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1. Úvod
Díky podpoře Olomouckého kraje a získání grantu z Evropského mechanizmu
EHP/Norsko bylo Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka dne 26. října 2010
slavnostně otevřeno vernisáží stálé expozice. Expozice s názvem „Via est vita“ Silnice je život - návštěvníkům přibližuje vývoj silnic od nejstarších stezek až po
dnešní moderní silnice, přičemž ke zhlédnutí je množství unikátních muzejních
sbírkových předmětů ze sbírky Muzea silnic i předmětů zapůjčených (např.
Vlastivědný muzeem v Šumperku, Muzeem Velké Meziříčí, soukromými sběrateli
apod.) Nájemní smlouvou na dva roky byla také zapůjčena kolekce modelů cest ad. z
Národního technického muzea v Praze.

2. Sbírka Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka
Sbírka Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka je od roku 2007 zapsána v Centrální
evidenci sbírek Ministerstva kultury České republiky (dále jen „CES“) pod evidenčním
číslem VIK/007-01-15/353007. Akviziční a evidenční činnost kurátora sbírkového
fondu byla naplňována dle platné Směrnice ředitele SSOK, příspěvkové organizace
č. SM 16-2008 - Režim zacházení se sbírkou Muzea silnic ve Vikýřovicích u
Šumperka.
2.1. Chronologická evidence
V prvním stupni evidence sbírkových předmětů - chronologické - bylo zapsáno
celkem 158 kusů sbírkových předmětů pod 74 přírůstkovými čísly. Z tohoto počtu je
12 kusů předmětů dvojrozměrného charakteru (mapy, pohlednice) a 146 kusů
předmětů je trojrozměrných. Významný podíl na celkovém počtu nových přírůstků má
kolekce odznaků, vlaječek a razítek

Okresních správ silnic - např. Šumperk,

Chrudim, Ostrava apod. - nebo soubor dobových pohlednic a fotografií - např. k 205.
výročí císařských silnic Vídeň - Moravské Budějovice - Praha nebo Vídeň - Znojmo Praha. Mezi návštěvnicky nejatraktivnější sbírkové předměty bude patřit především
silniční válec R12, litinová místní tabule obce Velké Losiny, služební prvorepublikové
odznaky cestářů, dobové pohlednice, pamětní litinové tabule k výstavbě silnic apod.
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Celkem je ve sbírce Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka evidováno
k 31.12. 2010 839 kusů sbírkových předmětů zapsaných v přírůstkové knize
pod 356 přírůstkovými čísly. Z toho:
koupě - 82 kusů sbírkových předmětů - 55 přírůstkových čísel (kupní smlouvy)
dar - 74 kusů sbírkových předmětů - 18 přírůstkových čísel (darovací smlouvy)
vlastní sběr - 2 kusy sbírkových předmětů - 1 přírůstkové číslo

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se v roce 2010 sešel 3 x (20.7.,15. 10. a
20.12.), ve všech případech bezúplatného i úplatného nabývání věcí movitých do
sbírky se vyjádřil kladně (viz Protokoly z jednání poradního sboru pro sbírkotvornou
činnost ).
2.2. Systematická evidence
V systematické druhostupňové evidenci v programu DEMUS byla pod 85
inventárními čísly v roce 2010 zkatalogizována přírůstková čísla 1 - 24/2010. Do
programu DEMUS bylo v roce 2010 zavedeno celkem 24 kusů evidenčních karet.

2.3. Inventarizace
Dle příkazu ředitele č.02-2010 ze dne 1.1. 2010, Směrnice SM 16-2008 Správy silnic
Olomouckého kraje - Režim zacházení se sbírkou Muzea silnic ve Vikýřovicích u
Šumperka (kapitola 5.8.) a Plánu průběžné inventarizace sbírky pro období 2008 2017 byla v roce 2010 inventarizována přírůstková čísla 1 - 136/2009 (viz Zápis
řádné inventarizace sbírek z 11.12.2010) - celkem 404 kusů sbírkových předmětů a
136 přírůstkových čísel.
K 31.12. 2010 bylo celkem inventarizováno 681 kusů sbírkových předmětů
zapsaných pod 284 přírůstkovými čísly (z celkového počtu 838 kusů sbírkových
předmětů a 356 přírůstkových čísel).
Přehled inventarizace sbírkových předmětů:
2008
2009
2010

78 ks
199 ks
404 ks

45 př.č.
103 př.č.
136 př.č.
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2.4. Centrální evidence sbírek (CES)
Do CES MK ČR byla dne 22.7. 2010 zaslána žádost o aktualizaci (inv. č. 10.29 10.46, 20.150 - 20.159, 30.437 - 30.537), potvrzena MK ČR dne 5. 10. 2010.

2.5. Evidence předmětů se vztahem ke sbírkám (doprovodná evidence)
Pod 45 evidenčními čísly bylo zapsáno 234 kusů předmětů se vztahem ke
sbírkovému fondu sbírky Muzea silnic (např. kolekce odznaků ad.).

2.6. Zápůjčky a výpůjčky
Do stálé expozice „Via est vita“ Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka bylo
vypůjčeno:
-

modely mostů (Bechyně, Gelnice, Děčín Hronec), sněhová fréza, silniční
motor. válec, dehtovačky - Muzeum Velké Meziříčí - celkem 9 kusů předmětů

-

archeologické nálezy - obchvat Postřelmova - Vlastivědné muzeum v
Šumperku, p.o. - 22 kusů

-

socha sv. Jana Křtitele - Římskokatolická farnost Velké Losiny

-

bryčka - V. Holátko, Zábřeh

-

kolekce dobového cestářského nářadí

a přístrojů – ing. Roman Bednář,

Šumperk – celkem 9 kusů
Celkem bylo vypůjčeno 41 kusů předmětů.

2.7. Nájmy
Do stálé expozice „Via est vita“ Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka:
-

modely cest, roštnice pro stavbu ocelových silnic, kleště na bourání silničních
dlažeb - celkem 5 kusů - pronajímatel - Národní technické muzeum Praha nájem za rok 2010 činil 3.200 Kč
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3. Ostatní činnost
Září
Dne 10. září 2010 se v Pardubicích konal Mezinárodní silniční veletrh, na kterém se
prezentovalo i Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka. Veletrhu se zúčastnila Bc.
Zina Berková, kurátorka sbírkového fondu.

Říjen
Díky podpoře Olomouckého kraje a získáním grantu z Evropského mechanismu
EHP/Norska se podařilo rekonstruovat historicky a stavebně nejcennější část objektu
tzv. Krenišovského dvora a úspěšně tak uzavřít I. etapu výstavby Muzea silnic ve
Vikýřovicích u Šumperka. Slavnostní otevření muzea včetně vernisáže stálé expozice
se uskutečnilo dne 26. října 2010 za účasti

řady významných hostů (hejtmana

Olomouckého kraje M. Tesaříka, starostky Vikýřovic Z. Riedlové, ředitele SSOK D.
Babniče, tajemníka České silniční společnosti T. Vacka ad.) a početných zájemců o
silniční problematiku z řad odborné i laické veřejnosti. V expozici s názvem „Via est
vita - Silnice je život“ je dokumentován vývoj silnic od nejstarších stezek po dnešní
moderní silnice na území Čech, Moravy a Slezska. Návštěvníci také mohou
nahlédnout do těžké práce cestářů nebo shlédnout zajímavé a dosud funkční
mechanismy, či ocelové příhradové mosty ve venkovní expozici. Ve stálé expozici se
nachází historické mapy, dobové dokumenty, vzácné fotografie, staré dopravní
značky, výjimečná sbírka služebních a firemních odznaků a medailí, stejně jako
zrekonstruované silniční sáně, bryčka, čuba, kololis či panorama s výjevem ze života
cestáře a konečně ukázka vývoje silničních mostů. V interaktivní části expozice lze
shlédnout několik zajímavých dokumentů z historie výstavby silnic a dálnic.
Projektantem stavby 1. etapy byl Stavoprojekt Šumperk, spol. s.r.o., zhotovitelem
stavby se stal SKD Lipník nad Bečvou, s.r.o. Celkové náklady na realizaci díla včetně
mobiliáře činily 20, 5 mil. Kč. Finanční příspěvek Norského království byl 464 165
EUR. Libreto vypracovala Mgr. Karla Ficnarová,

libreta oponentova Mgr. Petr

Nekuža z Technického muzea Brno. Autory expozice byl výtvarník Rostislav Berka
a kurátorka sbírkového fondu Bc. Zina Berková.

6

4. Hospodaření muzea

Přehled výdajů za rok 2010:
- mzdové náklady – 215.975,- Kč
- zdravotní pojištění – 19.438,- Kč
- sociální pojištění – 53.993,- Kč
- členský příspěvek AMG ČR - 1.960,- Kč
- ostatní – 762.862,- Kč
- nákup sbírkových předmětů – 59.315,- Kč
Výnosy za rok 2010: vstupné – 3.830,- Kč
Návštěvnost: říjen – prosinec 2010 – celkem 289 osob
Rok 2010
Platící
Neplatící
Celkem
Říjen
37
150*
187
Listopad
63
15
78
Prosinec
19
5
24
Celkem
119
170
289
* 26.10.2010 slavnostní otevření Muzea silnic

5. Závěr
V roce 2010 došlo k úspěšnému završení snahy zajistit pro činnost Muzea silnic
samostatný funkční objekt, ve kterém by byly ve stálé muzejní expozici i v rámci
krátkodobých výstav prezentovány jak sbírkové předměty Muzea silnic, tak i
zajímavé předměty vztahující se k vývoji silniční dopravy zapůjčené z jiných institucí i
od soukromých majitelů. Činnost muzea tím může ve zvýšené míře nadále přispívat
ke

zvýšení prestiže silničářů a především se tak dostávat do povědomí jak

odborníků, tak i laické veřejnosti. Pro sbírkové předměty to znamená kvalitnější
využití i odpovídající uložení sbírek v depozitáři muzea, rozvíjet se tak mohla i
akviziční činnost muzea.
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Příloha č. 1 - Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka

Budova muzea před rekonstrukcí

Rekonstruovaný objekt muzea – říjen 2010
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Příloha č. 2 - Stálá expozice „Via est vita - Cesta je život“

Příprava stálé expozice v hlavním sále muzea

Stálá expozice „Via est vita - Život je cesta“ - instalovaná v hlavním sále muzea
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Příloha č. 3 - Slavnostní otevření Muzea silnic a vernisáž expozice 26. 10. 2010

Slavnostní přípitek s hejtmanem Olomouckého kraje

Z vernisáže expozice „Via es vita“
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Příloha č. 4 - Restaurování a konzervace předmětů pro stálou expozici

Bryčka před restaurováním a konzervací

Bryčka po restaurování a konzervaci
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Sáně před restaurování a konzervací

Sáně po restaurování a konzervací
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Příloha č. 5 - Mezinárodní silniční veletrh v Pardubicích 10. 9. 2010

Zahájení veletrhu 10.9. 2010

Prezentace Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka na Mezinárodním silničním
veletrhu v Pardubicích 10. 9. 2010
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Příloha č. 6 - Z nových sbírkových přírůstků získaných v roce 2010

Pohlednice – silniční parta, 1935, inv.č. 20.158

Válcování silnice Ondřejov – Chocerady, kolorovaná kresba, 1952, inv.č. 20.164
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Služební odznak – Okresní cestář, 30. léta 20. století, inv.č. 30.542

Kolekce odznaků „Bez nehody“, 70. léta 20. století, inv.č. 30.560 – 30.563
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