
 

Výroční zpráva Muzea T. G. M. Rakovník, příspěvkové

organizace Středočeského kraje  za rok 2013

1. Úvod:

Rok 2013 byl pro Muzeum T. G. M. Rakovník celkově přínosným rokem a to jak v

oblasti sbírkotvorné činnosti, tak v oblasti vědeckovýzkumných projektů a v oblasti

prezentace a služeb veřejnosti.  K největší  změně došlo v organizační  a personální

struktuře. Dlouholetý ředitel instituce Mgr. František Povolný se v únoru roku 2013

rozhodl odejít do penze a na jeho místo nastoupila na základě výběrového řízení Mgr.

Magdalena  Elznicová  Mikesková,  původně  vedoucí  pobočky  Muzea  T.  G.  M.

Rakovník, Muzea T. G. Masaryka v Lánech. V důsledku toho byly na detašovaných

pracovištích i v  hlavním sídle instituce v Rakovníku provedeny drobné personální

změny.  Organizační  struktura  se  stabilizovala.  Stabilní  bylo  i  hospodaření  muzea,

které skončilo s přebytkem.

Po celý rok probíhala aktivní sbírkotvorná činnost, probíhala pravidelná hlášení do

CES a pravidelné inventarizace. Co se týče sbírkotvorné činnosti a správy sbírek je

do budoucna nutné vyřešit  otázku vhodných prostor pro muzejní  depozitáře,  které

jsou dnes  roztroušeny po různých místech  rakovnického okresu.  Do budoucna se

chceme pokusit  tento problém vyřešit  vytipováním jednoho vhodného objektu,  do

kterého by se mohly sbírky centrálně přestěhovat a to včetně odborných oddělení.

K nejúspěšnějším akcím,  které  se  podařilo  muzeu  v  roce  2013 uskutečnit  patřily

především výstavní  projekty.  Díky  rozvojové  dotaci  Středočeského  kraje  došlo  k

zinteraktivnění expozice v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech a díky sponzorskému

daru firmy Procter and Gamble Rakovník se podařilo realizovat dětské dílny v Galerii

Samson Cafeé.
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2. Charakteristika instituce:

Muzeum T. G. M. Rakovník je příspěvkovou organozací Středočeského kraje se 

sbírkovým fondem zaměřeným na region Rakovnicka. 

Základní identifikační údaje:

Muzeum T. G. M. Rakovník, Vysoká 95, 269 01  Rakovník

IČO: 00360155

email: rakovnik@muzeumtgm.cz

internetové stránky: www.muzeumtgm.cz

Pobočky:

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Muzeum Nové Strašecí

Vlastivědné muzeum Jesenice

Památník Joachima Barranda ve Skryjích
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3. Struktura organizace a personální obsazení:

Ředitelka:

- Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková, Dis.

Hospodářsko-správní oddělení:

- Mgr. Kateřina Blažková, zástupce ředitelky pro výstavní síně a objekty v Rakovníku

- Petra Kopáčková, ekonomka, zástupce ředitelky pro personální a ekonomické 

záležitosti

- Vlasta Pavlíčková, pokladní 

Oddělení historie a společenských věd:

- Mgr. Lenka Šmídová, vedoucí historického oddělení a etnograf

- Mgr. Barbora Honzíková, muzeolog

- Barbora Bednářová Šafránková, odborný pracovník

- Kateřina Uhrová, dokumnetátorka a správce depozitáře

- Miroslava Hoblíková, dokumentátor a správce depozitáře

Archeologické oddělení:

- Mgr. Kateřina Blažková, archeolog

- Mgr. Jana Lomecká, archeolog

Přírodovědné oddělení:

- Radek Remar, odborný pracovník

- Michaela Zoubková, ošetřovatelka, pěstitelka, průvodkyně

Oddělení informací a knihoven:

- Kateřina Uhrová, vedoucí oddělení

- Irena Smržová, knihovnice
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Technické oddělení a průvodci

- Jiří Honzík, údržbář

- Marcela Kubičková, průvodce, úklid

- Miroslav Varyš, průvodce, úklid

- Vladimíra Kubičková, průvodce, úklid

- Kateřina Bílá, průvodce, úklid

- Jaroslava Čonková, průvodce, úklid

- Jana Paulová, průvodce, úklid

Externí pracovníci:

Průvodcovská činnost na objektech a pobočkách v letní sezóně, o víkendech 

a svátcích:

Rakovník  8 pracovníků

Lány 9 pracovníků

Nové Strašecí 2 pracovníci

Jesenice 2 pracovníci

Odborný rozvoj zaměstnanců:

Odborní  pracovníci  se  během  roku  2013  účastnili  odborných  komisí,  seminářů,

přednášek  a  konferencí.  Svoji  kvalifikaci  nadále  prohlubuje  Barbora  Šafránková

Bednářová dálkovým studiem oboru muzeologie na Masarykově univerzitě v Brně.
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4. Sbírkotvorná činnost

Muzeum T. G. M. Rakovník spravuje sbírku evidovanou v centrální evidenci sbírek

pod  číslem  MRV/002-05-13/245002.  Sbírka  je  rozdělena  na  podsbírky  –  č.  21

fotografie,  filmy,  videozáznamy  a  jiná  obrazová  nebo  zvuková  média,  č.  19

písemnosti a tisky, č. 20 negativy a diapozitivy a č. 25 podsbírka Rakovník, podsbírka

Lány, podsbírka Nové Strašecí a podsbírka Jesenice.

K  31.12.2013  evideuje  Muzeum  T.  G.  M.  Rakovník  celkem  30  161  sbírkových

předmětů. Počet sbírkových předmětů zpracovaných v systematické evidenci sbírek je

21 046. Počet nových zaevidovaných sbírkových předmětů je 166. 

Během  roku  2013  Muzeum  T.  G.  M.  Rakovník  zapůjčilo  jiným  odborným  a

muzejním institucím 151 sbírkových předmětů.  Pro výstavní  účely bylo od jiných

institucí vypůjčeno celkem 146 sbírkových předmětů.

Po celý  rok  probíhala  plánovaná inventarizace  sbírkových předmětů.  Celkem jich

bylo inventarizováno 10 279.

Po celý rok 2013 zajišťovali dokumentátoři muzea a odborní pracovníci badatelské

služby  veřejnosti  včetně  vypracovávání  odborných  rešerží,  konzultací  aj.  Celkem

bylo provedeno 53 těchto odborných úkonů.

Po celý rok probíhalo také pravidelné hlášení změn do Centrální evidence sbírek, do

které byla doplněna i částečná vizualizace některých sbírkových předmětů.
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5. Vědecko výzkumná a odborná činnost

Archeologické oddělení:

Archeologické  oddělení  muzea  v roce 2013 připravilo  několik  výstav,  edukačních

projektů,  zabývalo  se  pravidelnou  inventariczací  a  zpracováním  přírůstků  do

sbírkového fondu. Ke stěžejním také patřily archeologické dohledy a zpracovávání

odborných příspěvků.

Výčet některých činností:

- významný nález komorové hrobky ženy s bronzovými šperky ze starší doby železné

při záchranném archeologickém výzkumu v Senomatech

-   odhalení,  monitoring  a  zaměření  nových  významných  lokalit  při  povrchových

průzkumech (Chlum, bojiště u Rakovníka z roku 1620, hradiště Dřevíč…)

- zajištění  výpůjčky  výstavy  Jak  se  dělá  krása  aneb  o  šikovnosti  keltských

šperkařů s ÚAPPSČ, Národním muzeem, příbramským, teplickým, berounským a

slánským muzeem a příprava a lektorování doprovodného programu pro děti (celková

návštěvnost 24 skupin – 460 dětí)

- zajištění  vlastní výstavy  Bronzové a jiné poklady Rakovnicka ve spolupráci  s

ÚAPPSČ  a  příprava  a  lektorování  doprovodného  programu  pro  děti  (celková

návštěvnost 25 skupin – 469 dětí)

- příprava a instalace vitríny o halštatském pohřebišti v Brabečkách u Pavlíkova na

chodbě úřadu městyse Pavlíkov

- účast  s  příspěvkem  na  Informačním  kolokviu  České  archeologické  společnosti

Výzkumy  v  Čechách v  Národním  muzeu  (Pozdně  halštatské  pohřebiště  v

Senomatech  okr.  Rakovník)  a  na  výročním  kongresu  Evropské  archeologické

asociace EAA v Plzni (Bitva u Rakovníka 1620)

- spoluautorství a zajištění Muzejní noci 1. 6. 2013 „Muzeum dětem“ v Muzeu T. G.

M. Rakovník (520 lidí)

- zajištění  muzejní Noci s Kelty (koncert keltské hudby) 18. 5. 2013 a 19. 5. 2012

„Dne s Kelty“ v Muzeu Nové Strašecí se soutěžní trasou v okolí valového areálu u
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Mšeckých Žehrovic v souvislosti se 70. výročím nálezu opukové hlavy Kelta (500

lidí)

- přednášky na školách, články v odborných i regionálních periodikách, propagace v

tisku a ČT

Přírodovědné oddělení

Přírodovědné oddělení spolupracovalo na přípravě výstavních projektů, přednáškách

a vzdělávacích akcích. Zároveň provádělo monitoring v terénu.

Výčet některých činností:

- spolupráce na mezioborové výstavě Zima v lese

- přednášková činnost pro školy (Ze života sov, Vycházka za stromy rakovnického

parku)

- organizace a zajištění tradiční akce Pochod Barrande a trilobit

- monitoring bobra evropského ve spolupráci s ČZU Praha a CHKO Křivoklátsko

- monitoring ornitofauny v Přírodním parku Brdatka a Přírodním parku Stříbrný luh

- monitoring včelojeda lesního na území CHKO Křivoklát

- zimní sčítání vodních ptáků ve spolupráci s FŽP ČZU Praha

Oddělení historie a společenských věd:

Oddělení historie a společenských věd spolupracovalo především s pobočkami Muzea

T. G. Masaryka v Lánech na společných výstavních projektech.  Významná byla  i

přednášková  činnost.  K nejvýznamnějším patřilo  zpracování  tématu  období  první

republiky  z  hlediska  postavení  ženy  ve  společnosti,  které  nakonec  vyústilo  v

povedenou  dlouhodobou  výstavu  Žena  a  její  svět  v  době  1.  republiky,  která  je

prezentována v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech. K dalším věčím projektům patřila

mezioborová výstava Zima v lese. Přednášková činnost byla zaměřena především na

témata  jako  např.  lidové  zvyky,  pálení  čarodějnic  a  tradice  májí,  velikonoční  a

vánoční zvyky či historie odívání v průběhu staletí.
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Oddělení informací a knihoven:

Knihovna  Muzea  T.  G.  M.  Rakovník   eviduje  k  31.12.2013  celkem  15  678

knihovních jednotek. Roční přírůstek činil  326 knohovních jednotek.  V roce 2013

uvedlo oddělení informací a knihoven výstavu Poklady muzejní knihovny.
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6. Kulturní akce, výstavy, návštěvnost

V roce 2013 se v objektech muzea včetně poboček uskutečnilo 50 výstav. Z toho bylo

13 přímo realizováno pracovníky muzea a vycházelo ze sbírkového fondu muzea. Od

jiných odborných institucí  bylo  zapůjčeno 6  výstav.  Ostatní  výstavy prezentovaly

práce výtvarníků a fotografů, včetně regionálních.

K nejúspěšnějším  patřily tyto výstavy:  Palné zbraně se sbírek muzea,  Jak se dělá

krása  aneb  o  šikovnosti  keltských  šperkařů,  Bronzové  poklady  Rakovnicka,  Jiří

Winter  Neprakta  jako  ho  neznáte,  Milosrdenství  mezi  zbraněmi,  Kouzelníci  na

počátku  století,  Historie  a  současnost  Českých  aeorlinií,  Poklady  z  jesenického

depozitáře, Poklady muzejní knihovny nebo Barbie v kostýmech historických postav.

Celý rok 2013 byl velmi bohatý i na kulturní akce a přdnášky. Celkově se uskutečnilo

77 kulturních  akcí.  K  nejvýznamnějším patřily  tradiční  akce  jako Den  s  TGM a

Masarykova vatra v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech, Vysoká brána 2013, Muzejní

noc  a  cyklus  koncertů  Rakovnická  nokturna  v  muzeu  v  Rakovníku,  Štrůdlové

slavnosti ve vlastivědném muzeu Jesenice a Den s Kelty v Muzeu Nové Strašecí.

Tradičně se uskutečnil také pochod Barrande a trilobit s cílem v Památníku Joachima

Barranda ve Skryjích.

V  roce  2013  navštívilo  muzeum  71  352   návštěvníků,  z  toho  56  000  navštívilo

expozice a výstavy muzea a 15 352 se zúčastnilo kulturních akcí. 
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8. Edukační činnost

 

Muzeum T. G. M. Rakovník se stále více zaměřuje na lektorskou čonnost zaměřenou

především na školní mládež, ale také na vytváření edukačních prvků v expozicích pro

rodiny s dětmi. Velká pozornost je věnována i seniorům. V loňském roce se podařilo

díky dotaci firmy Pocter and Gamble Rakovník vybavit a upravit prostory stávající

Galerie Samson Cafeé pro účely muzejní dílny a lektorských programů. Prostor se

také  uzpůsobil  maminkám  s  dětmi  a  dětským  návštěvníkům.  O  edukační  a

interaktivní prvky se podařilo obohatit stálou expozici v Rakovníku.

Pro školní mláděž připravili dborná oddělení muzea jednotlivé lektorské programy

aplikované na jednotlivé výstavy a projekty. Tyto prgramy měly obrovský úspěch a

hlavně v Rakovníku, kde nemusejí školy do muzea dojíždět, se vytvořil okruh stálých

návštěvníků.

Pro seniory připravilo rakovnické muzeum podzimní cyklus s podtitulem „nejen pro

generaci 3. věku“. Součástí cyklu byly přednášky renomovaných odborníků jako je

astronom  J.  Grygar,  archeolog  J.  Matoušek,  ředitel  zpravodajství  ČT  Z.  Šámal,

badatel v oblasti těžby K. Kestner a architek M. Čejka. 
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9.  Spolupráce s jinými odbornými institucemi a spolky

Muzeum T. G. M. Rakovník spolupracije na odborné úrovni především s Kolegiem

muzeí  Královských měst,  Ústavem archeologické památkové péče středních Čech,

Archeologickým ústavem v.v.i. AV ČR, Masarykovým ústavem, Archivem kanceláře

prezidenta  republiky,  Západočeským  muzeem  v Plzni,  Vojenským  historickým

ústavem  a  Masarykovým  muzeem  v Hodoníně.  Výborná  spolupráce  probíhá  i  na

regionální úrovni se Státním oblastním archivem v Rakovníku, Rabasovou galerií v

Rakovníku, s Informačním cetrem v Rakovníku a CHKO Křivoklátsko.

Oboustranná  spolupráce  probíhá  s  Muzejním  spolkem  Král.  města  Rakovníka,

Občanským  sdružením  pro  podporování  Muzea  T.  G.  Masaryka  v  Lánech,

Masarykovou společností, Sborem dobrovolných hasičů v Lánech, Klubem historie

Červeného  kříže,  Sborem  rakovnických  ostrostřelců,  Československou  obcí

legionářskou, Asociací nositelů legionářských tradic, Svazem bojovníků za svobodu,

Klubem  českých  turistů,  Českou  obcí  sokolskou  a  Oblastním  spolkem  Českého

červeného kříže v Rakovníku.

Při prezentaci muzea jsme spolupracovali s regionálními deníky (Rakovnický deník)

a  týdeníky  (Raport)  a  s celostátním  tiskem,  především  pak  s MF  Dnes,  Českou

televizí,  Českým rozhlasem a Rádiem Region. Zároveň jsme pokračovali v úpravě

našich webových stránek a prezentace muzejních akcí na facebooku.
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10. Hospodářská činnost

Příspěvek na provoz od zřizovatele (Středočeský kraj) v roce 2013 činil  7.850.000,-

Kč. Vlastní příjmy muzea z prodeje vstupenek byly 447.359,- Kč a prostřednictvím

grantů jsme získali 1.175.503,- Kč, z vedlejší hospodářské činnosti potom  77.533,-

Kč.

Roční hospodaření skončilo v mírném přebytku, plán byl prakticky naplňován

ve  všech  položkách.  Mzdy  byly  čerpány  v souladu  s rozpočtem.  V oblasti

hospodaření muzea považujeme za velmi důležité, že se nám podařilo více méně

udržet konstantní návštěvnost vzhledem k loňskému roku.  Rovněž je pozitivní,

že se nám opět jako v loňských letech podařilo udržet všechny stěžejní akce a

postupně zkvalitňovat expozice a vytvářet  atraktivní výstavy.   Úbytek příjmu

z reklam jsme se snažili nahradit a kompenzovat v prodeji za zboží, materiál a

vstupné.  Výběr  suvenýrů  a  doplňkového  prodeje  se  snažíme  neustále

strategicky zkvalitňovat. V rámci úsporných opatření jsme se během roku více

zaměřili na otázku dodavatelů služeb pevných linek a internetového připojení.

S velkou částí se nám podařilo přejít k levnějším dodavatelům těchto služeb, což

se výrazněji promítne až příští rok.

Vypracovala. Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková, ředitelka muzea

                                       Muzeum T. G. M. Rakovník – příspěvková organizace Středočeského kraje
                                                              Vysoká 95, 269 01 Rakovník, tel.: 313 516 226   rakovnik@muzeumtgm.cz  www.muzeumtgm.cz


