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Úvod
V roce 2011 Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka nabídlo návštěvníkům již
nejen možnost zhlédnout stálou expozici s názvem „Via es vita“ - Silnice je život –
která návštěvníkům přibližuje

vývoj silnic od nejstarších stezek až po dnešní

moderní silnice, s množstvím unikátních muzejních sbírkových předmětů ze sbírky
Muzea silnic i předmětů zapůjčených, ale připravilo i dvě krátkodobé výstavy se
silniční tématikou (Silniční archeologie – unikátní archeologické nálezy získané při
stavbě nebo rekonstrukci silnic, Cesta do dětských let – dětské hračky – silniční
válce, nákladní automobily apod. – ze sbírky Muzea hraček ve Frýdku – Místku).
Dařila se i akviziční činnost muzea, když do sbírky Muzea silnic bylo zapsáno 325
kusů předmětů. V rámci plánované II. etapy rekonstrukce objektu muzea, tzv.
Krenišovského dvora, byla zpracována libreta dvou nových plánovaných expozic –
Ze života a díla bratří rodiny Kleinů – stavitelů silnic a železnic a Most – mladší bratr
silnic, přičemž část akviziční činnosti byla zaměřena na získání sbírkových předmětů
pro tyto dvě expozice (dokumentace Kleinů – pohlednice železáren v Sobotíně, vila
rodiny Kleinů v Sobotíně,

album výkresů žáků závodní

kleinovských železárnách ve Štěpánově z roku 1864,
spřízněných s Kleiny, který vytvořila

kreslířské školy při

sešit s otisky pečetí rodů

Markéta Kleinová ze Sobotína roku 1897,

litografie s portrétem Alberta Kleina, pánev z rejhotické kleinovské huti; dokumentace
mostů České republiky – kolekce dobových pohlednic známých i méně známých
mostů – např. Praha, Písek, Přerov ad. z 1. třetiny 20. století, fotografie mostů na
Olomoucku, zničených na konci 2. světové války, litografie z poloviny 19. století –
řetězové mosty v Lokti, Jaroměři ad.). Do sbírky muzea byly rovněž zapsány
zajímavé

trojrozměrné

sbírkové

předměty

-

silniční

mechanismy

–

např.

autodistributor ZIL, do stálé expozice Via est vita byla zakoupena bryčka z počátku
20. století. V souvislosti se zpracováváním sbírkových předmětů ve 2. stupni byla
rovněž zahájena digitalizace sbírkového fondu (kolekce pohlednic a fotografií).
V rámci stěhování sbírkového fondu z objektu Střediska údržby v Šumperku na
Zábřežské ulici byly nově uloženy jak sbírkové předměty, tak i předměty zapsané
v Evidenci se vztahem ke sbírkovým předmětům a odborná literatura muzejní
knihovny. V rámci uložení těchto předmětů byla provedena i lokace v evidenčních
kartách nebo seznamech.
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V rámci rekonstrukce mýtní stanice v Sobotíně se Muzeum silnic podílelo při jejím
otevření v září 2011 instalací interiéru a výstavkou s dokumentací z historie a
rekonstrukce tohoto unikátního objektu.
1. Sbírky
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.

1.1. Evidence
1.1.1. Chronologická evidence
V prvním stupni evidence sbírkových předmětů - chronologické - bylo zapsáno
celkem 326 kusů sbírkových předmětů pod 204 přírůstkovými čísly. Z tohoto počtu je
207 kusů předmětů dvojrozměrného charakteru (mapy, pohlednice, litografie,
dokumenty) a 119 kusů předmětů je trojrozměrných (textilie, mechanismy, nářadí
apod.). Významný podíl na celkovém počtu nových přírůstků má např. kolekce
dobových pohlednic, fotografií, cestářského nářadí, odznaků a vlaječek).
Z toho:
koupě - 77 kusů sbírkových předmětů - 65 přírůstkových čísel (kupní smlouvy 16/2011)
dar - 87 kusů sbírkových předmětů - 71 přírůstkových čísel (darovací smlouvy 14/2011)
vlastní sběr - 161 kusů sbírkových předmětů - 67 přírůstkových čísel
převod – 1 kus – 1 přírůstkové číslo
SUMÁŘ:
Celkem je ve sbírce Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka
k 31.12. 2011 evidováno 1.165 kusů sbírkových předmětů zapsaných v přírůstkové
knize

pod 560 přírůstkovými čísly. Za rok 2011 přibylo 326 kusů sbírkových

předmětů zapsaných pod 204 přírůstkovými čísly.
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Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se v roce 2011 sešel 3 x (27. 6., 21.10. 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 ).

1.1.2. Systematická evidence
1.1.2.1. Sbírka Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka
V systematické druhostupňové evidenci v programu DEMUS bylo v roce 2011
zkatalogizováno pod 109 inventárními čísly 117 kusů sbírkových předmětů (95 kusů
evidenčních karet).
SUMÁŘ:
K 31.12. 2011 je v systematické evidenci evidováno 956 ks sbírkových předmětů
z celkového počtu 1.165 ks.

1.2. Inventarizace
Dle příkazu ředitele č.02-2011 ze dne 1.1. 2011, 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 bylo v roce 2011 inventarizováno 158 kusů sbírkových předmětů – př. čísla
1/2010 – 74/2010 (viz Inventurní závěr z průběžné inventarizace za rok 2011 z
19.12.2011) z celkového počtu 1. 164 kusů sbírkových předmětů zapsaných pod 559
přírůstkovými čísly.
SUMÁŘ:
K 31.12. 2011 bylo inventarizováno 13% z celkového počtu sbírkových předmětů.
1.2.1. Zpracování sbírkových předmětů za využití počítače – program DEMUS
Evidence všech sbírkových předmětů je vedena v počítačovém programu DEMUS.
1.2.2. Digitalizace sbírkových předmětů
V roce 2011 bylo digitalizováno 62 kusů sbírkových předmětů (pohlednice, fotografie,
odznaky, vlaječky) – nové sběry.
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1.3. Restaurování a konzervace
1.3.3. Zásadní ošetření
1.3.3.1. Konzervace
V roce 2011 bylo interně konzervováno 48 kusů sbírkových předmětů – především
předměty instalované ve stálé expozici muzea (cestářské nářadí, dopravní značky).

1.3.3.2. Rekonzervace
V roce 2011 proběhla rekonzervace 1 sbírkového předmětu - silničních saní
instalovaných ve stálé expozici Muzea silnic.
1.4. Práce se sbírkami
Pravidelně sledovány jsou klimatické podmínky ve stálé expozici muzea, záznamy
jsou prováděny nejméně 1 x za měsíc.
Evidence sbírkových předmětů je vedena v Přírůstkové knize Muzea silnic, průběžně
doplňovány jsou i lokační údaje - uložení sbírkových předmětů .
1.5. Centrální evidence sbírek CES
Do CES MK ČR byla dne 14. 10. 2011 zaslána žádost o aktualizaci (inv. č. 10.47 10.52, 20.160 - 20.181, 30.538 - 30.589, 40.13 – 40.23, 50.6 – 50.10, 60.3 – 60.4),
potvrzena MK ČR dne 6. 12. 2011.
1.6. Nájem, zápůjčky a výpůjčky
1.6.1. Nájem
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 2011 činil 3.200 Kč

1.6.2. sbírkové předměty vypůjčované z jiných muzeí
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
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-

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
Na výstavu Silniční archeologie bylo vypůjčeno:
-

archeologické nálezy (Archeologické centrum Olomouc, Regionální muzeum
ve Vysokém Mýtě, NPÚ, ing. Bednář) – celkem 73 kusů

Celkem bylo vypůjčeno 82 kusů předmětů.

1.8. Evidence předmětů se vztahem ke sbírkám (doprovodná evidence)
Pod 66 evidenčními čísly bylo zapsáno 375 kusů předmětů se vztahem ke
sbírkovému fondu sbírky Muzea silnic (např. kolekce odznaků, prospekty ad.).

1.9. Knihovna
Do příruční knihovny Muzea silnic bylo v roce 2011 zapsáno 15 titulů, k 31. 12. 2011
je v evidenci celkem 262 titulů.

3.Prezentace
3.1.Samostatné tituly
Propagační skládačka – Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka
3.2. Informační články
Aktuální informace o výstavách a jiných muzejních aktivitách v regionálním tisku
(Moravský Sever – Olomoucký den, šumperský Horizont, Kulturní život) i na vlastních
nebo jiných webových stránkách (šumpersko.net, retour, kudy z nudy apod.):
Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka – srpen 2011, Turková
Výstava „Silniční archeologie“ v Muzeu silnic ve Vikýřovicích prodloužena – srpen
2011, Turková
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Moravičanský most – nepřehlédnutelný exponát Muzea silnic ve Vikýřovicích – září
2011, Turková
Sobotínská mýtní stanice po rekonstrukci – září 2011, Turková
Do Muzea silnic ve Vikýřovicích i v sobotu – říjen 2011, Turková
Cestou do dětských let – hračky a modely silničních mechanismů – říjen
2011,Turková
Nové informace k tzv. kololisu ve stálé expozici Muzea silnic ve Vikýřovicích –
prosinec 2011, Turková
3.2. Výstavy:
3.2.1. Autorské z výzkumu
3.2.2. Autorské –
3.2.2.1. Silniční archeologie, 17.5. - 25.9. 2011, návštěvnost – 1052 osob
3.2.3. Přejatá
3.2.4. Přejatá aktivně
3.2.4.1. Cesta do dětských let, 26.10.
návštěvnost 564 osob

– 31.12. 2011 (pokrač. v roce 2012) –

3.3. Expozice
Do stávající stálé expozice Via est vita – silnice je život – byly doplněny nové
exponáty – sbírkové předměty získané v roce 2010 a v roce 2011 (dopravní značky,
nářadí cestářů, odznaky, medaile apod.).
Pro plánované stálé expozice ze života a díla bratří Kleinů a mostů byla zpracována
libreta, spolupráce se Stavoprojektem na zpracování projektu tzv. 2. etapy
rekonstrukce Muzea silnic.
3.5. Přednášky:
Z historie silnic, 17. 5. 2011, přednášející Pavel Šlezar, NPÚ Praha - územní
odborné pracoviště Olomouc – 62 osob

4. Hospodaření muzea

Přehled výdajů za rok 2011:
- náklady celkem – 1.643 709,- Kč
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z toho:
- mzdové náklady – 828.376,- Kč
- zdravotní pojištění – 53.189,- Kč
- sociální zabezpečení– 147.751,- Kč
- členský příspěvek AMG ČR - 1.960,- Kč
- ostatní (spotřeba materiálu, energie, zboží, služeb) – 459.000 ,- Kč
- nákup sbírkových předmětů – 79.983,- Kč
Výnosy za rok 2011: vstupné – 24.145,- Kč
Návštěvnost: celkem 1649 osob
Rok 2011
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

10,- Kč
1
2
0
6
58
26
11
7
38
6
7
6

30,- Kč
15
7
14
34
13
37
64
77
116
57
34
30

50,- Kč
2
5
4
3
11
3
19
30
5
19
4
6

Platící
24
29
30
52
115
75
151
204
174
139
57
60
1110

Neplatící
3
0
0
2
57
14
10
13
239
110
66
25
539

Celkem
27
29
30
54
172
89
161
217
413
249
123
85
1649

Závěr
V roce 2011 byla činnost Muzea silnic obohacena o dvě výstavy se silniční tématikou
(archeologické nálezy z rekonstrukcí a staveb silnic, hračky a modely silničních
mechanismů), stávající expozice Via est vita – silnice je život byla doplněna řadou
nových sbírkových předmětů (např. cestářské odznaky – státní cestář, okresní
cestmistr, nářadí, dopravní značky, pohlednice), stejně jako expozice mechanismů
na dvoře muzea, která byla doplněna např. autodistributorem ZIL. Krátkodobé
výstavy nabízejí návštěvníkům Muzea silnic zhlédnout vedle předmětů ve stálé
expozici i sbírkové předměty deponované v depozitáři, případně i předměty
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zapůjčené z jiných muzeí nebo soukromých sbírek. Snahou kurátorů je doplňovat
tyto výstavy i o interaktivní prostor pro děti a mládež

- omalovánky, pexeso

s dopravními značkami apod., pro stálou expozici Via est vita – silnice je život byl
vypracován pracovní list s křížovkou. Obohacování stálých expozic o nové unikátní
sbírkové předměty znamená pro veřejnost také možnost navštívit je i několikrát,
s tím, že návštěvník uvidí také něco nového. Pro imobilní návštěvníky výstavních i
expozičních prostor je zajištěn bezbariérový vstup. Návštěvní doba Muzea silnic byla
prodloužena – v sobotu vstup od 10 do 16 hodin.
Muzeum silnic se také v rámci rekonstrukce unikátního objektu mýtní stanice
v Sobotíně podílelo na jejím zpřístupnění veřejnosti (slavnostní otevření10. 9. 2011 –
instalace interiéru, výstavka z historie a rekonstrukce mýtnice) a v rámci akviziční
činnosti se mj. také zaměřilo na sběr sbírkových předmětů, které by byly po předání
mýtní stanice Olomouckému kraji a Muzeu silnic, v mýtnici příležitostně instalovány.
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Příloha č. 1 - Pohled do výstavní místnosti Muzea silnic s instalací
krátkodobých tématických výstav (Silniční archeologie, Cesta do dětství)

Silniční archeologie – předměty nalezené při stavbě nebo rekonstrukci silnic

12

Z výstavy Cesta do dětských let – modely a hračky silničních mechanismů,
dětský koutek
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Příloha č. 2 - Z venkovní expozice mechanismů

Nový přírůstek ve sbírce Muzea silnic – Autodistributor ZIL – 60.5

Nový sbírkový předmět – bryčka – 60.6 – nahradí bryčku zapůjčenou do stálé
expozice Via est vita soukromým majitelem
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Příloha č. 3 - Slavnostní otevření mýtní stanice v Sobotíně 10. 9. 2011

Výstavka z historie a rekonstrukce mýtní stanice v Sobotíně, připravená
pracovnicemi Muzea silnic ve Vikýřovicích
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Příloha č. 4 - Z nových sbírkových přírůstků získaných v roce 2011

Pohlednice – zimní údržba u Bukovic, 30. léta 20. století – 20.347

Fotografie - stavba silnice – západní Čechy, 30. léta 20. století – 20.352
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Pohlednice s reprodukcí obrazu J. Úprky – Štěrkař – 20. 395

Litografie s pohledem na řetězový most v Lokti, 1840 – 20.393
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Služební odznak – okresní cestář
30.601

Služební odznak – okresní cestář
30.550

Propagační vlaječky, 70. léta 20. století – 10,52, 10.60
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