
 
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace 

poštovní přihrádka 37, Lipenská 753/120, 772 11  Olomouc 
Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100 dnem  14.11.2002 
 

 
 

 
   

Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka 
Hraběšická 203, 788 13 Vikýřovice  

tel.: 583211688, e-mail: muzueumsilnic@ssok.cz <mailto:muzueumsilnic@ssok.cz>, 
www.muzeumsilnic.cz <http://www.muzeumsilnic.cz> 

IČO: 70960399 DIČ: CZ70960399 

 
 

Výroční zpráva o činnosti Muzea silnic 
 ve Vikýřovicích u Šumperka za rok 2016 

 

 
 

 
Ve Vikýřovicích,  únor  2017 

Zpracovala: Mgr. Alena Turková 

Počet výtisků. 4 



 

 

Obsah 
 
 

1. Úvod 
 
2. Sbírka Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka 
 
3. Prezentace 

 
4. Přílohy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Úvod 

 
 

      V  roce 2016 se akviziční a prezentační činnost Muzea silnic zaměřila opět na 

tématiku našich silnic a mostů a také na problematiku bezpečnosti na našich 

silnicích. V rámci sbírkotvorné činnosti Muzea silnic bylo do sbírky muzea 

zaevidováno 164 kusů nových sbírkových předmětů, z nichž část byla instalována do 

stávajících stálých muzejních expozic. Kolekce silničních mechanismů byla rozšířena 

o dva typy značkovačů, významně obohacen pak byl především „kleinovský“ fond a 

to o řadu exponátů instalovaných ve stálé muzejní expozici, do té doby majitelem 

předmětů zapůjčených. Mezi finančně nejnáročnější nákupy pak patřil nákup 

litinových kamen – výrobku sobotínských železáren bratří Kleinů, které byly rovněž 

instalovány ve stálé expozici „Po stopách bratří Kleinů – stavitelů silnic, železnic a 

mostů“. Do sbírky muzea přibyla také řada dobových fotografií a pohlednice,  

propagačních předmětů (vlaječky, odznaky, medaile) a dobových dokumentů 

(vyhlášky, nařízení, kroniky apod.) Celkem bylo pod 125 přírůstkovými čísly 

zaevidováno 164 kusů sbírkových předmětů, z toho 21 kusů bylo získáno koupí, 142 

kusů vlastním sběrem a 1 kus převodem. V rámci evidence těchto předmětů ve 2. 

stupni (v programu DEMUS) pokračovala také digitalizace sbírkových předmětů 

muzea. V rámci přípravy evidence spisového materiálu (projekty) začaly práce na 

jeho třídění a zpracovávání podkladů k jejich evidenci ve sbírce Muzea silnic ve 

Vikýřovicích.  

     Ve dvou výstavních sálech Muzea silnic ve Vikýřovicích byly instalovány výstavy 

„V té naší aleji aneb aleje kolem našich cest a silnic“, „Z historie naší dopravní 

policie“ a „Brána do nebes – železobetonový most v Podolsku 1938 – 1943“. 

Především mezi dětskými návštěvníky a rodiny s dětmi měla největší úspěch výstava 

známého sběratele Mládka ze stavebnice „MERKUR – dopravní prostředky a stroje“, 

„rodinné“ výstavy  pak doplnily instalace výstav  „Dopravní prostředky z KINDER 

vajíček“ ze soukromé sbírky  a „Fenomén Igráček“ z Technického muzea v Brně.. 

Silniční tématika byla v rámci tzv. Silničních pátků prezentována na šesti 

přednáškách, z nichž největší ohlas zaznamenaly přednášky „Římané na cestách“ a 

„Československé mostní stavitelství do roku 1950“. 3. Silniční muzejní noc, 

uspořádaná v spolupráci s Dopravním inspektorátem Šumperk, krajskou centrálou 

BESIPu a místními sběrateli byla v roce 2016 věnována tématice bezpečnosti 

provozu na našich silnicích a historii naší dopravní policie. 



  Ve druhé polovině roku se podařilo ve spolupráci s Civilní ochranou Šumperk 

realizovat komentované prohlídky pro žáky základních 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.). V roce 2016 tak vzrostly oproti 

minulému roku právě organizované skupinové návštěvy dětí a mládeže a také 

seniorů nejen z Olomouckého kraje.  

    Muzeum silnic ve Vikýřovicích se úspěšně prezentovalo i v rámci publikace 

„Svědkové starých časů“, kterou vydal Olomoucký kraj. Zařazení vikýřovického 

silničního muzea mezi tradiční velká krajská vlastivědná muzea bylo možností 

prezentovat Muzeum silnic a jeho sbírky na stránkách publikace nadregionálního 

charakteru. U příležitosti konání výstavy o stavbě železobetonového mostu 

v Podolsku byl ve spolupráci se spoluautorem výstavy, panem Tomášem Jandou, 

vydán i 114ti stránkový katalog, na jehož vydání přispěla i finanční částka od firmy 

PONTEX, s.r.o. za prezentaci firmy v katalogu.  

    Činnost muzea zajišťovali v roce 2016 tři stálí pracovníci – vedoucí muzea/kurátor 

sbírkového fondu, kurátor sbírkového fondu/konzervátor/průvodce, 

uklízečka/průvodce. Nezbytné základní provozní náklady Muzea silnic činily 2 751 

290,78 Kč (z toho mj. mzdy 940 549,00  Kč, náklady na zdravotní a sociální pojištění 

289 564,00  Kč, náklady na nákup sbírkových předmětů 45 550,00 Kč). 

 

 

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. Směrnice byla aktualizována (změna členů PSSČ).  

 

 

 



1.1. Evidence 

 

V prvním stupni evidence sbírkových předmětů - chronologické - bylo zapsáno v roce 

2016  celkem 164  kusů sbírkových předmětů pod 125 přírůstkovými čísly. Z tohoto 

počtu je 106 kusů předmětů dvojrozměrného charakteru (mapy, pohlednice,  

dokumenty ad.), 58 kusů předmětů je trojrozměrných (mechanismy, nářadí, odznaky 

apod.).  

Z toho: 

koupě – 21  kusů sbírkových předmětů  

vlastní sběr – 142 kusů sbírkových předmětů 

převod  – 1 kus sbírkových předmětů 

 
SUMÁŘ: 
Celkem je ve sbírce Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka k 31. 12. 2016 

evidováno 2.146 kusů sbírkových předmětů zapsaných v přírůstkové knize  

pod 1.205 přírůstkovými čísly. Za rok 2016 přibylo 164 kusů sbírkových 

předmětů zapsaných pod 125   přírůstkovými čísly. 

 
 
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se v roce 2016 sešel 4 x (27. 5. 2016, 9. 

9. 2016, 27.10. 2016, 16.12. 2016) , 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). 

 
V systematické druhostupňové evidenci v programu DEMUS bylo v roce 2016 

zkatalogizováno 153 kusů sbírkových předmětů (153 inventárních  čísel, 135 kusů 

evidenčních karet).  

 

SUMÁŘ: 

K 31. 12. 2016 je v systematické evidenci evidováno pod 1.948 inventárními 

čísly 2.123 ks sbírkových předmětů  z celkového počtu 2.146 ks sbírkových 

předmětů. 

 

1.2. Inventarizace  

V roce 2016  bylo inventarizováno 227  kusů sbírkových    předmětů – př. čísla 



1/2015 – 155/2015, tj. bylo inventarizováno cca 10 % z celkového počtu sbírkových 

předmětů. 

 

1.3. Zpracování sbírkových předmětů za využití počítače – program DEMUS 

Evidence všech sbírkových předmětů je vedena v počítačovém programu DEMUS.  

 

 .4. Digitalizace sbírkových předmětů  

V roce 2016 bylo digitalizováno 308 kusů sbírkových předmětů (pohlednic a 

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

mostů (poštovní známky, medaile). 

 

1.5. Konzervace a rekonzervace 

V roce 2016  bylo interně rekonzervováno celkem 15  kusů sbírkových předmětů 

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

(např. bryčka, silniční sáně, kololis, loukoťová kola apod.) instalovaných v muzejních 

expozicích.  V roce 2016  proběhla konzervace 2  modelů mostů z NTM Praha. Pro 

výstavní činnost bylo konzervováno 25 kusů sbírkových předmětů muzea (cestářské 

nářadí, dopravní značky, patníky  apod.) i 45 kusů předmětů zapůjčených na výstavy. 

 

1.6. 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  (uložen)  sbírkových předmětů. 

 

1.7. Centrální evidence sbírek CES 

Do CES MK ČR byla  k 2.12. 2016  zaslána žádost o aktualizaci (inv. č. 10.94 – 

10.112, 20.776 - 20.883, 30.738 - 30.758, 40.69 – 40.72, 50.38, 60.24 – 60.26, 70.54 

- 70.56), k 31.12. 2016  zatím nebyla z MK ČR potvrzena. V rámci aktualizací 

evidence v CES v rámci webové aplikace systému CES on-line proběhlo 6. 10. 2016 

proškolení kurátorek sbírkového fondu Muzea silnic na pracovišti CITEM  

Moravského zemského muzea v Brně. 

 

3. Prezentace 

3.1. Publikační činnost 



3.1.1. Olomoucký kraj vydal na přelomu let 2015/2016 publikaci Svědkové starých 

časů s prezentací muzeí Olomouckého kraje. Do této prezentace bylo zapojeno i 

Muzeum silnic ve Vikýřovicích, k publikování byly předány texty a fotografie 

sbírkových předmětů muzea - Turková 

 

3.1.2. Katalog k výstavě-  Brána do nebes – železobetonový most v Podolsku 

1938 – 1943, autoři Tomáš Janda, Alena Turková 

 

3.1.3. Články o výstavě Brána do nebes – železobetonový most v Podolsku 1938 – 

1943 – časopisy BETON, Silniční obzor - Turková 

 

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.V té naší aleji aneb aleje kolem našich cest a silnic – leden – březen  2016  

3.2.2.Dopravní  prostředky z Kinder vajíček – květen – říjen 2016 

3.3.3.Fenomén Igráček – prosinec 2016      

                                  

Velký výstavní sál 

3.2.4.Merkur- dopravní prostředky a stroje – leden – duben 2016 

3.2.5.Dobrý den, silniční kontrola-z historie dopravní policie – červen – září 2016  

3.2.6.Brána do nebes – železobetonový most v Podolsku 1938 – 1943 – říjen – 

prosinec 2016                                                                                   

 

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 2016  (nářadí,  odznaky). 

3.3.2.Do stávající stálé muzejní expozice „Po stopách bratří Kleinů“ – bylo v roce 

2016 zakoupeno 8 kusů předmětů, částečně již vystavených na základě smlouvy o 

výpůjčce (např. epitaf Kleinů, výrobky sobotínských železáren apod.)  i zcela nový 

exponát (litinová kamna – výrobek sobotínsko-.štěpánovských železáren bratří 

Kleinů). 



3.3.3.Pro stálou expozici Z historie a současnosti našich silničních mostů byla 

zpracována prezentace „Nej“ našich, evropských i světových mostů.  

3.3.4.Pro  venkovní expozici silničních mechanismů a mostů byla zpracována na 

základě návrhu koncepce venkovní expozice architektonická studie s umístěním  

silničních mechanismů pod přístřešky,  mostů, vzorových cest a silnic. Podklady byly 

předány  TSÚ  Šumperk, na jejich základě bude vyhlášeno výběrové řízení na 

projektanta. 

 

3.4. Přednášky: 6 x 

Římané na cestách – Mgr. Richard Černý – leden 2016 

Pouští a horami Maroka – JUDr. Jiří Žák, Stanislav Klimeš – únor 2016 

Brazílií cestou necestou – Alena a Jana Čižmářovy – květen 2016 

Z historie našeho četnictva – JUDr. Michal Dlouhý – září 2016 

Čs. mostní stavitelství do roku 1950 – Tomáš Janda – říjen 2016 

Největší tajemství Třetí říše – Milan Zacha Kučera – listopad 2016 

 

3.5. Další akce: 

Mezinárodní den muzeí – 18. květen 2016 

3. muzejní silniční noc – 11. červen 2016 

Dny evropského kulturního dědictví – 10. září 2016 

Odpoledne v Muzeu silnic  –  3. září 2016 

 

3.6. Návštěvnost muzea v roce 2016: 

Rok 2016 30,-Kč 50,-Kč 110,-Kč Platící Neplatící CELKEM 

Leden 49 52 19 x 4 = 76 177 211 388 

Únor 175 178 82 x 4 = 328 681 91 772 

Březen 110 106 40 x 4 = 160 376 34 410 

Duben 91 51 12 x 4 =   48 190 78 268 

Květen 115 48 32 x 4 = 128 291 152 443 

Červen 79 72 22 x 4 =   88 239 294 533 

Červenec 82 86 42 x 4 = 168 336 18 354 

Srpen 148 195 63 x 4 = 252 595 25 620 

Září 189 114 16 x 4 = 64 367 217 584 

Říjen 59 50 14 x 4 = 56 165 100 265 

Listopad 141 58 9 x 4 = 36 235 54 289 

Prosinec 59 26 4 x 4 = 16 101 64 165 

CELKEM 1 297 1 036 1 420 3 753 1 338 5 091 

 

 



 
Celkem 5091 osob,  z toho 3 753 platících, 1 338 neplatících. 
 

Mezi neplatící návštěvníky jsou evidovány 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) a účastníci přednášek.  
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Příloha č.1 – Nové přírůstky ve sbírce Muzea silnic za rok 2016 
 
 

    
 
Grafický list – stavba mostu v Bechyni, autor A. J. Alex, 20. léta 20. století, 5/2016 - 
30.746. 
 
 
 

                
 
Pamětní medaile s motivem řetězového mostu v Praze, 1868, 113/2016 – 30.763 



Pamětní plaketa Praha – matka měst - s motivem Karlova mostu, 20.st., 115/2016 - 
30.764  
 

    
 
Z kolekce pohlednic s tématikou bezpečnosti silničního provozu  – 111/2016 –  
20. 893 – 895 
 

                               
 
Litinová kamna  zn. Zöptau –            „Kleinovský“ epitaf   z roku 1889,    
výrobek sobotínských železáren       123/2016 – 70.64 
Kleinů, přelom 19. a 20. století, 
9/2016 – 70.55 
 



 
 
 
Příloha č. 2 – Z výstavní činnosti muzea v roce 2016 
 
      

      
 

    
 

    



 
    

   
 

         
 

                                                                          
                                                     



       
Příloha č. 3 –  3. muzejní silniční noc  
 
               

    
 
 

                                                           
 
 

   
    
 



Příloha č. 4  –  Odpoledne v Muzeu silnic 
 

       
 
 
   

                         
 

 



Příloha č. 5 – Přednášková činnost 
 
 

  
 

    
 

 


