestu k pokladu. Otázky i způsob rozluštění kódu byl jiný, než 
v předešlém roce.  

Hry se zúčastnilo celkem 690 hráčů s doprovodem. Mezi návštěvníky patřili rodiny 
s dětmi, příměstské tábory i žáci z bakovské Základní školy.  



Vzhledem k tomu, že konečná fáze hry spočívá v objevení truhlice s pokladem, která je 
umístěná v Muzeu Bakovska, zúčastnila se většina návštěvníků také prohlídky muzea.  

Jako novou aktivitu pro veřejnost jsme připravili možnost vyrazit si vlastní minci, na které 
je zobrazen historický znak města Bakova nad Jizerou a reliéf sochy anděla. Jedná se o 
nedávno zrestaurovanou sochu z dílny Josefa Jiřího Jelínka, která je umístěna v muzeu.     

Prohlídky  

I na návštěvnost muzea měla zásadní vliv pandemie covid-19.  Vzhledem k tomu, že dle 
vládních nařízení bylo muzeum otevřené až od 15. 5., ukázala se jako výhoda v této situaci 
hra Velmistrova šifra, která nabídla veřejnosti aktivitu, která se odehrává ve venkovním 
prostoru, týká se historie a není při ní nezbytně nutná návštěva muzea.    

Výstavní činnost:  

„Cestou“ – výstava obrazů Zdeňka Dlaska  (26. 6.  – 31. 8.2021). Výstavy se zúčastnilo cca 
50 návštěvníků. 

„Velký svět malých vláčků“ výstava železničních modelářů ( září 2021). Své modely zde 
vystavovali: Petr Jordanov, Petr Turek, Jakub a Milan Čermákovi, Jaroslav Šimeček, Petr 
Kainrath a Václav Krypner. Tato parta nadšených modelářů, kteří zde své umění vystavili, 
proměnila výstavní síň doslova v ráj mašinek, které projížděly malebnou krajinou 
doplněnou domečky, tunely a zelení. Scenérie byla vypracovaná do nejmenších detailů, 
nechyběly ani postavičky a miniaturní auta. Výstavy se zúčastnilo více než 300 
návštěvníků.                                                                                                                                

Filmová tvorba pro děti 

Vrš – košíkářská pohádka. Autorská pohádka Evy Chládkové byla natočena se záměrem 
seznámit děti s košíkářským řemeslem. V prostoru muzea ji natočil Jan Bobek, písničku 
k ní napsala T. Dvořáková, zazpívala ji Veronika Salabová, členka kapely Mezi náma.  

Pohádka je umístěna na novém YouTube kanálu „Knihovna Bakov n. Jiz. a Muzeum 
Bakovska“, který byl v letošním roce vytvořen. 

Sbírkotvorná činnost  

Nově byla vystavena část mamutí čelisti z doby ledové a nástroje z doby kamenné. 
Předměty byly dosud uložené v depozitáři muzea. Texty k exponátům připravil Mgr. Filip 
Krásný.  

Započaté jednání o převodu zvonu, který byl umístěn do roku 2021 v kostele sv. 
Bartoloměje. Zvon je nyní v majetku Římskokatolické církve. Zvon je vhodný k expozičním 
účelům, nesplňuje ale již kvalitní akustickou funkci. Vzhledem k jeho historické hodnotě 
(je z roku 1608 zhotovený Martinem Weigelem) a vzhledem k tomu, že církev nemá zájem 
o to, zvon umístit v prostoru kostela, bylo započato jednání o převodu na Město Bakov 
nad Jizerou s tím, že zvon bude umístěn v expozici budovy muzea.      

Statistické údaje: 

Návštěvníci, expozice :                                        158 
Návštěvníci hry Velimstrova šifra:                     651  
Návštěvníci, kteří muzejní expozice navštívili a současně se zúčastnili hry: cca 430 
Návštěvníci výstav: 350   



Záměr pro rok 2022 

Nově vytvořit expozici významných osobností Bakovska (nové popisné tabule namísto 
vitrín).  

Zajistit zrestaurování (základní ošetření) zvonu z roku 1608, který byl při instalaci zvonů 
z kostela sv. Bartoloměje sejmut. Zvon bude sloužit k expozičním účelům, je třeba zajistit 
jeho instalaci a seznámit veřejnost s jeho historií.    

Stále rozšiřovat propagaci muzea, pořádat výstavy a besedy, které zaujmou děti i dospělé 
návštěvníky, rozvíjet programy pro děti a mládež v souladu s tím, co dovolí vládní nařízení.  

Pracovat v součinnosti s týmem Turistického informačního centra Zvířetice.  

 

Zpracovala: Taťána Dvořáková  


