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1. Úvod
V roce 2017 byla akviziční a prezentační činnost Muzea silnic zaměřena dle
Strategie sbírkotvorné činnosti Muzea silnic ve Vikýřovicích dokumentaci našich
silnic, mostů a částečně také dálnic. V rámci sbírkotvorné činnosti Muzea silnic bylo
do sbírky muzea zaevidováno 214 kusů nových sbírkových předmětů, z toho
převážná část byla trojrozměrného charakteru (nářadí cestářů, mechanismy,
dopravní značení apod.), z nichž některé byly instalovány do stávajících stálých
muzejních expozic. Kolekce dobového nářadí byla rozšířena o nové typy pracovních
koleček – tzv. japonek, vytyčovacích latí apod., do sbírky byly získány i další
smykové brzdy – tzv. čuby, bezpečnost na našich silnicích byla dokumentována
řadou propagačních a výukových materiálů z BESIPu. Obohacen byl také
„kleinovský“ fond (grafické listy, kolejnice a kamna vyrobená v Sobotínsko –
štěpánovských železárnách ad.). Do sbírky muzea přibyla řada dobových fotografií a
pohlednic,

propagačních předmětů (vlaječky, odznaky, medaile) a dobových

dokumentů (vyhlášky, nařízení, kroniky apod.) Celkem bylo pod 138 přírůstkovými
čísly zaevidováno 214 kusů sbírkových předmětů, z toho 22 kusů bylo získáno koupí,
167 kusů vlastním sběrem, 20 kusů převodem z doprovodné evidence. Darem od
Města Rousínov bylo získáno 5 kusů výdřev (hatí) z archeologického nálezu zbytků
haťové cesty z 15. - 17. století nalezených v centru Rousínova, ulice Skálova, v roce
2008. V rámci evidence těchto předmětů ve 2. stupni (v programu DEMUS)
pokračovala také digitalizace sbírkových předmětů muzea. V rámci přípravy evidence
spisového materiálu (projekty) pokračovaly práce na jeho třídění a zpracovávání
podkladů k jejich evidenci ve sbírce Muzea silnic ve Vikýřovicích.
Ve dvou výstavních sálech Muzea silnic ve Vikýřovicích bylo instalováno 7 výstav.
Ve Velkém výstavním sále to byla odborná výstava „Brána do nebes –
železobetonový most v Podolsku 1938 – 1943“, která dokumentovala výstavbu
jednoho z našich nejznámějších obloukových železobetonových mostů a která byla
zapůjčena do Obce Podolí a do Prácheňského muzea v Písku. Po ní následovala
výstava připomínající 20 let Kolštejnského silničního kruhu v Branné. Na závěr roku
byla instalována výstava „Zimní starosti silničářů“ o historii a současnosti zimní
silniční údržby. V Malém výstavním sále jsou připravovány výstavy zaměřené na
dětského návštěvníka – v roce 2017

to byla výstava zapůjčená z Technického

muzea Brno „Fenomén Igráček“, v letní sezoně potom výstava „Auta do dlaně“, na

kterou zapůjčil autodráhy místní sběratel. Na konci roku zde byla otevřena výstava „S
kováři na cestách“, a to opět ve spolupráci s Technickým muzeem Brno. Silniční
tématika byla v rámci tzv. Silničních pátků prezentována na třech přednáškách,
z nichž největší ohlas zaznamenala přednáška Tomáše Jandy o výstavbě
Podolského železobetonového mostu (spoluautora výstavy „Brána do nebes –
železobetonový most v Podolsku 1938 – 1943“). Tématice bezpečnosti provozu na
našich silnicí byla věnována přednáška uspořádaná ve spolupráci se Střední
zdravotní školou Šumperk a Autoškolou SBS Šumperk. Také v roce 2017 se podařilo
ve spolupráci s Civilní ochranou Šumperk realizovat komentované prohlídky pro žáky
základních a středních škol našeho regionu, když dobrovolníci z CO zajišťovali
program k bezpečnosti na našich silnicích a pracovníci muzea komentované
prohlídky výstavami a expozicemi. Muzeum nabízí základním i středním školám
komentované prohlídky s využitím interaktivních prvků expozic a výstav (kvízy,
pracovní listy, skládačky apod.).
Činnost muzea zajišťovali v roce 2017 čtyři stálí pracovníci – vedoucí
muzea/kurátor sbírkového fondu, kurátor sbírkového fondu/konzervátor/průvodce,
uklízečka/průvodce. Oproti předešlým rokům stoup počet zaměstnanců o jednoho
pracovníka ve funkci průvodce/konzervátor/domovník.
Nezbytné základní provozní náklady Muzea silnic činily 3 041 tis. Kč (z toho mj.
mzdy1 229 tis. Kč, náklady na zdravotní a sociální pojištění 418 tis. Kč, náklady na
nákup sbírkových předmětů 36 tis. Kč).

2. sbírka Muzea silnic ve Vikýřovicích
2.1.

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).

2.2. Evidence
V prvním stupni evidence sbírkových předmětů - chronologické - bylo zapsáno v roce
2017 celkem 214 kusů sbírkových předmětů pod 138 přírůstkovými čísly. Z tohoto
počtu je 41 kusů předmětů dvojrozměrného charakteru (mapy, pohlednice,
dokumenty ad.), 173 kusů předmětů je trojrozměrných (mechanismy, nářadí,
odznaky apod.).
Z toho:
koupě – 22 kusů sbírkových předmětů
vlastní sběr – 167 kusů sbírkových předmětů
převod – 20 kusů sbírkových předmětů
dar – 5 kusů sbírkových předmětů
SUMÁŘ:
Celkem je ve sbírce Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka k 31. 12. 2017
evidováno 2.360 kusů sbírkových předmětů zapsaných v přírůstkové knize
pod 1.343 přírůstkovými čísly. Za rok 2017 přibylo 214 kusů sbírkových
předmětů zapsaných pod 138 přírůstkovými čísly.

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se v roce 2017 sešel 4 x (10. 3. 2017, 17.
7. 2017, 25. 9. 2017 a 13. 12. 2017), ve všech případech bezúplatného i úplatného
nabývání věcí movitých do sbírky se vyjádřil kladně (viz Protokoly z jednání
poradního sboru pro sbírkotvornou činnost). Jednání se zúčastnili vždy všichni
jmenovaní členové poradního sboru (interní člen - Mgr. Alena Turková – za Muzeum
silnic ve Vikýřovicích, externí členové – ing. Roman Bednář a Mgr. Mária Kudelová,
Vlastivědné muzeum v Šumperku).
V systematické druhostupňové evidenci v programu DEMUS bylo v roce 2017
zkatalogizováno 153 kusů sbírkových předmětů (153 inventárních čísel, 135 kusů
evidenčních karet).
SUMÁŘ:
K 31. 12. 2017 je v systematické evidenci evidováno pod 1.948 inventárními
čísly 2.123 ks sbírkových předmětů z celkového počtu 2.146 ks sbírkových
předmětů.

2.3. Inventarizace
V roce 2017

bylo inventarizováno 164 kusů sbírkových

předmětů zaevidovaných

v přírůstkové knize v roce 2016 – př. čísla 1/2016 – 125/2016, tj. inventarizováno
bylo cca 7,5 % z celkového počtu sbírkových předmětů.
2.4. Zpracování sbírkových předmětů za využití počítače – program DEMUS
Evidence všech sbírkových předmětů je vedena v počítačovém programu DEMUS.
2.5. Digitalizace sbírkových předmětů
V roce 2017 bylo digitalizováno 266 kusů sbírkových předmětů (pohlednic a
fotografií, dokumentů, uměleckých děl, artefaktů silnic, předmětů s námětem silnic a
mostů.

2.6. Konzervace a rekonzervace
V roce 2017 bylo interně rekonzervováno celkem 18 kusů sbírkových předmětů
Muzea silnic a předmětů zapůjčených z jiných muzeí nebo od soukromých majitelů
(např. bryčka, litinová kamna, modelů apod.) instalovaných ve stálých muzejních
expozicích. Rekonzervace proběhla i u vlastních muzejních sbírkových předmětů
instalovaných ve stálých muzejních expozicích (silniční sáně, bryčka, loukoťová kola)
a konzervace u vlastních i zapůjčených předmětů pro muzejní výstavy (lejta na vodu,
smykové brzdy – čuby, kovářské nářadí apod.).
Celkem bylo rekonzervováno a konzervováno 68 kusů předmětů.
2.7. Práce se sbírkami
Pravidelně sledovány jsou klimatické podmínky ve stálé expozici muzea, záznamy
jsou prováděny a zaevidovány 1 x týdně – Mgr. Karla Pospíšilová.
Evidence sbírkových předmětů je vedena v Přírůstkové knize Muzea silnic, průběžně
doplňovány jsou i lokace (uložení) sbírkových předmětů – Mgr. Alena Turková, Mgr.
Karla Pospíšilová.
2.8. Centrální evidence sbírek CES
Do CES MK ČR byla zaslána žádost o aktualizaci (inv. č. 10.113 – 10.117, 20.884 20.1018, 30.759 - 30.817, 40.73 – 4.75, 50.39 – 50.47, 60.27 – 60.28, 70.57 - 70.74),
zápis byl na MK ČR byl proveden k 1. 2. 2018.

3. Prezentace
3.1. Publikační činnost
3.1.1. 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
3.2.1. Fenomén Igráček, ve spolupráci s TM Brno – 27.10. 2016 – 30. 4. 2017
3.2.2. Auta dlaně – autodráhy, ze sbírek soukromého sběratele – 2. 5. – 30. 9. 2017
3.2.3. S kováři na cestách, ve spolupráci s TM Brno – 16. 11. 2017 – 11. 2. 2018
Velký výstavní sál
3.2.4. Brána do nebes – železobetonový most v Podolsku 1938 – 1943, 27. 10.
2016 – 30. 4. 2017
3.2.5. 20 let Kolštejnského silničního okruhu –17. 6. – 30. 9. 2017
3.2.6. Zimní starosti silničářů aneb z historie naší zimní údržby silnic – 30. 11.
2017 – 3. 3. 2018
Výstavy zapůjčené jiným institucím:
3.2.7. Brána do nebes – železobetonový most v Podolsku 1938 – 1943 - Obec
Podolí – 15. 5. – 2. 9. 2017
3.2.8. Brána do nebes – železobetonový most v Podolsku 1938 – 1943 Prácheňské muzeum v Písku – 3. 9. 2017 – 30. 9. 2017

3.3. Expozice
3.3.1. Do stávající stálé expozice Via est vita – silnice je život – byly doplněny nové
exponáty – sbírkové předměty získané v roce 2017 (např. pozůstatky haťové cesty
z 15. – 17. století – dar Města Rousínov). V expozici byl proveden úklid vitrín, některé
z originálních dokumentů byly nahrazeny kopiemi, sbírkové předměty z části
expozice, která byla věnována mostům, byly nainstalovány do expozice Z historie a

současnosti našich silničních mostů (modely, mostní štítky a tabulky, pilota) a v této
části silniční expozice byl nově naistalován dobový interiér kovárny s kololisem.
3.3.2. Do stávající stálé muzejní expozice „Po stopách bratří Kleinů“ – byly v roce
2017 zakoupeny 3 kusy předmětů, dříve vystavených na základě smlouvy o výpůjčce
(mlátička - výrobek Sobotínsko – štěpánovských železáren bratří Kleinů, rodinná
kronika, kamna) apod.). V rámci obohacení expozice o interaktivní prvky bylo v části
expozice věnované výstavbě železnic instalováno funkční modelové kolejiště.
3.3.3. Ve stálé expozici Z historie a současnosti našich silničních mostů byly
naistalovány modely mostů, mostní tabule a štítky a mostní pilota, dříve vystavené
v expozici Via est vita – silnice je život.
3.3.4. Pro venkovní expozici silničních mechanismů a mostů započaly práce na
projektu přístřešků nad silniční mechanismy. Povodí Moravy Brno s.p. se záporně
vyjádřilo ke stavbě

přístřešků z důvodu jejich umístění v záplavové oblasti

s doporučení jejich stavby až po ukončení protizáplavových prací v obci Vikýřovice.
3.4. Přednášky: 3 x
Bezpečnost na našich silnicích – 28. 1. 2017 – Autoškola SBS Šumperk, SZŠ
Šumperk, CO Šumperk
Stavba Podolského mostu – 10. 2. 2017 – Tomáš Janda
Pro Ural za Ural – 31. 3. 2017 – Stanislav Klimeš
Přednášky formou komentovaných prohlídek stálé muzejní expozice Po stopách
bratří Kleinů pro žáky základních škol a studenty středních škol – 1-2x únor, březen,
duben, květen, říjen, listopad, prosinec
3.5. Další akce:
Mezinárodní den muzeí – 18. 5. 2017 – 98 osob
4. muzejní silniční noc – 17. 6. 2017 – 135 osob
Dny evropského kulturního dědictví – 16. 9. 2017 – 102 osob
Odpoledne v Muzeu silnic – 30. 9. 2017 – 152 osob

3.6. Návštěvnost muzea v roce 2017

ROK 2017
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
CELKEM

30 Kč
66
86
98
73
176
340
188
144
163
126
48
19
1527

50 Kč
39
70
60
29
199
59
157
153
116
32
33
43
990

110 Kč
2x4=8
11x4=44
13x4=52
4x4=16
62x4=248
74x4=296
55x4=220
58x4=232
4x4=16
7x4=28
6x4=24
20x4=80
1264

Platící
113
200
210
118
623
695
565
529
295
186
105
142
3781

Neplatící
68
55
57
23
98
60
55
45
133
8
107
67
776

CELKEM
181
255
267
141
721
755
620
574
428
194
212
209
4557

Neplatící:
28. 1. 2017 – přednáška – BESIP – 68 osob
10. 2. 2017 – přednáška J. Janda – Brána do nebes – 55 osob
31. 3. 2017 – přednáška S. Klimeš – Pro Ural za Ural – 32 osob
18. 5. 2017 - Mezinárodní den muzeí – 98 osob
17. 6. 2017 - Vernisáž „20 let Kolštejnského silničního okruhu“ – 56 osob
16. 9.2017 – Dny evropského kulturního dědictví – 102 osob
30. 9. 2017 – „Odpoledne v Muzeu silnic“ – 31 osob
16. 11. 2017 – Vernisáž „S kováři na cestách“ 44 osob
30. 11. 2017 – Vernisáž „Zimní starosti silničářů“ 63 osob
Děti do 6 let – 167 osob
AMG – 27 osob
NPÚ – 8 osob
Ostatní – 25 (Česká silniční společnost, Slovenská cestná společnost, Olomoucký
kraj, Správa silnic Moravskoslezského kraje, ŘSD ad.)
Mezi neplatící návštěvníky jsou evidovány děti do 6 let, účastníci vernisáží výstav,
návštěvníci muzea u příležitosti Mezinárodního dne muzeí

a Dnů evropského

kulturního dědictví, držitelé průkazů (AMG, ICOM, Sväz slovenských múzeí,
Národního památkového ústavu) a účastníci přednášek.
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Příloha č.1 – Z nových přírůstků ve sbírce Muzea silnic za rok 2017

106/2017 – 20.99 – grafický list „Vozka“,
mědiryt, 18. století

108/2017 – 30.760 – kovový reliéf Formanský
povoz, 20. století

55/2017 - 56/2017 – 50.41, 50.42 cestářská kolečka „japonky“, 20. století

104/2017 – 20.996 – rekonstrukce silnice - Malín, 1929.

33/2017 – 40.73 – pozůstatky haťové cesty, 15. – 17. století, Rousínov

Příloha č. 2 – Z výstavní činnosti muzea v roce 2017

Příloha č. 3 – muzejní akce

Odpoledne v Muzeu silnic – ukázka zdravotnické první pomoci

4. Muzejní silniční noc – závody šlapacích motokár

Příloha č. 5 – Přednášková činnost

