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1. Úvod
Rok 2015 byl pro Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka pátým rokem
působení v objektu tzv. Krenišovského dvora.

Slavnostní otevření muzea, které

proběhlo 26. října 2010, bylo připomenuto Dnem otevřených dveří, které se konalo
24. října 2015, kdy byl návštěvníkům názorně předveden jeden z nejnovějších
přírůstků ve sbírce Muzea silnic, vyprošťovací stroj (tank), který muzeu darovalo
Město Šumperk. Během celého dne probíhaly komentované prohlídky expozic a
výstav, na kterých pracovníci muzea v různých kostýmech, zaměřených podle druhu
expozice, seznamovali návštěvníky s dalšími zajímavostmi souvisejícími s náplní
jednotlivých expozic (Via est vita – silnice je život, Po stopách bratří Kleinů – stavitelů
sinice, železnic a mostů a Z historie a současnosti našich silničních mostů).
V dobových uniformách a oděvech probíhala také komentovaná prohlídky výstavy
Válka na silnicích a mostech, připravená u příležitosti 70. výročí koce 2. světové
války. Jednodenní výstava Klubu přátel železnice pak připomněla výstavbu železnic
firmou bratří Kleinů.
Ve dvou výstavních sálech bylo instalováno i 6 krátkodobých tématických
výstav, které byly zaměřeny jak na „silniční“ historii (Nedokončená dálnice Vratislav
– Brno – Vídeň, Začalo to kamenem - z historie dopravního značení, Válka na
silnicích a mostech, V té naší aleji aneb aleje kolem našich cest a silnic), tak i na
výstavy zaměřující se na širší veřejnost a s cestami a silnicemi částečně
souvisejícími (Autíčka z krabiček, Historické trojkolky).
Bohužel, v roce 2015 se podařilo navázat na úspěšné navýšení návštěvnosti roku
2014, kdy se potvrdilo, že největší návštěvnost je u výstav, které navštěvují rodiny
s dětmi (např. výstavy o Legu nebo „angličácích“). Stejně tak nové stálé expozice,
otevřené na konci roku 2013 a v polovině roku 2014, už místní návštěvníky tolik
nelákají. Nedaří se ani do muzea přivést ve větším počtu organizované návštěvy dětí
a mládeže z mateřských, základních a středních škol regionu. Muzeum navštěvují
spíše školy mimo šumperské, které využívají autobusovou nebo vlakovou dopravu.
Návštěvy škol ze Šumperka lze zaznamenat spíše před pololetím nebo na konci
roku, kdy je možné k návštěvě muzea využít delší časový prostor. Nabídka školám,
kde je vedle prohlídky výstav nabídnuta i komentovaná prohlídka s průvodcem a
využití interaktivních prvků expozic a výstav (kvízy, pracovní listy, skládačky apod.)
se ve většině případů míjí účinkem. Především v případě výstavy o událostech let
1938 – 1945 je pedagogický nezájem zprostředkovat dětem a mládeži okupaci

zajímavým pohledem na dobový fotografický materiál, vojenskou výzbroj a výstroj
velkým zklamáním muzejních pracovníků. Stejně tak zůstalo víceméně bez odezvy
rozeslání propagačních materiálů o Muzeu silnic a pozvánek na výstavy základním a
středním školám z celé ČR.
V rámci akviziční činnost muzea bylo

v roce 2015 do sbírky Muzea silnic

zapsáno 277 kusů sbírkových předmětů, evidovaných pod 155 přírůstkovými čísly.
Z toho asi třetinu 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 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. Převážná část nově

evidovaných sbírkových předmětů byla získána vlastní výzkumnou činností (208
kusů), darem byl získán 1 předmět (vyprošťovací stroj – Město Šumperk), koupí 15
kusů sbírkových předmětů, převodem 3 předměty (silniční mechanismy).
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.
V přednáškový sál umožnil konání tzv. Silničních pátků – přednášek se silniční
tématikou, které se konají poslední pátek každého měsíce.
Činnost muzea zajišťovali v roce 2015 tři stálí pracovníci – vedoucí muzea/kurátor
sbírkového

fondu,

kurátor

sbírkového

fondu/konzervátor/průvodce,

uklízečka/průvodce. Nezbytné základní provozní náklady Muzea silnic činily 2 516
000 Kč (z toho mj. mzdy 838 000 Kč, náklady na zdravotní a sociální pojištění
285 000 Kč, náklady na nákup sbírkových předmětů 151 000 Kč
vyprošťovacího stroje.

- včetně daru

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
2015 celkem 277 kusů sbírkových předmětů pod 155 přírůstkovými čísly. Z tohoto
počtu je 161 kusů předmětů dvojrozměrného charakteru (mapy, pohlednice,
dokumenty ad.), 66 kusů předmětů je trojrozměrných (textilie, mechanismy, nářadí,
odznaky apod.).
Z toho:
koupě – 15 kusů sbírkových předmětů
vlastní sběr – 208 kusů sbírkových předmětů
převod – 3 kusy sbírkových předmětů
dar - 1 kus
SUMÁŘ:
Celkem je ve sbírce Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka k 31. 12. 2015
evidováno 1.982 kusů sbírkových předmětů zapsaných v přírůstkové knize
pod 1.080 přírůstkovými čísly. Za rok 2015 přibylo 227 kusů sbírkových
předmětů zapsaných pod 155 přírůstkovými čísly.

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se v roce 2015 sešel 3 x (10. 4., 25. 9.,
11. 12. 2015) , 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 2015
zkatalogizováno 272 kusů sbírkových předmětů (272 inventárních čísel, 206 kusů
evidenčních karet).
SUMÁŘ:
K 31. 12. 2015 je v systematické evidenci evidováno pod 1.795 inventárními
čísly 1.970 ks sbírkových předmětů z celkového počtu 1. 982 ks sbírkových
předmětů.

1.2. Inventarizace
V roce 2015 bylo inventarizováno 140 kusů sbírkových

předmětů – př. čísla

1/2014 – 115/2014, tj. bylo inventarizováno cca 9 % z celkového počtu 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 2015 bylo digitalizováno 194 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 2015 bylo interně rekonzervováno celkem 15 kusů sbírkových předmětů
Muzea silnic a předmětů zapůjčených z jiných muzeí nebo od soukromých majitelů
(např. bryčka, silniční sáně, kololis, loukoťová kola apod.) instalovaných v muzejních
expozicích. V roce 2015 proběhla konzervace 2 modelů mostů z NTM Praha. Pro
výstavní činnost bylo konzervováno 5 kusů sbírkových předmětů muzea (cestářské
nářadí, dopravní značky, patníky apod.).
Externě restaurována byla sedačka bryčky (čalounění).
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 přředmětů.
1.7. Centrální evidence sbírek CES
Do CES MK ČR byla k 15. 11. 2015 zaslána žádost o aktualizaci (inv. č. 10.93,
20.652 - 20.775, 30.691 - 30.737, 40.68, 60.21 – 60.23, 70.49 - 70.453), k 31. 12.
2015 zatím nebyla z MK ČR potvrzena.

3. Prezentace
3.1. Publikační činnost
V rámci spolupráce na publikaci Svědkové starých časů“ o vybraných unikátních
sbírkových předmětech ve fondech paměťových institucí – příspěvkových organizací
zřizovaných Olomouckým krajem,

bylo Muzeu silnic určeno 10 listů,

vybráno 5

kolekcí předmětů charakterizujících činnost muzea, k nimž byly zpracovány texty,
popisky ad.
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
Autíčka z krabiček – leden – březen 2015
Historické trojkolky - duben – červen 2015

648 návštěvníků
871 návštěvníků

Modely železnic – Klub přátel železnice – říjen 2015 182 návštěvníků
V té naší aleji aneb aleje kolem našich cest a silnic – listopad – prosinec 2015
257 návštěvníků
Velký výstavní sál
Nedokončená dálnice Vratislav – Brno – Vídeň – leden 2015 231 návštěvníků
Začalo to kamenem – z historie dopravního značení – únor - květen 2015
864 návštěvníků
Válka na silnicích a mostech – červen – prosinec 2015

2057 návštěvníků

3.3. Expozice
Do stávající stálé expozice Via est vita – silnice je život – byly doplněny nové
exponáty – sbírkové předměty získané v roce 2014 – 2015 (nářadí, odznaky,
cestářská čepice, formanská cedule apod.). Originály dobových dokumentů,
pohlednic, fotografií ad. byly nahrazeny reprodukcemi.
Do stávající stálé muzejní expozice „Po stopách bratří Kleinů“ – byl v roce 2015
získán originál grafického listu s portréty bratří Kleinů a tzv. nouzovka vydaná
v polovině 19. století firmou bratrů Kleinů.
Pro stálou expozici Z historie a současnosti našich silničních mostů byl vypracován
pracovní list s kvízem a tajenkou.
Pro venkovní expozici byl zpracován návrh koncepce (umístění silničních
mechanismů a mostů, vzorové cesty a silnice, opěrné zdi a patníky apod.)
3.4. Přednášky: 7 x
Bailey Bridge – z historie mostu, který pomohl vyhrát válku, Tomáš Turek, leden
2015

20 návštěvníků

O údržbě silnic a cestářích zvlášť, ing. Roman Bednář, březen 2015
15 návštěvníků
De viis romanorum – o římských cestách, Mgr. Richard Černý, duben 2015
32 návštěvníků
Cesta pod vrcholy Himálají, JUDr. Jiří Žák, květen 2015
5 let Muzea silnic - rekonstrukce objektu tzv. Krenišovského dvora, Mgr. Alena
Turková, červen 2015
Cestování Norskem slovem i obrazem, Jitka Kurková, září 2015
Východní Nepál – Kanchenjunga trek, Roman Fišnar, listopad 2015
3.5. Další akce:
Mezinárodní den muzeí – květen 2015 – návštěvnost 24 osob
2. muzejní silniční noc – červen 2015 – 203 osob
5. ročník Fair play rally – Veteran Klub Severního Pomoraví – start na nádvoří muzea
– srpen 2015
Dny evropského kulturního dědictví – září 2015 – návštěvnost – 96 osob
Putování za kočárkem – pochod Klubu českých turistů zakončený na nádvoří muzea
– říjen 2015

Den otevřených dveří – 5 let Muzea silnic v Krenišovském dvoře – říjen 2015 – 182
osob
Platící Neplatící Celkem
2015
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30. 01. 2015 Přednáška Baily Bridge 20 osob
03. 02. 2015 Vernisáž dopravní značení „ Začalo to kamenem“ 53 osob
27. 02. 2015 Přednáška zrušena z důvodu nemoci
27. 03. 2015 Přednáška Ing. Bednář, Cesty a cestáři 15 osob
02. 04. 2015 Vernisáž „Historické trojkolky“ 34 osob
18. 05. 2015 Mzeinárodní den muzeí - vstup zdarma 85 osob
29. 04. 2015 Přednáška 32 osob
29. 5. 2015 Přednáška
46 osob
16. 05. 2015 MDM 24 osob
26. 06.2015 II. Muzejní noc 203
12. 09. 2015 - DEKD vstup zdarma 96 osob
25. 09. 2015Přednáška „Cestování Norskem“ 23ososb
03. 10. 2015 „Po šumperském psaníčku“ 68
24. 10. 2015 Den otevřených dveří 182 osob
24. 11. 2015 Vernisáž „ V té naší aleji“ 56 osob
27. 11. 2015 Přednáška „ Východní Nepál“ 58 osob

Celkem 3152 osob, 2059 platících, 1093 neplatících.
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) a účastníci přednášek.
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Příloha č.1 – Nové přírůstky ve sbírce Muzea silnic za rok 2015

Litografie s pohledem na bratry Kleiny a Franze Kleina ml., 1845, př. č. 9/2015 –
ev. č. 70.53

Známky s motivem mostu v Bechyni (poštovní) a silnice do Terezína (tzv.
připouštěcí – balíková), Protektorát Čechy a Morava, př. ř. 13/2015 - 20.676,
16/2015 – 20.679

Cestářská čepice se služebním odznakem – př. č. 144/2015,
ev. č. 10.94 (čepice) a 30.743 (odznak)

Vyprošťovací stroj VT 55A, dar Města Šumperka – př.č. 151/2015, ev.č. 60.24

Příloha č. 2 – Z výstavní činnosti muzea v roce 2015

Z výstavy „Začalo kamenem – z historie dopravního značení“, únor – květen 2015

Výstava a vernisáž výstavy „Historické trojkolky“, duben 2015

Z výstavy Válka na silnicích a mostech

Příloha č. 3 – 2. muzejní silniční noc 26. června 2015

Z programu 2. Muzejní noci – ukázky dobývání mostu

Příloha č. 4 – 5 let Muzea silnic v Krenišovském dvoře ve Vikýřovicích

Nový přírůstek ve sbírce Muzea silnic- vyprošťovací stroj – ukázkové jízdy

Z komentované prohlídky stálé expozice po stopách bratří Kleinů

Z výstavy Klubu přátel železnice

