
VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA T. G. M. RAKOVNÍK ZA ROK 2007 
 
Provozní činnost 
 

Organizační struktura a personální obsazení muzea v roce 2007: 

 

Ředitel:  

Mgr. František Povolný 

 

Zástupci: 

Bc.Magdalena Mikesková, zástupce pro muzejní činnost 

Barbora Honzíková, Dis, zástupce pro personální a hospodářskou činnost 

 

Hospodářsko-správní oddělení: 

Jaroslava Kestnerová, účetní 

Vlasta Pavlíčková, pokladní, účetní a řízení průvodců 

Václav Beneš, údržbář a restaurátor 

Milan Blahout, technik 

Miroslava Hoblíková, dokumentátorka a úklid 

 

Oddělení historie a společenských věd: 

Mgr. Lenka Šmídová, vedoucí historického oddělení a etnograf 

Nikola Štefánková, odborná pracovnice a vedoucí pobočky Jesenice 

Kateřina Uhrová, dokumentátorka, Rakovník 

Bc. Magdalena Mikesková, odborná pracovnice a vedoucí pobočky Lány 

Barbora Honzíková, Dis, odborná pracovnice a vedoucí pobočky Nové Strašecí 

 

Archeologické oddělení: 

Mgr. Kateřina Blažková, archeolog,  

Mgr. Jana Lomecká, archeolog  

Milan Blahout, technik 

 

Přírodovědné oddělení: 

Radek Remar, odborný pracovník 

Michaela Zoubková, dokumentátorka a průvodkyně  



Milan Blahout, technik 

Oddělení informací a knihovna: 
 
Kateřina Uhrová, vedoucí oddělení 

Irena Smržová, knihovnice, Nové Strašecí 

Miloslava Rohlová, knihovnice, Lány 

 

Průvodci: 

Marcela Kubričanová, průvodkyně, Rakovník 

Miroslav Varyš, průvodce, Rakovník 

Lucie Veselá, průvodkyně, Rakovník 

Jana Černá, průvodkyně, Jesenice 

Irena Smržová, průvodkyně, Nové Strašecí 

Miloslava Rohlová, průvodkyně, Lány 

Ing. Bohuslav Martínek, průvodce, Lány 

a externí průvodci 

Personální rozvoj a růst odbornosti byl zabezpečen dalším studiem  Bc. Magdaleny 

Mikeskové a Barbory Honzíkové, Dis v dálkovém vysokoškolském studiu na Masarykově 

univerzitě v Brně – obor muzejnictví. Odborní pracovníci se účastnili práce v odborných 

komisích a v průběhu celého roku se zúčastňovali odborných seminářů, přednášek a 

konferencí. Rovněž se šest pracovníků zúčastnilo kurzu angličtiny .  

Hospodářská činnost 

Příspěvek na provoz od zřizovatele (Středočeský kraj) v roce 2007 po úpravě činil 9.499 761,-  

Kč. Vlastní příjmy muzea byly z prodeje vstupenek 513.873,- Kč, z prodeje zboží 65.454,- Kč 

a z archeologické činnosti 58.688,- Kč. Příspěvky od Městského úřadu a ostatních organizací 

v podobě grantů činily 130.000,- Kč. Podařilo se nám tedy zvýšit příjmy především z prodeje 

vstupenek a rovněž v grantových řízeních jsme byli úspěšní. 



Dalším úkolem pro rok 2007 bylo pokračování v plynofikaci pobočky a rekonstrukci 

ústředního topení v Novém Strašecí, kdy I. etapa byla uzavřena kolaudací. Oba úkoly byly 

průběžně realizovány. Přesto tyto práce budou pokračovat v dalších etapách.  

Primární záležitostí  zůstávalo vybavení nového depozitáře v Bořivojově ulici, kde byl objekt  

zajištěn elektronickým zabezpečením a napojen na centrální pult ochrany včetně depozitáře 

v Hostokryjích. Dále zde byla průběžně doplňována knihovna a depozitář o nové sbírky a 

knihy. Knihovna byla otevřena veřejnosti dvakrát týdně, včetně přístupu k internetu.  

Hlavním úkolem pro rok 2006 v souvislosti se stěžejním sbírkovým programem bylo další 

budování expozice v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech a rozšíření expozice legionářů a první 

republiky. V Pamětní síni A. G. Masarykové byla doplněna expozice o exponáty červeného 

kříže v prvním patře. 

Nejvýznamnějším muzejním počinem naší instituce v roce 2007 se stalo otevření expozice 

Keltů v Novém Strašecí v e spolupráci s Muzejním spolkem Královského města Rakovníka a 

okresu rakovnického, který získal grant na tuto expozici z Ministerstva kultury ČR. 

 

Zároveň ve všech objektech byla prováděna drobná údržba. 

   

Odborná činnost 

V průběhu roku 2007 byly nové sbírky průběžně zapisovány do CES. Kromě toho probíhala 

průběžná inventarizace a revize sbírek a byl nově zpracován havarijní plán s kategorizací pro 

jejich případnou evakuaci.  

K významnému posunu došlo rovněž v digitalizaci přírůstkové knihy, jejíž přepsání 

do programu Bach bylo realizováno v průběhu celého roku. Také pokračovala  fotografická 

digitalizace sbírek muzea.  

Vlastními silami pokračovalo restaurování  sbírkových předmětů pro výstavy.  Restaurováním 

sbírkových předmětů v odborných dílnách byly řešeny sbírky lánské pobočky a jednalo se o 

uniformy legionářů do expozice. 



Pro realizované výstavy jsme si zapůjčili sbírkové předměty z muzeí, se kterými pravidelně 

spolupracujeme (Louny, Rokycany, Čistá, Roztoky u Prahy, Vojenský historický ústav) a od 

řady soukromníků.  

Odborná oddělení připravila v roce 2007 z muzejních sbírek 9 výstav.  

Pokud jde o návštěvnost v expozicích a na výstavách, podařilo se nám opět překročit hranici 

padesáti tisíc návštěvníků (59.712 osob), což považujeme za úspěch. 

Pro návštěvníky muzea jsme také v roce 2007 uspořádali 152 kulturních akcí: 40 vernisáží, 30 

přednášek, 12 koncertů, 17 krát jsme realizovali kinokavárnu a veškeré naše tradiční 

pravidelné akce (Výročí narození T. G. Masaryka, Novostrašecká kraslice, Pochod 

za Joachimem Barrandem, Vysoká brána, Rakovnická Nocturna, Masarykova vatra, Festival 

duchovní hudby, Vánočka, Štrůdlové slavnosti a posvícenské střílení na Pražské bráně).  

V únoru byl pořádán již pátý Muzejní maškarní ples, jenž se pomalu stává 

vyhledávanou společenskou akcí v rámci plesové sezóny ve městě a v dubnu byl již potřetí 

pořádán den otevřených dveří v podobě akce „Muzeum na dvoře“, která návštěvníkům dává 

nahlédnout do zákulisí práce každého jednotlivého pracovníka. Největší a nejmasovější akcí 

byla realizace 90. výročí bitvy u Zborova. 

 
Ve dnech 5.- 6. července proběhla u obce Kačice, okres Kladno, velkolepá 

rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších bitev naší historie, bitvy u Zborova. Rekonstrukce  

byla součástí oslav 90. výročí bitvy u Zborova, které uspořádalo v rámci své pobočky 

v Lánech Muzeum T. G. M. Rakovník ve spolupráci s Klubem vojenské historie 

Českoslovenští úderníci.  

Oslavy 90. výročí bitvy u Zborova probíhaly pod záštitou hejtmana Středočeského 

kraje Ing. Petra Bendla. Finančně náročnou akci podpořilo mnoho institucí a firem. Jako 

spolupořadatelé akci podpořilo Občanské sdružení pro podporování Muzea T. G. Masaryka 

v Lánech, Obec Lány a Muzejní spolek královského města Rakovníka. Zvláštní dík především 

za finanční podporu patří Československé obci legionářské. 

Oslavy začaly ce čtvrtek 5. července 2007 v 11.00 hodin pietním aktem u hrobu 

prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v Lánech. Pietního aktu se zúčastnil  za Senát 

Parlamentu ČR MUDr. Richard Sequens, Ph.D., předseda Výboru pro zahraniční věci, 

ochranu a bezpečnost, dále senátor  Miloslav Pelc a za poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR 



PhDr. Lubomír Zaorálek. Přítomen byl velvyslanec Slovenské republiky Ladislav Ballek, a 

zástupci měst a obcí  Lán, Nového Strašecí, Stochova a Kačice. Památku prezidenta Masaryka 

uctilo kyticí také Ministerstvo zahraničních věcí. Následovaly pietní akty u pomníků padlým 

v Lánech, Novém Strašecí a v Kačici. 

Hlavní částí programu druhého dne oslav byla vlastně rekonstrukce bitvy u Zborova, 

která proběhla v prostoru mezi obcemi Kačice a Čelechovice. Bitva trvala 1,5 hodiny a i přes 

vrtkavé počasí a střídající se přeháňky navštívilo rekonstrukci přes 2500 návštěvníků 

z různých míst České republiky, včetně zahraničních diváků. Přímý přenos mohli sledovat 

také diváci u televizních obrazovek na ČT 24. 

Bitevní ukázky s zúčastnilo téměř 400členů klubů vojenské historie z České republiky 

i ze zahraničí.  Poděkování za účast patří těmto klubům a historickým jednotkám: KVH Čs. 

úderníci – 1. samostatný úderný prapor a 1.Česko-slovenský prapor Slovanského 

Kornilovského úderného pluku; KPV Armus – 2. československý střelecký pluk „Jiřího 

z Poděbrad“; 6. československý střelecký pluk „Hanácký“; 4. československý střelecký pluk 

„Jana Žižky z Trocnova“; 7. československý střelecký pluk „Tatranský“; Kozáci Chomutov; 

Rjazaňský střelecký pluk; Garda města Hradec Králové; Pruský generální štáb; Spolek 

vojenské historie 1866 – 1945 – 3. Kgl. Sächs. IR no 102; Pražské děti – K. u K. IR no 28; K. 

u K. IR no 18; KVH Nový Bydžov – K. u K. JJB no 6; KVH Gardekorps Praha – K. u K. 

BHIR no 1; KVH Česká Lípa; KVH Josefov – K. u K. IR no 98; K. u K. IR no 35; K. u K. IR 

no 35/2 kompanie; K. u K. FJB; KVH Karin – K. u K. IR no 21; K. u K. IR no 8; K. u K. IR 

no 42; K. u K. IR no 10; K. u K. IR no 98; Tradiční Dragounský regiment č. 14. Velký dík 

patří i osmdesáti členům z historických jednotek z Ruska. 

   

Těchto výše uvedených a tradičních kulturních akcí se zúčastnilo 23.262 návštěvníků.  

Muzejní knihovna byla po celý rok přístupná veřejnosti a také badatelny včetně poboček. 

V roce 2007 je navštívilo 45 odborných badatelů.  

Spolu s Muzejním spolkem jsme potom realizovali tradiční národopisný výlet a vydání 

dalšího Muzejního věstníku. 

Při prezentaci muzea jsme spolupracovali s regionálními deníky a týdeníky, s celostátním 

tiskem a rozhlasem a byla rozvinuta spolupráce s českou televizí. Plně se také věnujeme 



aktualizaci našich webových stránek. Muzeum jsme rovněž prezentovali formou placených 

reklam. 

 

 

Závěr: 

 

V roce 2007 můžeme být tak jako v předchozích letech spokojeni s návštěvností, především 

vynikající návštěvnost byla ve Skryjích a na akci Zborov 2007, dále s novou expozicí 

v Novém Strašecí a s restaurováním sbírkových předmětů vlastními silami. 

V oblasti sponzoringu si velice ceníme pokračování ve spolupráci s firmou ČLUZ Nové 

Strašecí a  Královským pivovarem Krušovice, kteří jsou   našimi tradičními  partnery, tak jako 

časopis Český Dialog a Přítomnost a také ČR – radio Region. Rovněž můžeme být spokojeni 

s grantovou úspěšností pracovníků muzea, bez jejichž práce by nebyla nová expozice 

v Novém Strašecí a akce na Lánech. 

Také je potěšitelné, že pravidelné akce dál zůstávají v oblibě u široké divácké veřejnosti a to 

včetně nových akcí, které si našly své příznivce a jsou nyní zařazeny do stálého programu 

našeho muzea. 

Tyto dobré výsledky bylo samozřejmě možné dosáhnout pouze při obrovském nasazení všech 

pracovníků muzea a rovněž díky šíři záběru každého z nich, bez níž práce v regionálním 

muzeu není možná. Je třeba za to pracovníkům muzea poděkovat. 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. František Povolný, ředitel Muzea T. G. M. Rakovník  

 


