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1. Úvod
Akviziční a prezentační činnost Muzea silnic byla v tomto roce opět zaměřena dle
Strategie sbírkotvorné činnosti Muzea silnic ve Vikýřovicích na historii našich dálnic,
silnic a silničních mostů.
V rámci sbírkotvorné činnosti Muzea silnic bylo pod 105 přírůstkovými čísly do
sbírky muzea zaevidováno 179 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.
Jedním z nejvýznamnějších sbírkových přírůstků – sypač vozovek Škoda 706 byl získán převodem z SSOK - SÚ Jih, kolekce dalších silničních artefaktů, nářadí,
pomůcek apod. byla rozšířena o protisněhové ploty – „zásněžky“, dopravní značky
apod. Významně byl doplněn fond pásek a stuh ze slavnostních otevření silnic a
dálnic, např. z uvedení do provozu dálničního mostu ve Velkém Meziříčí z listopadu
1978, úseků dálnice D1 ze 70. a 80. let 20. století ad. Archiválie sbírky silničního
muzea doplnila pamětní kniha z otevírání úseků dálnice D1. Do sbírky muzea přibyla
opět řada dobových fotografií a pohlednic, grafických listů (např. nákupem byl získán
obraz Bechyňského mostu, který je nejen zdařilým uměleckým dílem, ale i sbírkovým
předmětem s dobovou dokumentační hodnotou). Kleinovský fond byl doplněn dalším
z nových typů kamen, vyráběných v Sobotínsko – štěpánovských železárnách bratří
Kleinů, unikátním kovovým štítkem s rodovým erbem Kleinů, který bude podroben
vědecko-výzkumnému bádání za účelem zjištění jeho původního využití.
Celkem je ve sbírce Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka k 31. 12. 2018
evidováno 2.539 kusů sbírkových předmětů zapsaných v přírůstkové knize pod 1.448
přírůstkovými čísly. Za rok 2018 přibylo 179 kusů sbírkových předmětů zapsaných
pod 105 přírůstkovými čísly - z toho 15 kusů bylo získáno koupí, 163 kusů vlastním
sběrem, 1 kus převodem v rámci SSOK. 19 kusů sbírkových předmětů je
trojrozměrného charakteru.
V rámci evidence nových sbírkových předmětů ve 2. stupni evidence 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.
Z odborně zaměřených výstav to byla např. ve Velkém výstavním sále Muzea silnic

instalovaná výstava „Zimní starosti silničářů“, která dokumentovala historii zimní
silniční údržby od 19. století do současnosti. Tuto výstavu připravili pracovníci Muzea
silnic, dále byla prezentována i na odborném semináři pobočky České silniční
společnosti ve Žďáru nad Sázavou a na stránkách časopisu Silniční obzor.
Historickou „silniční“ tématiku představily jak zapůjčené výstava výstavy o Hedvábné
stezce a ke 130. výročí založení Klubu českých turistů,

tak i opět muzejními

pracovníky připravená výstava věnovaná naší autobusové dopravě výstava, spojená
s letošní muzejní nocí. V Malém výstavním sále byla instalována výstava o
kovářském řemesle, ve spolupráci s Poštovním muzeem bylo připomenuto dílo
Václava Zapadlíka na našich poštovních známkách (auto – moto veteráni). Ke 100.
výročí vzniku Československé republiky byla otevřena výstava mapující naše silniční
mosty pojmenované po prezidentu T. G. Masarykovi. Tato výstava byla zařazena do
celostátní kampaně Asociace muzeí a galerií ČR „Muzea a vznik ČSR aneb 100 let
od ukončení I. světové války“. V rámci 100. výročí vzniku ČSR se Muzeum silnic
podílelo na jednodenní výstavě Pocta motorismu, kterou připravil Autoklub České
republiky dne 28. října 2018 u sídla AK ČR. Výstava prezentovala nejvýznamnější
milníky tuzemského motorismu od roku 1918 do současnosti.
Tématika stezek, cest, silnic a dálnic silnic byla prezentována v rámci tzv.
Silničních pátků na 5 přednáškách, z nichž největší ohlas zaznamenala přednáška
Ing. Romana Bednáře, věnovaná historii silniční údržby. Tomáš Janda, spoluautor
výstavy o Podolském mostě, pokračoval se své zdařilé sérii přednášek o našich
silničních mostech, tentokrát na téma dálničních mostů budovaných v letech 1938 –
1950. Výstavou o hedvábné stezce provedl návštěvníky její autor PhDr. David Majer.
V roce 2018 se podařilo ve spolupráci s pobočkou Československé obce
legionářské realizovat komentované prohlídky pro žáky základních a středních škol
našeho regionu, když dobrovolníci z ČOL 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 2018 čtyři stálí pracovníci – vedoucí
muzea/kurátor sbírkového fondu, kurátor sbírkového fondu/konzervátor/průvodce,
uklízečka/průvodce.
Nezbytné základní provozní náklady Muzea silnic činily 3 367 178,55 Kč (z toho mj.
mzdy 1 379 556,00 Kč, náklady na zdravotní a sociální pojištění 467 416,00 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
2018 celkem 179 kusů sbírkových předmětů pod 105 přírůstkovými čísly. Z tohoto
počtu je 60 kusů předmětů dvojrozměrného charakteru (mapy, pohlednice,
dokumenty ad.), 119 kusů předmětů je trojrozměrných (mechanismy, nářadí,
odznaky apod.).
Z toho:
koupě – 15 kusů sbírkových předmětů
vlastní sběr – 163 kusů sbírkových předmětů
převod – 1 kus sbírkových předmětů
SUMÁŘ:
Celkem je ve sbírce Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka k 31. 12. 2018
evidováno 2.489 kusů sbírkových předmětů zapsaných v přírůstkové knize
pod 1.448 přírůstkovými čísly. Za rok 2018 přibylo 179 kusů sbírkových
předmětů zapsaných pod 105 přírůstkovými čísly.

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se v roce 2018 sešel 4 x (31. 5. 2018, 29.

8. 2018, 23. 11. 2018 a 12. 12. 2018), 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 2018
zkatalogizováno 142 kusů sbírkových předmětů (142 inventárních čísel, 87 kusů
evidenčních karet).
SUMÁŘ:
K 31. 12. 2018 je v systematické evidenci evidováno pod 2.299 inventárními
čísly 2.437 ks sbírkových předmětů z celkového počtu 2.489 ks sbírkových
předmětů ve sbírce.

2.3. Inventarizace
V roce 2018

bylo inventarizováno celkem 292 kusů sbírkových

předmětů

zaevidovaných v přírůstkové knize v roce 2017 – př. čísla 1/2017 – 138/2017, v roce
2006 – př. čísla 1/2006 – 15/2005 a v roce 2007 – př. čísla 1/207 – 28/2007.
Inventarizováno bylo cca 12% 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 2018 bylo digitalizováno 231 kusů sbírkových předmětů (pohlednic a
fotografií, dokumentů, uměleckých děl, artefaktů silnic, předmětů s námětem silnic a
mostů.

2.6. Konzervace a rekonzervace
V roce 2018 bylo interně rekonzervováno celkem 18 kusů sbírkových předmětů
Muzea silnic a předmětů zapůjčených z jiných muzeí nebo od soukromých majitelů
(např.

bryčka,

litinová

kamna,

stálých muzejních expozicích.

modely

mostů

apod.)

instalovaných

ve

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 52 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. 10.118 – 10.155, 20.1019 20.1078, 30.818 - 30.823, 40.76 – 40.91, 50.48 – 50.52, 60.29 – 60.30, 70.75 70.78), zápis byl na MK ČR byl proveden k 17. 12. 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.)
3.1.2. Odborné články v publikacích, časopisech apod.
3.1.2.1. Z historie zimní údržby, Silniční obzor 9+10/2018.
3.2. Prezentační činnost
3.2.1. Živý přenos Českého rozhlasu z Muzea silnic ve Vikýřovicích dne 24. 2. 2018
3.2.2. Natáčení Toulavé kamery 18. 4. 2018 – v rámci cyklu Rodinné stříbro –
podnikatelská rodina Kleinů
3.2.3. Natáčení Toulavé kamery 6. 6. 2018 – Muzeum silnic ve Vikýřovicích
3.2.4. Natáčení dokumentu o historii podnikatelské rodiny Kleinů – TV Metuje, s.r.o.
3.2.5. Účast v projektu Rádia Čas – Moravská Route 66 – muzeum jako jedno
z kontrolních stanovišť a s prezentací muzea v rádiu Čas ve dnech 23. a 24. 6. 2018
3.2.6. Živé vysílání ČT – Dobré ráno z Ostravy – o výstavě Masarykovy mosty

3.3. Výstavy:
Malý výstavní sál
3.3.1. S kováři na cestách, ve spolupráci s TM Brno – 16. 11. 2017 – 11. 2. 2018
3.3.2. Zámky s vůní benzínu – tvorba Václava Zapadlíka na našich poštovních
známkách, ve spolupráci s Poštovním muzeem Praha, 16. 6. 2018 – 30. 9. 2018
3.3.3. Masarykovy mosty, 26. 10. 2018 – 23. 2. 2019
Velký výstavní sál
3.3.4. Zimní starosti silničářů aneb z historie naší zimní údržby silnic – 30. 11.
2017 – 3. 3. 2018
3.3.5. Mincovní poklady v srdci Hedvábné cesty, ve spolupráci s Muzeem
Hedvábné cesty, 13. 3. 2018 – 2. 6. 2018
3.3.6. Autobusem po silnici, do města i na vesnici aneb u historie naší
autobusové dopravy, 16. 6. 2018 – 22. 9. 2018
3.3.7. Je to chůze po tom světě aneb turistika dříve a dnes, ve spolupráci
S Klubem českých turistů, 4. 10. 2018 - 28. 2. 2019
Spolupráce na výstavách:
3.3.8. Pocta motorismu, ve spolupráci s Autoklubem České republiky, Praha – sídlo
AK ČR, 28. 10. 2018

3.4. Expozice
3.4.1. Do stávající stálé expozice Via est vita – silnice je život – byly do oken
instalovány ochranné rolety s potiskem dobových fotografií apod. Vystavené
exponáty byly doplněny několika novými přírůstky – nářadí do části expozice
zobrazující dobovou kovárnu, mapy apod.
3.4.2. Do stávající stálé muzejní expozice „Po stopách bratří Kleinů“ – byly v roce
2018 zakoupeny další předměty, dříve vystavené na základě smlouvy o výpůjčce
(kamna, váhy, kříž- výrobky Sobotínsko – štěpánovských železáren bratří Kleinů,
dobový nábytek ad.). Instalován byl další typ kamen vyrobených v kleinovských
železárnách, získaný vlastním sběrem.

3.5. Přednášky: 7 x
Z historie údržby silnic, Ing. Roman Bednář, 2. 2. 2018
Železobetonové obloukové mosty – symboly výstavby dálnice z Prahy do Brna
v letech 1939 – 1950, Tomáš Janda, 9. 3. 2018
Mincovní poklady v srdci Hedvábné cesty, PhDr. David Majer, 27. 4. 2018 a 10.
5. 2018
Z historie naší autobusové dopravy, Petr Hoffmann, 16. 6. 2018
Bechyňská duha – z historie současnosti železobetonového sdruženého
mostu v Bechyni – Tomáš Janda, 2. 11. 2018
Cestou Marokem, St. Klimeš a Jiří Žák, 29. 11. 2018
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
3.6. Další akce:
Muzejní dopoledne – 14. 4. 2018
Mezinárodní den muzeí – 18. 5. 2018
5. muzejní silniční noc – 16. 6. 2018
Odpoledne v Muzeu silnic a Dny evropského kulturního dědictví – 15. 9. 2018

3.7. Návštěvnost muzea v roce 2018

ROK 2018
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
CELKEM

30 Kč
14
77
57
79
139
114
95
174
146
109
69
98
1527

50 Kč
42
37
29
51
87
132
216
187
66
42
34
16
990

110 Kč
4x4=16
14x4=56
26x4=104
5x4=20
9x4=36
23x4=92
58x4=232
65x4=260
8x4=32
6x4=24
6x4=24
6x4=24
1264

Platící
72
170
190
150
262
338
543
621
244
175
127
138
3030

Neplatící
45
19
42
48
157
75
21
28
256
310
48
17
1066

CELKEM
117
189
252
198
419
413
564
649
500
467
175
155
4096

Neplatící:
2. 2. 2017 – přednáška Ing. Bednáře – 45 osob
9. 3. 2018 – přednáška T. Jandy – 36 osob
27. 4. 2018 – přednáška PhDr. D. Majera – 43 osob
10. 5. 2018 - přednáška PhDr. D. Majera – 31 osob
18. 5. 2018 – Mezinárodní den muzeí – 122 osob
16. 6. 2018 – 5. muzejní silniční noc – vernisáž výstavy Autobusem po silnici, do
města i na vesnici aneb z historie naší autobusové dopravy - 58 osob
15. 9. 2018 – Dny evropského kulturního dědictví a Odpoledne v Muzeu silnic – 256
osob
4. 10. 2018 – vernisáž výstav ke 130. výročí Klubu českých turistů – 205 osob
26. 10. 2018 – vernisáž výstavy Masarykovy mosty – 105 osob
2. 11. 2018 – přednáška T. Jandy – 23 osob
29. 11. 2018 – přednáška S. Klimeše a J. Žáka – 20 osob
Olomouc region Card – 25 osob
AMG – 12 osob
NPÚ – 2 osob
Děti do 6 let - 83 osob

Ostatní – 16 (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 2018

102/2018, 70.88 – štítek s vyobrazením erbu rodiny Kleinů, 9. století (?)
104/2018, 30.825 – obraz Bechyňský most, 2. pol. 20. století

73,74/2018, 30.822, 30.823 – pamětní medaile k výstavbě dálnice D1, 1977,
1987

60/2018, 69/2018 - 10.146, 10.155 - pamětní pásky z otevření úseků dálnice D1,
1978, 1982

10/2018 - 20.1055, 20.1061 – z kolekce fotografií ze státní silice „Linická“, 1931
– 1932

23/2018, 30/2018 - 40.83, 40.91 – dopravní značení (dodatková tabulka a
dopravní značka), 70.- 80. léta 20. století, 2016

Příloha č. 2 – Z výstavní činnosti muzea v roce 2018

Z výstavy o historii naší
Autobusové dopravy

Plakát výstavy poštovních známek
V. Zapadlíka (auto – veteráni)

Výstava Mincovní poklady na Hedvábné
stezce

Z výstavy ke 130. výročí Klubu českých
turistů

Příloha č. 3 – muzejní akce

5. Muzejní silniční noc – 16. 6. 2018

Příloha č. 4 – Přednášková činnost

