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1. Úvod 
 
 

   Akviziční, prezentační i vědecko - výzkumná činnost pracovníků Muzea silnic byla 

v roce 2020 z části poznamenána vládními opatřeními v rámci koronavirové 

epidemie, muzeum bylo pro veřejnost uzavřeno na  cca 4 měsíce (12. března – 10. 

května, 12. října – 2. prosince, od 18. prosince do odvolání).   

    I přes tyto problémy se uskutečnila 3 jednání Poradního sboru  pro sbírkotvornou 

činnost, akviziční činnost byla zaměřena dle Strategie sbírkotvorné činnosti Muzea 

silnic ve Vikýřovicích na historii  našich dálnic, silnic a silničních mostů. V rámci 

zmenšení počtu vypůjčených předmětů ve stálých expozicích silničního muzea došlo 

i v tomto roce k odkoupení části vystavených exponátů a to především v muzejní 

expozici Po stopách bratří Kleinů – stavitelů silnic, železnic a mostů. Silniční historii 

významně obohatil nákup  kolekce cirkulářů z 1. poloviny 19. století. Pod 67 

přírůstkovými čísly bylo do sbírky muzea zaevidováno 86 kusů nových sbírkových 

předmětů, z toho převážná část byla trojrozměrného charakteru (mj. výrobky 

kleinovských Sobotínsko – štěpánovských železáren).  

  Celkem je ve sbírce Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka k 31. 12. 2020 

evidováno 2.727 kusů sbírkových předmětů zapsaných v přírůstkové knize  pod 

1.614 přírůstkovými čísly. Za rok 2020 přibylo  86 kusů sbírkových předmětů 

zapsaných pod 67   přírůstkovými čísly -  z toho 48 kusů bylo získáno koupí,   37 

kusů vlastním sběrem, 1 kus převodem (automobil Škoda 706 RTH – kropící).. 

V rámci evidence nových sbírkových předmětů ve 2. stupni evidence v programu 

DEMUS pokračovala také digitalizace sbírkových předmětů muzea.  

 

      Proběhla kompletní evidence spisového materiálu k silničním stavbám 

(projektové dokumentace, plány apod.), který byl předán v minulých letech z ŘSD 

Brno.  Byly roztříděny, očištěny, zaevidovány do doprovodné evidence, nově 

uloženy, popsány a připraveny k dalšímu vědecko – výzkumnému bádání.  

 

      Ve dvou výstavních sálech a v přednáškovém sále Muzea silnic bylo z  

plánovaných 8 výstav uskutečněno 8 výstav, z důvodu uzavření  muzea došlo u dvou 

výstav k jejich prodloužení, jedna výstava byla uskutečněna mimo výstavní plán. 

Uskutečněna nebyla jedna plánovaná výstava – z exponátů ze stavebnice SEVA (po 

dohodě se zapůjčitelem přeložena do roku 2021). Do Vodního domu v Hulicích byla 



zapůjčena výstava Dálnice Praha – Brno – Zlín, připravená pracovníky Muzea silnic 

v roce 2019.  

     Aktuálně byla na webových stránkách muzea prezentována výstava 10 let Muzea 

silnic v objektu tzv. Krenišovského dvora, po znovuotevření  muzea bude pro 

návštěvníky zpřístupněna také v tištěné posterové podobě. Velkým přínosem pro 

zpřístupnění muzea v případě jeho uzavření z důvodu vládních nařízení apod. je 

externí zpracování 3D prohlídky stálých muzejních expozic. Muzeum silnic se tak 

zapojilo do celorepublikového trendu prezentace muzeí a galerií on line prohlídkami 

expozic a výstav, interaktivními kvízy na facebookových stránkách a ukázkami 

nejzajímavějších sbírkových předmětů na vlastních webových stránkách a na portále 

eSbírky.  

            

    Rovněž přednášková činnost byla částečně omezena opatřeními v rámci 

koronavirové epidemie. Uskutečnily se dvě přednášky, ostatní naplánované 

přednášky musely být z důvodu uzavření muzea nebo z kapacitních důvodů 

přednáškového sálu zrušeny. 

     V roce 2020 musela být omezena již tradiční  spolupráce s pobočkou 

Československé obce legionářské v realizaci komentovaných prohlídek 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. Program pro základní školy se uskutečnil celkem 

7x, v lednu – únoru 2020. V dalších měsících se z důvodu uzavření škol i muzea tyto 

akce již neuskutečnily. Pro děti a mládež byly stálé muzejní expozice a výstavy 

doplňovány interaktivními prvky (kvízy, pracovní listy, skládačky apod.).   

 

    Návštěvnost Muzea silnic byla oproti roku 2019 cca na stejné úrovni. I když bylo 

muzeum pro návštěvníky téměř 4 měsíce uzavřeno, jen díky návštěvnicky velmi 

úspěšné výstavě Svět kostiček (stavebnice Lego)  a poměrně vysokému počtu 

návštěvníků během letních měsíc, mohlo Muzeum silnic v roce 2020 vykázat oproti 

předchozím letům vyšší návštěvnost. Potvrdilo se, že mezi nejnavštěvovanějšími 

výstavy patří interaktivní výstavy pro rodiny s dětmi, případně výstavy s účastí 

veřejnosti, jako byly např. výstava Kočárky našich babiček spojená s módní 

přehlídkou  a výstava Čs. legie 1914 – 1918, která byla zahájena již tradičním 

Odpolednem v Muzeu silnic.  

 



    Činnost muzea zajišťovali v roce 2020 čtyři stálí pracovníci – vedoucí 

muzea/kurátor sbírkového fondu, kurátor sbírkového/konzervátor, 

konzervátor/průvodce/domovník, uklízečka/průvodce/pokladní.  

 

Nezbytné základní provozní náklady Muzea silnic činily  3 716 156,70  Kč (z toho mj. 

mzdy 1 624 678 Kč, náklady na zdravotní a sociální pojištění 549 164 Kč). 

 

2. Sbírka Muzea silnic ve Vikýřovicích 

 
2.1. Sbírka MS  

 

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 

2020  celkem 86  kusů sbírkových předmětů pod 67 přírůstkovými čísly. Z tohoto 

počtu je 28 kusů předmětů dvojrozměrného charakteru (mapy, pohlednice,  

dokumenty ad.), 58 kusů předmětů je trojrozměrných (většinou výrobky Kleinovských 

železáren instalované ve stálé muzejní expozici, dále  nářadí, odznaky apod.).  

Z toho: 

koupě – 48  kusů sbírkových předmětů  

vlastní sběr – 37 kusů sbírkových předmětů 

převod – 1 kus 

 
SUMÁŘ: 
Celkem je ve sbírce Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka k 31. 12. 2020 

evidováno 2.677 kusů sbírkových předmětů zapsaných v přírůstkové knize  

pod 1.614 přírůstkovými čísly. Za rok 2020 přibylo  86 kusů sbírkových 

předmětů zapsaných pod 67  přírůstkovými čísly. 



Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se v roce 2020 sešel 3 x (17. 3. 2020, 25. 

9. 2020  a 8. 12. 2020), 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, Mgr. Mária Kudelová, 

Vlastivědné muzeum v Šumperku). 

 
V systematické druhostupňové evidenci v programu DEMUS bylo v roce 2020 

zkatalogizováno 89 kusů sbírkových předmětů (86 inventárních  čísel, 74 kusů 

evidenčních karet).  

 

SUMÁŘ: 

K 31. 12. 2020 je v systematické evidenci evidováno pod 2.577 inventárními 

čísly 2.628 ks sbírkových předmětů  z celkového počtu 2.727 ks sbírkových 

předmětů ve sbírce. 

 

2.3. Inventarizace  

V roce 2020     bylo inventarizováno celkem 506 kusů sbírkových    předmětů 

zaevidovaných v přírůstkové knize v roce 2019 – př. čísla 1/2019 – 99/2019, v roce 

2009 – př. čísla 1/2009 – 136/2009. Inventarizováno bylo cca 19% 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 2020 bylo digitalizováno 184 kusů sbírkových předmětů  - pohlednic a 

fotografií, dokumentů, uměleckých děl, artefaktů silnic, předmětů s námětem silnic a 

mostů. 

 

2.6. Konzervace a rekonzervace 

V roce 2020  bylo interně rekonzervováno celkem 52 kusů sbírkových předmětů 

Muzea silnic a předmětů zapůjčených z jiných muzeí nebo od soukromých majitelů 

(např. kovadliny, kovářská výheň, nářadí, model mostu apod.) instalovaných ve 

stálých muzejních expozicích.  Rekonzervace proběhla  i u vlastních muzejních 



sbírkových předmětů instalovaných ve stálých muzejních expozicích (silniční sáně, 

bryčka, loukoťová kola, kovářský měch). Konzervace byla provedena u 19 kusů  

předmětů - vlastních i zapůjčených předmětů pro muzejní výstavy (vybrané exponáty 

výstavy Kočárky našich babiček a prababiček – 8 kusů, vybrané exponáty výstavy 

Čs. legie – výzbroj – 7 kusů) a stálé muzejní expozice (dřevěný sněhový pluh, povoz 

ad.). Byla provedena údržba mechanismů ve venkovní expozici – 22 kusů. Z nově 

získaných muzejních sbírkových předměty byla provedena konzervace  předmětů 

inv. č.2/2020 – dřevěný rudl, 9/2020 – zores železa, 10/2020 – zores zábradlí). 

Celkem bylo rekonzervováno a konzervováno  93 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 dne 10. 11. 2020 zaslána žádost o aktualizaci (inv. č. 10.158 – 

10.159, 20.1113 – 20.1137, 30.838 – 30.845, 40.122, 50.55 – 50. 57, 60.32, 70.95 – 

70.125), zápis byl na MK ČR potvrzen dne 2. 12. 2020.  

 

2.9. Doprovodná evidence – předměty se vztahem ke sbírkám 

V roce 2020 byl roztříděn, ošetřen, zaevidován, popsán a nově uložen soubor 

archívních materiálů, které byly v minulých letech předány z ŘSD Brno. Jednalo se o: 

1. Studie, homogenizační studie, projektové úkoly, podrobné a předběžné návrhy 

dokumentující stavby a rekonstrukce silnic a dálnic a mostů na území ČR 

           – celkem 2. 092 kusů. Byly uloženy v depozitáři Muzea silnic. 

2. Statistiky dopravní nehodovosti, sčítání dopravy a směrové dopravní 

průzkumy – celkem 343 kusů. Byly uloženy v Technické místnosti Muzea 

silnic. 

Seznam již zaevidovaných archiválií je k dispozici případným badatelům  

V roce 2021 budou evidenční práce s dalšími archiváliemi z ŘSD, OSS 

Šumperk apod. pokračovat, seznam archiválií bude pro badatele zpřístupněn 

na webových stránkách muzea.  



3. Prezentace 

3.1. Publikační činnost 

3.1.1. Aktuální informace o výstavách a jiných muzejních aktivitách v regionálním i 

celostátním tisku, na vlastních nebo jiných webových stránkách (šumpersko.net, 

retour, kudy z nudy apod.), na facebooku MS ad. 

 

3.2. Prezentační činnost 

3.2.2. prezentace Muzea silnic pro ČR Olomouc – vysílání 5. 1. 2020 – Mgr. Turková, 

Mgr. Pospíšilová; prezentace Muzea silnic v říjnu 2020 na ČR Olomouc – 10 let 

Muzea silnic  - Mgr. Alena Turková 

3.2.3. prezentace Muzea silnic formou pozvánek, webových odkazů a zábavných 

kvízů na facebookových stránkách MS   

3.2.4. prezentace sbírkových předmětů na webových stránkách  Muzea silnic a 

příprava pro prezentaci nejunikátnějších sbírkových předmětů na portále eSbírky (ve 

spolupráci s Národním muzeem Praha).  

   

3.3. Výstavy: 

Malý výstavní sál 

3.3.1. Cesty Gustava Ulricha Ulricha – historické fotografie Podesní, 10. 12. 2019 – 

14. 3. 2020 

3.3.2. Z Vídně na sever – stavba železničních tratí (Kleinové), 2. 6. 2020 – 19. 9. 

2020, ve spolupráci s NPÚ Ostrava 

3.3.3. Technické památky České republiky a Norska, 26. 10. 2020 – 31. 1.2021,  

ve spolupráci s NPÚ Ostrava 

                                 

Velký výstavní sál 

3.3.4. Svět kostiček, 24. 10. 2019 – 23. 2. 2020  

3.3.5. Kočárky našich babiček a prababiček,  3. 3. 2020 – 13. 5 2020, prodloužena 

do 29. 8. 2020 

3.3.6. Československé legie 1914 – 1918, 100 let od návratu čs. legionářů do vlasti, 

19. 9. 2020 – 28. 11. 2020, prodloužena do 16. 1. 2021, ve spolupráci s Čs. obcí 

legionářskou 

 

 

 



Webové výstavy:  

3.3.7. 10 let Muzea silnic v objektu Krenišovského dvora ve Vikýřovicích – 22. 

12. 2020 – zveřejněna na webových stránkách Muzea silnic 

3.3.8. „Silniční party“ na dobových  fotografiích ze sbírky Muzea silnic – zveřejněna 

na facebookových stránkách MS.   

 

Putovní výstavy:  

3.3.9. Dálnice Praha – Brno – Zlín v obrazech času – putovní výstava Muzea silnic 

zapůjčena do Vodního domu v Hulicích – 2. 3. – 31. 3. 2020 

  

3.4. Stálé muzejní expozice 
 
3.4.1. Z důvodů uzavření muzea v rámci vládních protikoronavirových opatření byla 
zajištěna a externí firmou provedena 3D prezentace stálých muzejních expozic – 
prezentována byla na webových stránkách muzea a odkaz byl zveřejněn i na 
muzejním facebooku 
 
3.4.2. Do stávající stálé muzejní expozice Po stopách bratří Kleinů byly v roce 2020 

zakoupeny další předměty, dříve vystavené na základě smlouvy o výpůjčce (dobové 

mapa železnic, litinové výrobky ze sobotínských železáren ad.). V rámci prohlídky je 

možno zhlédnout přímo v prostorách stálé expozice hraný dokument o bratrech 

Kleinových, který muzeum získalo od televizní společnosti TV Metuje. K výstavním 

exponátům přibyla velkoplošná reprodukce mapy železničních  tratí z roku 1905, 

která je evidována ve sbírkovém fondu Muzea silnic – fond Kleinové.  

 

3.4.3. Expozice via est vita – silnice je život – po 10 letech od zpřístupnění 

expozice došlo k výmalbě sálu. V rámci úklidu byly rekonzervovány všechny 

vystavené exponáty, proběhla očista výstavního fundusu (vitriny, sokly apod.). Nově 

zde byl instalován model dřevěného sněhového pluhu. 

 

3.4.4. Expozice mostů – doplnění nových exponátů – obrazy, mostní  tabulky, 

proběhla rekonzervace dřevěných prvků instalovaného mostního provizoria  

 

3.4.5. Venkovní expozice mechanismů – zpracování a výroba nových venkovních 

popisek. 

 

3.4.6. Do Malého výstavního sálu Muzea silnic byla koncem roku instalována 

trenažerová kabina A-80, která byla získána převodem ze Střední odborné školy 



Šumperk. Instalaci trenažeru doplnily postery vztahující se k bezpečnosti silniční 

dopravy, interaktivní prvky pro děti a mládež.  

 

3.5. Přednášky:  2 x 

3.5.1. Cesta do Číny (a taky zpět), 31. 1. 2020, Jiří Žák   

3.5.2. Okolo Tuniska v období ramadánu, 21. 2. 2020, St. Klimeš 

Ostatní naplánované přednášky musely být z důvodu uzavření muzea případně z 

kapacitních důvodů přednáškového sálu zrušeny. 

Přednášky formou komentovaných  prohlídek stálé muzejní expozice Po stopách 

bratří Kleinů pro žáky základních škol a studenty středních škol – zrušeny z důvodu 

uzavření škol a muzea.   

 

3.6. Další akce: 

7. muzejní silniční noc - derniéra výstavy Kočárky našich babiček a prababiček – 

s módní přehlídkou – 29. 8. 2020   

Dny evropského kulturního dědictví – 12. 9. 2020 

Odpoledne v Muzeu silnic – spolu se slavnostní vernisáží výstavy Čs. legie 1914 -

1918, 19. 9. 2019  

 

3.7. Návštěvnost muzea v roce 2020 

  

ROK 2020 30 Kč 50 Kč 110 Kč Platící Neplatící CELKEM 

Leden 447 295 12x6=72 814 67 881 

Únor 524 429 25x6=150 1103 28 1131 

Březen 11 26 13x6=78 115 3 118 

Duben 0 0 0 0 0 0 

Květen 11 13 3x6=18 42 26 68 

Červen 91 85 10x6=60 236 11 247 

Červenec 150 207 65x6꓿390 747 31 778 

Srpen 127 296 83x6꓿498 921 133 1054 

Září 54 69 4x6=24 147 271 418 

Říjen 8 13 1x6꓿6 27 1 28 

Listopad 0 0 0 0 0 0 

Prosinec 0 4 1x6꓿6 10 2 12 

CELKEM 1423 1437 1302 4162 573 4735 

 

 29. 8. 2020 Módní přehlídka kočárků s paní Jarmilou Fichtnerovou - 133 neplat.   

 12. 9. 2020 DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ – 126 neplat. 

 19. 9. 2020 ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE – 138 neplat. 

 12. 10. 2020 – 2. 12. 2020 Zavřeno COVID 

 17. 12. 2020 – 31. 12. 2020 Zavřeno COVID   



Neplatící: 

Cesta do Číny (a taky zpět), 31. 1. 2020, Jiří Žák  - 62  osob 

Okolo Tuniska v období ramadánu, 21. 2. 2020, St. Klimeš – 35 osob 

14. 9. 2020 – Dny evropského kulturního dědictví – 126 osob 

19. 9. 2020 – Muzejní odpoledne –  138 osob (členové Čs. obce legionářské, 

Aktivních vojenských záloh, vojenské kluby)  

Olomouc region Card – 27 osob  
 
AMG – 14 osob 

Děti do 6 let -  145 osob 

Ostatní – 26 (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) a 

účastníci přednášek.  

 

 

4. Přílohy  

 

Příloha č. 1 – Nové přírůstky ve sbírce Muzea silnic  

Příloha č. 2 – Z výstavní činnosti Muzea silnic   

Příloha č. 3 -  Muzejní akce 

Příloha č. 4 – Přednášková činnost 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č.1 – Z nových přírůstků ve sbírce Muzea silnic za rok 2020 
 
 

   
 
Detail silničního litinového zábradelního sloupku – výrobek Sobotínsko – 
štěpánovských železáren bratří Kleinů, 30/2020 – 70.130 
 
Litinové silniční sloupky – zábradelní – výrobek Sobotínsko -  štěpánovských 
železáren bratří Kleinů, 19, 20/2020 - 70.124, 70. 125 
 
 

     
 
Cestářská čepice se služebním odznakem 11/2020 – 10.158 



 
„Ponaučení pro pohrabáče z ohledu jejich prací a ostatních povinností na silnici“, 
1852 – 63/2020 – 20.1144 
 

  
 

Fotografie ze souboru 10 kusů fotografií z Ústředních dílen n. p. Silnice – Plzeň, 
17/2020 – 20.1118, 20.1119 
 
 
Příloha č. 2 – Z výstavní činnosti muzea v roce 2020 
 
    

       
   



    
            

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Z výstavy 10 let  Muzea silnic, která byla prezentovaná na webových stránkách 
Muzea silnic  
 
 
 
Příloha č. 3 –  muzejní akce  
 
 



 
 
              

   
 
 
Odpoledne v Muzeu silnic – slavnostní zahájení vernisáže výstavy Čs. legie 1914 -
1920. – 19. 9. 2020 
 



    
 

 

Módní přehlídka k výstavě Kočárky našich babiček a prababiček – uskutečněna 
namísto plánované 7. muzejní noci - 29. srpna 2020. 
 
 
 
Příloha č. 4 – Přednášková činnost 
 
 

   
 
 



V rámci tzv. Silniční pátků proběhly v roce 2020 v přednáškovém sále Muzea silnic  
2 přednášky, jedna přednáška byla zrušena.  
 

  


