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1. Úvod
Rok 2014 byl pro Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka, které je jedním ze
středisek Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, prvním rokem,
kdy činnost muzea již mohla probíhat ve všech rekonstruovaných prostorách objektu
muzea, tzv. Krenišovského dvora.
V roce 2014 Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka nabídlo návštěvníkům jak
o nové sbírkové předměty obohacené stálé expozice „Via es vita“ - Silnice je život“
a „Po stopách bratří Kleinů“, tak od poloviny roku nově otevřenou stálou expozici „Z
historie a současnosti našich silničních mostů“. Vedle tří

stálých expozic

v interiérech muzea a jedné stálé venkovní expozice silničních mechanismů na
muzejním dvoře bylo ve dvou výstavních sálech instalováno i 8

krátkodobých

tématických výstav, které byly zaměřeny jak na silniční historii (Nedokončená dálnice
Vratislav – Brno – Vídeň, Po stopách starých cest), tak i na výstavy zaměřující se na
širší veřejnost a s cestami a silnicemi částečně související (Po cestách a cestičkách
v botách a botičkách, Lego na cestách, Fiatmánie, Obrazy automobilového světa,
Autíčka z krabiček). Díky těmto výstavám se podařilo do Muzea silnic přivést i
návštěvníky, kteří se nezajímají přímo o historii cest a silnic, práci cestářů a silničářů,
díky zájmu o tyto výstavy však zhlédli i stálé expozice. Oproti loňskému roku se tak
návštěvnost podařilo zvýšit o více jak 1.500 návštěvníků. Mimo jiné návštěvníky
velmi oceňovanou skutečností je fakt, že

Muzeum silnic je 100%ně přístupné

imobilním návštěvníkům.
V rámci akviziční činnost muzea bylo

v roce 2014 do sbírky Muzea silnic

zapsáno 140 kusů sbírkových předmětů, evidovaných pod 115 přírůstkovými
čísly. Z toho téměř polovinu tvořily sbírkové předměty trojrozměrného charakteru.
Akviziční činnost byla zaměřena opět na dokumentaci silniční historie, rozrostla se
však i kolekce sbírkových předmětů dokumentujících život a činnost bratří Kleinů –
stavitelů silnic, železnic a mostů, jejichž sobotínsko – štěpánovské železárny se
později zaměřily i na výrobu užitkové a umělecké litiny, zemědělských strojů apod.
Do sbírky Muzea sinic tak přibyly např. další služební odznaky cestářů, fotografie a
pohlednice s pohledy na stavby silnic a mostů, pamětní medaile a mince s motivem
silnic, mostů a staveb Kleinů, výrobky kleinovských železáren, silniční mechanismy,
nářadí apod.
V souvislosti se zpracováváním sbírkových předmětů ve 2. stupni evidence
pokračovala digitalizace sbírkového fondu (pohlednice, fotografií, odznaky, medaile
ad.). V rámci inventarizace sbírkových předmětů byla do evidenčních karet a do

přírůstkové knihy doplněna případně aktualizována lokace (uložení sbírkových
předmětů.
Nový přednáškový sál umožnil konání tzv. Silničních pátků – přednášek se silniční
tématikou, které se konají poslední pátek každého měsíce.
Činnost muzea zajišťovali v roce 2014 3 pracovníci – vedoucí muzea/kurátor
sbírkového fondu, konzervátor/průvodce, uklízečka/průvodce. Z důvodu zvýšené
potřeby konzervování exponátů pro stálou expozici Z historie a současnosti našich
silničních mostů byla posílena konzervátorská činnost o jednoho pracovníka (dohoda
o provedení práce na 300 hodin ročně). Nezbytné základní provozní náklady Muzea
silnic činily cca 2,6 mil. Kč (z toho cca 1,5 mil Kč na stálou expozici Z historie našich
silničních mostů).

2. sbírka Muzea silnic ve Vikýřovicích
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. Směrnice byla aktualizována (změna členů PSSČ).

1.1. Evidence
V prvním stupni evidence sbírkových předmětů - chronologické - bylo zapsáno v roce
2014 celkem 140 kusů sbírkových předmětů pod 115 přírůstkovými čísly. Z tohoto
počtu je 64 kusů předmětů dvojrozměrného charakteru (mapy, pohlednice,
dokumenty ad., 76 kusů předmětů je trojrozměrných (textilie, mechanismy, nářadí,
odznaky apod.).
Z toho:
koupě - 11 kusů sbírkových předmětů
vlastní sběr – 113 kusů sbírkových předmětů
převod – 16 kusů sbírkových předmětů

SUMÁŘ:
Celkem je ve sbírce Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka k 31. 12. 2014
evidováno 1.705 kusů sbírkových předmětů zapsaných v přírůstkové knize
pod 925 přírůstkovými čísly. Za rok 2014 přibylo 140 kusů sbírkových předmětů
zapsaných pod 115 přírůstkovými čísly.

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se v roce 2014 sešel 3 x (31. 7., 3. 10.,
15. 12. 2014) , ve všech případech bezúplatného i úplatného nabývání věcí movitých
do sbírky se vyjádřil kladně (viz Protokoly z jednání poradního sboru pro
sbírkotvornou činnost ).
V systematické druhostupňové evidenci v programu DEMUS bylo v roce 2014
zkatalogizováno 222 kusů sbírkových předmětů (222 inventárních (katalogizačních)
čísel, 183 kusů evidenčních karet).
SUMÁŘ:
K 31. 12. 2014 je v systematické evidenci evidováno pod 1523 inventárními
čísly 1.698 ks sbírkových předmětů z celkového počtu 1. 705 ks sbírkových
předmětů.

1.2. Inventarizace
V roce 2014 bylo inventarizováno 203 kusů sbírkových

předmětů – př. čísla 1/2013

– 130/2013. K 31.12. 2014 bylo inventarizováno cca 12% z celkového počtu 1.705
kusů sbírkových předmětů.
1.3. Zpracování sbírkových předmětů za využití počítače – program DEMUS
Evidence všech sbírkových předmětů je vedena v počítačovém programu DEMUS.

1.4. Digitalizace sbírkových předmětů
V roce 2014

bylo digitalizováno 185 kusů sbírkových předmětů (pohlednic a

fotografií, dokumentů, uměleckých děl, artefaktů silnic, předmětů s námětem silnic a
mostů (poštovní známky, medaile).

1.5.

Konzervace a rekonzervace

V roce 2014 bylo interně konzervováno celkem 54 kusů sbírkových předmětů Muzea
silnic a předmětů zapůjčených pro expozice a výstavy.

Přednostně byly

konzervovány exponáty pro stálou muzejní expozici Z historie a současnosti našich
silničních mostů – 12 kusů - ze sbírky MS Vikýřovice (např. mostní piloty, štítky,
ložiska, věžičky apod.) a zapůjčené exponáty (např. modely – 22 kusy - NTM Praha,
model mostu – muzeum Litovel).
V roce 2014 proběhla rekonzervace 2 exponátů expozice Via est vita – silnice je
život - silničních saní ze sbírky Muzea silnic (muzejní sbírka) a bryčky (zapůjčený
exponát). Pro výstavní činnost bylo nekonzervováno 18 kusů sbírkových předmětů
muzea (cestářské nářadí, dopravní značky apod.)
1.6. 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 lokace – uložení sbírkových předmětů.
1.7. Centrální evidence sbírek CES
Do CES MK ČR byla k 5. 11. 2014 zaslána žádost o aktualizaci (inv. č. 10.84 10.92, 20.566 - 20.651, 30.677 - 30.690, 40.60 – 40.67, 50.33 – 50.37, 60.15 –
60.20, 70.42-70.48), k 31. 12. 2014 zatím nebyla z MK ČR potvrzena.
V listopadu 2014 byla v rámci prezentace sbírkových předmětů schválena sbírka
Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka (VIK/007-01-15/353007) k publikaci.

3. Prezentace
3.1. Publikační činnost
V rámci konání silniční konference v Olomouci byl zpracován propagační materiál
Muzea silnic ve Vikýřovicích (pro delegáty konference a další propagaci muzea).
Náklad 1.500 kusů.

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.):

3.2. Výstavy:
Malý výstavní sál
„Po cestách a cestičkách v botách a botičkách“ – leden – únor 2014
Lego na cestách, únor – květen 2014
Fiatmánie, červen – září 2014
Po stopách starých cest, září – listopad 2014
Autíčka z krabiček, prosinec 2014 – březen 2015
Velký výstavní sál
Obrazy automobilového světa V. Zapadlíka, červen – září 2014
Nedokončená dálnice Vratislav – Brno – Vídeň 1938 – 1942 – září – prosinec
2014
3.3. Expozice
28.6 2014 byla za přítomnosti hejtmana Olomouckého kraje slavnostně otevřena
stálá muzejní expozice Z historie a současnosti našich silničních mostů, scénář
– Turková, Bednář, Berková, prostorová studie a architektonický návrh – Hynek
Petřina, náklady 112 288 Kč, realizace a dodávka – Design By Hy, náklady –
1 367 630 Kč.
Expozice o rozloze 200 m2 na vlastních muzejních exponátech a na modelech
zapůjčených z Národního technického muzea a Praze, Moravského zemského
muzea v Brně a Muzea v Litovli prezentuje historický vývoj výstavby mostů, jak
z hlediska použitých materiálů a technologií, tak i z pohledu jejich unikátnosti apod.
Současnost je představena na „Mostních dílech“ udělovaných v rámci každoročních
sympozií Mosty. Expozice je doplněna řadou interaktivních prvků pro děti mládež
(např. možnost stavby tzv. lávky Leonarda da Vinci, sestavení mostní klenby apod.).
K expozici je vypracován i cizojazyčný sylabu (angličtina, němčina).
Do stávající stálé expozice Via est vita – silnice je život – byly doplněny nové
exponáty – sbírkové předměty získané v roce 2013 (nářadí cestářů, odznaky,
medaile apod.).

Do stávající stálé muzejní expozice „Po stopách bratří Kleinů“ – vypracován
pracovní list s kvízem a tajenkou
Do stávající venkovní stálé muzejní expozice silničních mechanismů - vypracován
sylabus (tištěný průvodce), zrenovovány byly 2 silniční mechanismy (pracovníci SÚ
Šumperk).

3.4. Přednášky: 8x
Pivo na cestách aneb z historie dopravy piva, Mgr. Martin Buchlovský, leden 2014
S tygry na cestách aneb motocyklem po národních parcích Albánie a Černé Hory,
Stanislav Klimeš, únor 2014
Z historie a současnosti silnice přes Červenohorské sedlo, ing. Bednář, březen 2014
Z historie Krenišovského dvora, Mgr. Drahomír Polách, duben 2014
Po stopách hedvábné stezky, Mgr. Jakub Halama, květen 2014
Naše mosty, Mgr. Alena Turková (v rámci 1. muzejní silniční noci), červen 2014
Po stopách starých cest, Mgr. Jan Martínek, září 2014
Nedokončená dálnice Vratislav – Brno – Vídeň 1938 – 1942, Tomáš Janda, listopad
2014
3.5. Další akce:
Mezinárodní den muzeí – květen 2014 – návštěvnost 62 osob
Dny evropského kulturního dědictví – září 2014 – návštěvnost – 496 osob
1. muzejní silniční noc – červen 2014 – 230 osob
3.6. Přehled návštěvnosti
Rok 2014 10,- Kč 30,- Kč 50,- Kč
110,- Kč
Platící Neplatící
Leden
40
82
19 x 4 = 76
198
47
Únor
119
80
21 x 4 = 84
283
145
Březen
139
153 81 x 4 = 324
616
190
Duben
86
60 28 x 4 = 112
258
173
Květen
63
130 51 x 4 = 204
397
84
Červen
118
96
4 x 4 = 16
230
382
Červenec
135
140 49 x 4 = 196
471
22
Srpen
129
146 59 x 4 = 236
511
18
Září
89
95
8 x 4 = 32
216
539
Říjen
24
76
6 x 4 = 24
124
351
Listopad
62
32
1x4= 4
98
72
Prosinec
27
59 13 x 4 = 52
138 197

Celkem 5760 osob, 3540 platících, 2220 neplatících.

Celkem
245
428
806
431
481
612
493
529
755
475
170
335

Mezi neplatící návštěvníky jsou evidovány děti do 6 let, účastníci vernisáží výstav,
návštěvníci muzea u příležitosti Mezinárodního dne muzeí

a Dnů evropského

kulturního dědictví a držitelé průkazů (AMG, ICOM, Sväz slovenských múzeí,
Národního památkového ústavu).
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Příloha č.1 – Nové přírůstky ve sbírce Muzea silnic za rok 2014

Most v Klášterci nad Orlicí, pohlednice –
litografie, ev.č. 48/2014 – 20.606

Silniční válec MAMUT, pohlednice
z 90. let 20. st., ev.č. 31/2014-20.593

Pískovcový klenák z mostu v Prostějově,
polovina 18. století, ev. č. 63/2014 – 40.64

Detail klenáku s letopočtem 1752.

Tabulka z formanského povozu,
19./20.st., ev.č. 43/2014 – 30.687
č

Bankovka100 Kčs s motivem
Karlova mostu, 60. léta 20.st.,
ev.č. 60/2014 – 20.618

Mince z období tzv. první republiky s motivem mostu, 20.léta 20. století, ev.č. 4/2014
– 30. 679, 30.680, 30.681

Řidičský průkaz z roku 1937, Moravská Ostrava, ev. č. 35/2014 – 20.596

Grafický list (dřevoryt) K. Vika „ Most na hrad
Valdštýn“, 20. léta 20.st., ev.č. 36/2014 – 30.686

Grafický list (dřevoryt) K.Vika
„ Karlův most v zimě“, 20.léta
20.st., ev.č. 47/2014 – 3.688

Neubertovy generální automapy, 1937, kolekce, ev.č. 100/2014, 20.640 – 646

Fotografie – čs. vojáky zničený most
v Dolním Podluží u Varnsdorfu,
30.9. 1938, ev.č. 92/2014 – 20.635

Němci zničený most přes řeku Moravu
ve Kvasicích, 6.5 1945, ev.č.112/2014-20.657

Příloha č. 2 – Z výstavní činnosti muzea v roce 2014

Příloha č. 3 – Ze stálé muzejní expozice Z historie našich silničních mostů

Příloha č. 4 – z 1. muzejní silniční noci

