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1. Úvod 

 
 

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

v roce 2021, stejně jako v předcházejícím roce,  poznamenána vládními opatřeními 

v rámci koronavirové epidemie. Muzeum silnic ve Vikýřovicích bylo pro veřejnost 

uzavřeno na  cca 5 měsíců (od 18. 12. 2020 – 11. 5. 2021). I přes toto omezení  se 

práce kurátorů sbírkového fondu, průvodkyně a konzervátora soustředila na práce 

spojené s přípravou výstav, evidence sbírkových předmětů a jejich očistu a 

konzervaci, na údržbu prostor stálých muzejních expozic tak, aby bylo možné je 

ihned po ukončení omezení provozu muzea ihned zprovoznit. 

  V rámci sbírkotvorné činnosti  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 záměru 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 mj. významně obohatily převody vyřazených silničních 

mechanismů v rámci SSOK (sněhové pluhy a radlice, automobil LIAZ, signalizační 

vozík).  Pod 72 přírůstkovými čísly bylo do sbírky muzea zaevidováno 89 kusů 

nových sbírkových předmětů, z toho polovina byla trojrozměrného charakteru.  

  Celkem je tak ve sbírce Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka k 31. 12. 2021 

evidováno 2.766 kusů sbírkových předmětů zapsaných v přírůstkové knize  pod 

1.686 přírůstkovými čísly. Za rok 2021 přibylo  89 kusů sbírkových předmětů 

zapsaných pod 72   přírůstkovými čísly -  z toho 36 kusů bylo získáno koupí,   47 

kusů vlastním sběrem, 6 kus převodem v rámci SSOK. V rámci evidence nových 

sbírkových předmětů ve 2. stupni evidence v programu DEMUS pokračovala také 

digitalizace sbírkových předmětů muzea.  

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

plánovaných 5 výstav uskutečněny 4 výstavy, z důvodu uzavření  muzea došlo u 

dvou výstav k jejich prodloužení. Uskutečněna nebyla jedna plánovaná výstava o 

výstavbě Žďákovského mostu (přesunuta na rok 2023).  

     Na webových stránkách a facebooku muzea byly prezentovány 3 výstavy – jedna 

z nich mapovala dopravu po městě Šumperk v 1. polovině 20. století, další dvě se 

věnovaly historickým silničním výročím. Připomenuto bylo 85  let od zprovoznění tzv. 



Masarykovy horské silnice v Krkonoších, 50 let od otevření prvního úseku dálnice D1 

prezentovala výstava  Jak se stavěla D1.  

    Velkým přínosem pro zpřístupnění muzea v případě jeho uzavření z důvodu 

vládních nařízení apod. je možnost 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.  

    Omezení provozu muzea v rámci opatření proti šíření koronavirové nákazy se 

dotklo především přednáškové činnosti, plánované přednášky byly zrušeny.  Stejně 

tak byla  zcela  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.  

    Oceněním práce malého kolektivu muzejních pracovníků byla nominace Muzea 

silnic ve Vikýřovicích v Cenách Olomouckého kraje v oblasti turistického ruchu za rok 

2021 v kategorii Neobjevený skvost a poté i zisk 2. místa. 

 Velkým přínosem pro návštěvnost muzea byla prezentace v České televizi, a to 

v rámci pořadů Cyklotoulky a Toulavá kamera.  

    Návštěvnost Muzea silnic se oproti  roku 2020 mírně navýšila o více jak 200 osob. 

I když bylo muzeum pro návštěvníky více jak 4 měsíce uzavřeno, jen díky 

návštěvnicky velmi úspěšné výstavě Svět kostiček (stavebnice SEVA)  a poměrně 

vysokému počtu návštěvníků stálých muzejních expozic během letních měsíců, 

mohlo Muzeum silnic v roce 2021 opět vykázat vyšší návštěvnost, než jaká byla před 

rokem 2019. Podíl platících návštěvníků je poměrně rovnoměrně rozložen mezi plné 

vstupné dospělých návštěvníků, snížené vstupné pro děti od 6 do 15 let a seniory a 

rodinné vstupné. Počet neplatící návštěvníků je tvořen především dětmi do 6 let a 

návštěvníky dnů s volným vstupem (Mezinárodní den muzeí, Dny evropského 

kulturního dědictví, vernisáže výstav). 

    Činnost muzea zajišťovali v roce 2021 čtyři stálí pracovníci – vedoucí 

muzea/kurátor sbírkového fondu, kurátor sbírkového/konzervátor, 

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

   Nezbytné základní provozní náklady Muzea silnic činily 3 778 940, 70  Kč (z toho 

mj. mzdy  1 636 351 Kč, náklady na zdravotní a sociální pojištění  541 628 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 a MP 07A-2007 Koncepce sbírkotvorné činnosti Muzea silnic ve 

Vikýřovicích.  

 

2.2. Evidence 

 

   V prvním stupni evidence sbírkových předmětů - chronologické - bylo zapsáno do 

přírůstkové knihy Muzea silnic v roce 2021  celkem 89  kusů sbírkových předmětů 

pod 72 přírůstkovými čísly. Z tohoto počtu je 45 kusů předmětů dvojrozměrného 

charakteru (mapy, pohlednice,  dokumenty ad.), 44 kusů předmětů je trojrozměrných 

(většinou výrobky Kleinovských železáren instalované ve stálé muzejní expozici, dále  

nářadí, odznaky apod.).  

Z toho: 

koupě – 36  kusů sbírkových předmětů  

vlastní sběr – 47 kusů sbírkových předmětů 

převod – 6 kusů 

 
SUMÁŘ: 
Celkem je ve sbírce Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka k 31. 12. 2021 

evidováno 2.766 kusů sbírkových předmětů zapsaných v přírůstkové knize  

pod 1.686 přírůstkovými čísly. Za rok 2021 přibylo  89 kusů sbírkových 

předmětů zapsaných pod 72  přírůstkovými čísly. 

 

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se v roce 2021 sešel 3 x (22. 4. 2021, 15. 

9. 2020  a 2. 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 2021 

zkatalogizováno 82 kusů sbírkových předmětů (68 inventárních  čísel, 65 kusů 

evidenčních karet).  

SUMÁŘ: 

K 31. 12. 2021 je v systematické evidenci evidováno pod 2.645 inventárními 

čísly 2.710 ks sbírkových předmětů  z celkového počtu 2.766 ks sbírkových 

předmětů ve sbírce. 

 

2.3. Inventarizace  

V roce 2021 bylo inventarizováno celkem 244 kusů sbírkových předmětů 

zaevidovaných v přírůstkové knize v roce 2020 – př. čísla 1/2020 – 67/2020, v roce 

2010 – př. čísla 1/2010 – 74/2010. Inventarizováno bylo cca 10% 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 2021 bylo digitalizováno 56 kusů sbírkových předmětů  - pohlednic a 

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

mostů. 

 

2.6. Konzervace a rekonzervace 

V roce 2021  bylo interně rekonzervováno celkem 34 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 (např. silniční 

sáně, bryčka, loukoťová kola, kovářský měch, hatě, hutní pánev, sněhový pluh). 

Konzervace byla provedena u 5 kusů  předmětů - vlastních (nové sbírkové předměty 

– např. litinová plastika Hutníka, která byla instalována do stálé muzejní expozice Po 

stopách bratří Kleinů).  Byla provedena údržba mechanismů ve venkovní expozici – 

22 kusů. Za zapůjčených předmětů byly konzervovány 4 kusy modelů mostů z NTM 



Praha. Celkem bylo rekonzervováno a konzervováno  44 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. 2021 zaslána žádost o aktualizaci (inv. č. 20.1138 – 

20.1178, 30.846 – 30.852, 50.58 – 50. 71, 60.33 – 60.39, 70.126 – 70.141), zápis 

byl na MK ČR potvrzen dne 6. 1. 2022.  

 

2.9. Doprovodná evidence – předměty se vztahem ke sbírkám 

V roce 2021 byl doplněn soubor archívních materiál - studie, homogenizační studie, 

projektové úkoly, podrobné a předběžné návrhy dokumentující stavby a rekonstrukce 

silnic a dálnic a mostů na území ČR, statistiky dopravní nehodovosti, sčítání dopravy 

a směrové dopravní průzkumy – celkem 61 kusů. 

Do doprovodné evidence bylo zaevidováno celkem  16 kusů předmětů se vztahem 

ke sbírkovým předmětům (zábradelní sloupky, zoresky apod.), které duplikují 

předměty zaevidované ve sbírce Muzea silnic. Do příruční knihovny bylo 

zaevidováno 89 kusů publikací, zpráv, propagačních materiálů apod.  

 

 

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., zpravodaj Vikýřovic) na facebooku a twiteru MS ad. 

3.1.2. článek o sv. Kryštofovi  

3.2. Prezentační činnost 

3.2.2. prezentace Muzea silnic pro Radio Z –  živé vysílání 16. 3.  2021,  prezentace 

výstav – Český rozhlas Olomouc – Jízdní kola v čase, TV Morava – výstava Jízdní 

kola v čase 



3.2.3. prezentace Muzea silnic  ČT – Cyklotoulky – natáčení 29. 5. 2021 3.2.4. 

prezentace Muzea silnic v ČT – Toulavá kamera – vysílání 26. 9. 2021 

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

kvízů na facebookových stránkách MS   

3.2.6. prezentace sbírkových předmětů na facebooku Muzea silnic (Perličky ze sbírky 

Muzea silnic) a na webových stránkách  Muzea silnic, prezentaci nejunikátnějších 

sbírkových předmětů na portále eSbírky (ve spolupráci s Národním muzeem Praha).  

 

  

3.3. Výstavy: 

Malý výstavní sál 

3.3.1. 40 let Sdružení pro výstavbu silnic – ve spolupráci se Sdružením pro 

výstavbu silnic  25. 5. 2021 – 31. 12. 2021 

3.3.2. Poznáš, k čemu se používalo?  - 7. 6. 2021 – 30. 5. 2022 

3.3.3. Technické památky v České republice a v Norsku – ve spolupráci  
s NPÚ Ostrava  - přecházela z roku 2020 – do 24. 5. 2021 

                            

Velký výstavní sál 

3.3.4. Čs. legie 1914 – 1920 – ve spolupráci s Čs. obcí legionářskou –            
přecházela z roku 2020 -  prodloužena do 30. 1. 2021  
 
3.3.5. Svět kostiček – aneb SEVA – český fenomén, 25. 5. 2021 –3. 9. 2021  

3.3.6.   

 

 

Webové výstavy zveřejněné na webových stránkách muzea 

(www.muzeum,silnic.cz) a na facebooku Muzea silnic:  

3.3.7. Obrázky z dějin dopravy po šumperských ulicích  a náměstích – 

zveřejněna na webových stránkách  a na facebooku Muzea silnic ve Vikýřovicích – 

březen 2021  

3.3.8.  Masarykova horská silnice v Krkonoších  – zveřejněna na facebookových 

stránkách Muzea silnic ve Vikýřovicích – květen 2021.   

3.3.9.  Jak se stavěla dálnice D1 - zveřejněna na facebookových stránkách Muzea 

silnic ve Vikýřovicích – červenec  2021.   

 

 
 

http://www.muzeum,silnic.cz/


 
 
3.4. Stálé muzejní expozice 
3.4.1. Do stávající stálé muzejní expozice Po stopách bratří Kleinů byly v roce 2021 

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

mapa železnic, litinové výrobky ze sobotínských železáren ad.).  

3.4.2. Expozice via est vita – silnice je život – byla dokončena výmalba sálu a 

předsálí expozice, proveden úklid a očista vystavených exponátů 

3.4.3. Expozice mostů – do expozice byly dodány interaktivní prvky pro děti a 

mládež (puzzle s motivem mostů, stavebnice) 

3.4.4. Venkovní expozice mechanismů – do expozice byly dodány nové sbírkové 

předměty – radlice a pluhy, nákladní automobil LIAZ 

3.4.5. V Malém výstavním sál Muzea silnic je 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 – trenažer je veřejnost zpřístupněn jen za dohledu muzejního 

pracovníka a určené dna – např. v rámci Dnů evropského kulturního dědictví nebo 

Mezinárodního muzeí.  

 

3.5. Přednášky:   

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: 

18. 5. 2021 – Mezinárodní den muzeí 

19. 8. 2021 - start 8. Fair play rally – ve spolupráci s Veteran klubem severního 

Pomoraví 

18. 9. 2021 Dny evropského kulturního dědictví – 18. 9. 2021 

 

 

 

 

 



 

3.7. Návštěvnost muzea v roce 2021 

 

ROK 2021 30 Kč 50 Kč 110 Kč Platící Neplatící CELKEM 

Leden covid covid covid covid covid 0 

Únor covid covid covid covid covid 0 

Březen covid covid covid covid covid 0 

Duben covid covid covid covid covid 0 

Květen 18 45 30 93 107 200 

Červen 313 93 48 454 168 622 

Červenec 431 472 432 1335 122 1457 

Srpen 567 529 636 1732 173 1905 

Září 55 67 30 152 101 253 

Říjen 72 64 72 208 103 311 

Listopad 47 35 18 100 52 152 

Prosinec 7 15 6 28 76 104 

CELKEM 1510 1320 1272 4102 902 5004 

 21. 08. 2021 - VETERAN KLUB 53 - neplatící 

 18. 09. 2021- DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 103 - neplatící 

 09. 10. 2021- VERNISÁŽ JÍZDNÍ KOLA V ČASE  92 - neplatící  

 

Olomouc region Card – 9 osob  
 
AMG – 56 osob (v rámci konání Komise moravských regionálních historiků při AMG)  

Děti do 6 let -  526 osob 

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). 

 

 

4. Přílohy  

 

Příloha č. 1 – Nové přírůstky ve sbírce Muzea silnic  

Příloha č. 2 – Z výstavní činnosti Muzea silnic   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 1 –  Z nových přírůstků ve sbírce Muzea silnic za rok 2021 
 

 
 
Nákladní automobil LIAZ, převod v rámci SSOK, inv. č. 60,33 
 

 
 
Fotografie, stavba silnice, 30. léta 20. století, vlastní sběr, inv. č. 20.1184 



 
 
Litinová soška HUTNÍK, výrobek Sobotínsko-štěpánovských železáren bratří Kleinů, 
19. století, koupě, inv. č. 70.141 
 
 

 
 
Pohlednice mostu v Hranicích na Moravě, 1. třetina 20. století, vlastní sběr, inv.č. 
20.1170 



 

  
 

Cirkulář – úprava mýtného na Linec silnici z Prahy do Tábora, 1815, koupě, inv. č. 
20.1194 
 

 
 
Grafický list – sdružený most v Ústí nad Labem, 19. století, koupě, inv. č. 70.143 
 
 



Příloha č. 2 – Z výstavní činnosti muzea v roce 2021 
 
    

       
 

 
            

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 



 
 

 



 

 
              
   
V roce 2021 se Muzeum silnic ve Vikýřovicích v Cenách Olomouckého kraje v oblasti 
cestovního ruchu umístilo na 2. místě  v kategorii Neobjevený skvost.  
 
    

 

 
 
 
 

  


