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1. Úvod 

 

     V roce 2012 Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka nabídlo návštěvníkům jak 

o nové sbírkové předměty obohacenou stálou expozici  „Via es vita“ - Silnice je život“, 

tak i krátkodobé tématické výstavy, které byly zaměřeny jak na silniční historii (Silnice 

a mosty šumperského okresu po ničivé povodně na Moravě v roce 1997, Cesta čase 

aneb cestáři náš, těžkou práci máš!“), tak i na výstavy zaměřující se na širší 

veřejnost s možností zhlédnutí výstav se silnicemi, cestami a mosty související  

(Dámy a páni pojeďte s námi – z historie jízdního kola, Kočárky našich babiček a 

prababiček), díky kterým se podařilo do Muzea silnic přivést i návštěvníky, kteří se 

nezajímají přímo o historii cest a silnic, práci cestářů a silničářů, díky zájmu o tyto 

výstavy však zhlédli i stálou expozici. Oproti loňskému se tak návštěvnost podařilo 

zvýšit o více než třetinu.  Pro stálou expozici Via est vita – silnice je život byl 

vypracován pracovní list s křížovkou. Koncem roku 2012 byl zpracován koncept 

anglického překladu průvodce stálou expozicí, začátkem následující roku bude 

předán i překlad v německém jazyce. Tištěné sylaby, které budou obsahovat 

překlady popisek k vystaveným exponátům, úvodní texty posterů apod., se stávají 

nutností z důvodu střídání služeb průvodkyně a  kurátorky sbírkového fondu, z nichž 

každá  ovládá  jeden světový jazyk.  Návštěvníky velmi oceňovanou skutečností je i 

fakt, že Muzeum silnic je 100%ně přístupné imobilním návštěvníkům. 

     Dařila se i akviziční činnost muzea, když do sbírky Muzea silnic bylo zapsáno 197 

kusů předmětů, z toho  téměř polovinu tvořily sbírkové předměty trojrozměrného 

charakteru.  

     V rámci plánované a na konci roku započaté II. etapy rekonstrukce objektu 

muzea, tzv. Krenišovského dvora, a plánované instalace dvou nových stálých 

expozic „Kleinové – stavitelé silnic“ a „Most – mladší bratr cesty“ byla část akviziční 

činnosti  zaměřena na získání nových sbírkových předmětů (např. litinové předměty – 

výrobky sobotínských železáren bratří Kleinů – kamna, zahradní váza, pamětní 

medaile ze staveb bratří Kleinů -  železničních tratí Praha  - Olomouc a Břeclav – 

Brno – Vídeň, na kterých firma participovala, zlatá pamětní mince s motivem 

Negrelliho viaduktu, pohlednice ze sobotínských železáren s motivem montáže 

obloukového mostu; dokumentace mostů České republiky – kolekce dobových 

pohlednic známých i méně známých  mostů, výtvarná díla s motivem mostů – 

akvarely, olejomalby, litografie, poštovní známky, bankovky, mince a medaile apod). 

Do sbírky muzea byly rovněž zapsány zajímavé trojrozměrné sbírkové předměty – 
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nářadí cestářů, dopravní značky, odznaky – služební i firemní, výtvarné umění se 

silniční tématikou je reprezentováno např. obrazem Jaroslava Gruse nebo 

dřevořezbou patrona automobilistů sv. Kryštofa ad. Mezi nejzajímavější 

dvourozměrné sbírkové předměty určitě patří cestářské kvitance z konce 19. století, 

oferta na pronájem štěrku silničního výboru okresu Uhersko – Ostrožského z roku 

1916výkresová dokumentace silničního válce 10T typ R12V, dobové reklamní 

materiály na silniční válce Škoda a Comessa.  

     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.  

      Do majetku SSOK, přísp. org. – Muzea silnic – byla Olomouckým krajem 

převedena  mýtní stanice v Sobotíně. Prozatím problematickým se zdá být využití 

tohoto objektu  pro výstavní a jiné prezentační účely -  i přes  stálé větrání objektu se 

nedaří udržet v interiéru takové klimatické podmínky, které by umožnily v objektu 

instalovat předměty dokumentující cestářské řemeslo, způsob vybírání mýtného 

apod.. V současné době je proto mýtnice veřejnosti přístupná jen v exteriéru, na 

objektu je osazena tabule s informacemi i mýtní stanici.   

 

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.  

 

1.1. Evidence 

1.1.1. Chronologická evidence 

 

V prvním stupni evidence sbírkových předmětů - chronologické - bylo zapsáno 

celkem 197  kusů sbírkových předmětů pod 120 přírůstkovými čísly. Z tohoto počtu je 
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116 kusů předmětů dvojrozměrného charakteru (mapy, pohlednice, litografie, 

dokumenty) a 81 kusů předmětů je trojrozměrných (textilie, mechanismy, nářadí, 

odznaky apod.). Významný podíl na celkovém počtu nových přírůstků má např. 

kolekce dobových pohlednic, fotografií, medailí a grafických listů. 

Z toho: 

koupě -  163 kusů sbírkových předmětů - 95 přírůstkových čísel (kupní smlouvy 1-

6/2012) 

vlastní sběr - 34 kusů sbírkových předmětů – 25  přírůstkových čísel 

 
SUMÁŘ: 
Celkem je ve sbírce Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka k 31. 12. 2011 

evidováno 1.362  kusů sbírkových předmětů zapsaných v přírůstkové knize  pod 680 

přírůstkovými čísly. Za rok 2012 přibylo 197 kusů sbírkových předmětů zapsaných 

pod 120 přírůstkovými čísly. 

 

 
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se v roce 2012 sešel 4 x (30. 3., 20. 7., 21. 9. 

a 27.12.), ve všech případech bezúplatného i úplatného nabývání věcí movitých do 

sbírky se vyjádřil kladně (viz Protokoly z jednání poradního sboru pro sbírkotvornou 

činnost ). 

 
 
1.1.2. Systematická evidence 
 
1.1.2.1. Sbírka Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka  
V systematické druhostupňové evidenci v programu DEMUS bylo v roce 2012 

zkatalogizováno pod  inventárními čísly kusů sbírkových předmětů (kusů evidenčních 

karet). 

SUMÁŘ: 

K 31.12. 2012 je v systematické evidenci evidováno pod 1.285 inventárními čísly 

1.335  ks sbírkových předmětů  z celkového počtu 1. 362 ks sbírkových předmětů. 

 

 

1.2. Inventarizace  

Dle příkazu ředitele č.02-2011 ze dne 1.1. 2011, Směrnice SM 16-2008 Správy silnic 

Olomouckého kraje - Režim zacházení se sbírkou Muzea silnic ve Vikýřovicích u 

Šumperka (kapitola 5.8.) a Plánu průběžné inventarizace sbírky pro období 2008 - 

2017 bylo v roce 2012  inventarizováno 326 kusů sbírkových předmětů – př. čísla 
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1/2011 – 204/2011 (viz Inventurní závěr z průběžné inventarizace za rok 2012 z 

19.12.2012) z celkového počtu 1. 362 kusů sbírkových předmětů zapsaných pod 679 

přírůstkovými čísly a 1.285 inventárními čísly. 

SUMÁŘ: 

K 31.12. 2012 bylo inventarizováno cca 25% z celkového počtu sbírkových 

předmětů. 

 

1.2.1. Zpracování sbírkových předmětů za využití počítače – program DEMUS 

Evidence všech sbírkových předmětů je vedena v počítačovém programu DEMUS.  

 

1.2.2. Digitalizace sbírkových předmětů  

V roce 2012 bylo digitalizováno 62 kusů sbírkových předmětů (pohlednice, fotografie, 

odznaky, vlaječky) – nové sběry. 

 

1.3. Restaurování a konzervace 

1.3.3. Zásadní ošetření 

1.3.3.1. Konzervace 

V roce 2012 bylo interně konzervováno 48 kusů sbírkových předmětů – především 

předměty instalované ve stálé expozici muzea (cestářské nářadí, dopravní značky). 

Silniční válec R12 – inv.č. 60.4 (nový nátěr) – venkovní expozice muzea 

 

1.3.3.2. Rekonzervace 

V roce 2012 proběhla rekonzervace 1 sbírkového předmětu - silničních saní 

instalovaných ve stálé expozici Muzea silnic. 

 

1.4. 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 sbírek . 

 

1.5. Centrální evidence sbírek CES 

Do CES MK ČR byla dne 6. 11. 2012  zaslána žádost o aktualizaci (inv. č. 10.53 - 

10.76, 20.182 - 20.450, 30.590 - 30.646, 40.24 – 40.44, 50.11 – 50.25, 60.5 – 60.6, 

70.1-70.13), k 31.12. 2012 zatím nebyla z MK ČR potvrzena. 
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1.6. Nájem, zápůjčky a výpůjčky 

1.6.1. Nájem 

Do stálé expozice „Via est vita“ Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka: 

- modely  cest, roštnice pro stavbu ocelových silnic, kleště na bourání silničních  

     dlažeb -  celkem 5 kusů - pronajímatel - Národní technické muzeum  

 

1.6.2. sbírkové předměty vypůjčované z jiných muzeí 

Do stálé expozice „Via est vita“ Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka bylo 

vypůjčeno: 

- modely mostů (Bechyně, Gelnice, Děčín Hronec), sněhová fréza, silniční 

motor. válec, dehtovačky  - Muzeum Velké Meziříčí - celkem 9 kusů předmětů 

- archeologické nálezy - obchvat Postřelmova - Vlastivědné muzeum v 

Šumperku, p.o. - 22 kusů 

- socha sv. Jana Křtitele - Římskokatolická farnost Velké Losiny 

- bryčka - V. Holátko, Zábřeh 

-  kolekce dobového cestářského nářadí  a přístrojů – ing. Roman Bednář, 

Šumperk – celkem 9 kusů 

- na výstavu „Silnice a mosty šumperského okresu po povodni 1997“  byl 

zapůjčen 1 sbírkový předmět z VM v Šumperku 

- na výstavu „Páni a dámy, pojeďte s námi!“ byl ze soukromé sbírky zapůjčeno 

14 ks  

- na výstavu „Kočárky našich babiček a prababiček“ bylo ze soukromé sbírky 

zapůjčeno  - 34 ks  

- Celkem bylo vypůjčeno  91 kusů předmětů. 

 

 
3. Prezentace 

 

3.1. Odborné články 

Turková, Alena: Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka . In: sborník odborné 

konference „Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu“, Moravská 

Třebová, 23. – 25.5. 2012, 3 strany textu, fotografie 

 

3.2. Populárně vědné články 
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Turková, Alena: Povedou všechny cesty do Vikýřovic? in: Krok – kulturní revue 

Olomouckého kraje, č.4, ročník 9/2012, s. 10 – 13. 

 
3.3. Informační články  

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.): 

 

Historická kola ve vikýřovickém Muzeu silnic, únor 2012 

Muzeum silnic připomíná  ničivou povodeň 1997, červen 2012 

Nová výstava v silničním muzeu – tentokrát „cestářská“, září 2012 

Historické kočárky ve vikýřovickém Muzeu silnic, prosinec 2012      

 

3.2. Výstavy: 

3.2.2. Autorské  –  

3.2.2.1. Co velká voda vzala a dala  - silnice a mosty šumperského okresu po 

ničivé povodni 1997, 26.6.  - 30. 9. 2012, návštěvnost – 1.074  osob 

3.2.2.2. „Putování časem aneb Cestáři náš, těžkou práci máš!“, 16.10. – 2. 12. 

2012 – návštěvnost 410 osob 

 

3.2.3. Přejatá 

3.2.4. Přejatá aktivně 

3.2.4.1. „Cesta do dětských let“ – hračky a modely silničních mechanismů, ve 

spolupráci s Muzeem hraček ve Frýdku – Místku, leden 2012 (přecházela z roku 

2011) – návštěvnost za rok 2012 – 60 osob 

3.2.4.2.„Páni a dámy, pojeďte s námi aneb cesta do historie šlapacího kola“,- ve 

spolupráci s místními sběrateli, 15.2. – 27.5. 2012 – návštěvnost 619 osob 

3.2.4.3. „Kočárky našich babiček a prababiček“– ve spolupráci s místní 

sběratelkou, 11.12. 2012 – přechází do roku 2013  - návštěvnost za prosinec 2012 – 

129 osob 

 
3.3. Expozice 
 
Do stávající stálé expozice Via est vita – silnice je život – byly doplněny nové 

exponáty – sbírkové předměty získané v roce 2012 (nářadí cestářů, odznaky, 

medaile apod.). 
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Pro plánované stálé expozice ze života a díla bratří Kleinů a mostů byla zpracována 

libreta, spolupráce se Stavoprojektem na zpracování projektu tzv. 2. etapy 

rekonstrukce Muzea silnic. 

 

3.5. Přednášky: 

Z historie šlapacího kola, vernisáž výstavy „Páni a dámy pojeďte s námi!“ 

 – A. Turková, V. Koukola – účast – 64 osob 

 

Povodeň na Moravě 1997, vernisáž výstavy „Co velká voda vzala a dala“ 

A. Turková – účast 72 osob 

 

Z historie dětského kočárku, vernisáž výstavy „Kočárky našich babiček a prababiček“ 

– A. Turková, J. Fichtnerová – účast 92 osob 

 

Konference: 

Aktivní  

Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu, 23. – 25. 5. 2012, Městské 

muzeum Moravská Třebová, A. Turková, diskusní příspěvek – prezentace Muzea 

silnic ve Vikýřovicích u  Šumperka  

 

Semináře: 

Aktivní 

Jednání komise regionálních historiků Moravy a Slezska, 3. – 4. 10. 2012, Muzeum 

Vysočiny Pelhřimov, A. Turková, diskusní příspěvek – k evidenci sbírkových 

předmětů  

 

Návštěvnost 2012:  

 

Rok 2012 10,- Kč 30,- Kč 50,- Kč Platící Neplatící Celkem 

Leden 8 2 11 54 6  60  

Únor 6 10 25 66 64 130  

Březen 4 12 35 156 2 158  

Duben 27 30 22 145 22 167  

Květen 6 57 20 143 21 164  

Červen 70 48 16 182 82 264  

Červenec 25 66 48 283 6 289  

Srpen 69 72 40 301 16 317  

Září 2 90 3 104 100 204  
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Říjen 16 36 29 168 11 179  

Listopad 5 14 10 59 25 84  

Prosinec 10 4 3 26 103 129  

Celkem 248 441 262 1687 458 2393 

 

      Mezi neplatící návštěvníky jsou evidováni 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).  

 

3. Seznam příloh 

 

 

Příloha č. 1 – Výstavní činnost  (str. 12 – 13) 

Příloha č. 2 -  Konzervace silničního válce   (str. 14) 

Příloha č. 3 -  Zahájení 2. etapy rekonstrukce objektu muzea – listopad - prosinec                

                      2012 (str. 15) 

Příloha č. 4 - Z nových sbírkových přírůstků získaných v roce 2012 (str. 16 – 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

4. Přílohy 

Příloha č. 1 -  Z výstavní činnosti 
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         Z výstavy „Kočárky našich babiček a prababiček“ 

 

 

 

Z výstavy „Dámy a páni, pojeďte s námi aneb cesta do dějin šlapacího kola“ 
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Příloha č. 2 -  Z venkovní expozice mechanismů – konzervace silničního válce 

R 12 M – 60.4 
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Příloha č. 3 – Zahájení stavebních prací – 2. etapa rekonstrukce objektu Muzea 

silnic – listopad - prosinec 2012 
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Příloha č. 4 - Z nových sbírkových přírůstků získaných v roce 2012  

 
 

  
 

Jaroslav Grus – Silnice, kombinovaná technika,       Kvitance z roku 1896, silniční 
70. léta 20. století, 20. 420                                       fond v Uherském Brodu, 20.443 

                 
 

 
 
 
 

            
                         
 
 
Pamětní mince – Negrelliho viadukt (stavba Kleinů), zlato, 70.14 
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Služební štítek cestáře okresu Mimoň,          Odznak – Skupina okresních  
1. třetina 20.století, 30.650                            cestářů, 30. léta 20.st. (?), 30.651 
 
 
 

 
 
Reklamní prospekt na naftový silniční válec  Škoda, 30. léta 20.st., 20.439 
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Pohlednice – Válcování silnice v Libči, 1941, 20.440 
 
 

 
 
pohlednice - Inundační most v Lounech, 1910, 20.441 


