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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 99 přírůstkovými čísly do 

sbírky muzea zaevidováno 102 kusů nových sbírkových předmětů, z toho převážná 

část byla trojrozměrného charakteru (dopravní značení, odznaky, nářadí cestářů, 

modely apod.), z nichž některé byly instalovány do stávajících stálých muzejních 

expozic.  

     Jedním z nejvýznamnějších sbírkových přírůstků byla kolekce dobových odznaků 

Autoklubu ČR, dále kolekce předmětů vztahujících se k historii podnikatelské činnost 

bratří Kleinů – stavitelů silnic, železnic a mostů, která je instalována ve stálé muzejní 

expozici věnované této významné rodině pocházející z našeho regionu. Silniční 

historii významně obohatily další dobové pohlednice s pohledy na silnice a mosty ČR 

a také album fotografií Čs. státních silnic – stavebního závodu Litomyšl. Fond 

pozvánek a slavnostních pásek z otevření nových úseků dálnic a silnic doplnily např. 

pozvánka z uvedení do provozu dálnice D 47 z roku 1988 nebo slavnostní páska 

z otevření úseku dálnice D1 Kývalka – Velká Bíteš z roku 1973. Početně byla 

doplněna také kolekce dopravního značení. V rámci likvidace mostu v Petrově 

(výrobek kleinovských železáren) získalo Muzeum silnic část mostu s ukázkou 

horního i dolního styčníku.  

       Celkem je ve sbírce Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka k 31. 12. 2019 

evidováno 2.641 kusů sbírkových předmětů zapsaných v přírůstkové knize  pod 

1.547 přírůstkovými čísly. Za rok 2019 přibylo  102 kusů sbírkových předmětů 

zapsaných pod 99   přírůstkovými čísly -  z toho 41 kusů bylo získáno koupí,  61 kusů 

vlastním sběrem. 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 a v přednáškovém sále Muzea silnic bylo 

instalováno 9 výstav. Z odborně zaměřených výstav to byly např. výstava o  našich 

silničních mostech pojmenovaných po prezidentu T. G. Masarykovi, výstava o 



Jantarové stezce, připravená ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu a také 

výstava dobových fotografií cest silnic a mostů Podesní z konce 19. století – 1. třetiny 

20. století. V rámci konání 6. Muzejní silniční noci  byla otevřena výstava Bližnímu ku 

pomoci, která představovala práci hasičů ve spolupráci při likvidaci dopravních 

nehod, kalamit apod. Na výstavě i muzejní noci  se podílel také Hasičský záchranný 

sbor Olomouckého kraje – územní odbor Šumperk a také Sdružení dobrovolných 

hasičů okresu Šumperk. Závěr roku patřil výstavě Svět kostiček, která na modelech 

stavebnice LEGO představila mj. nejrůznější dopravní prostředky.  

     V rámci přednáškové činnosti patřila  nejzajímavějším přednáška Josefa Vašáta 

s netradičním pohledem na cesty po stopách bratřích Čapků., v rámci výstavy Je to 

chůze po tom světě (130. let KČT) byly realizovány 2 přednášky.     

     V roce 2019 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 2019 čtyři stálí pracovníci – vedoucí 

muzea/kurátor sbírkového fondu, kurátor sbírkového/konzervátor, 

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

Nezbytné základní provozní náklady Muzea silnic činily  3 378 257,62 Kč (z toho mj. 

mzdy 1 374 917 Kč, náklady na zdravotní a sociální pojištění 466 033 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 

2019  celkem 102  kusů sbírkových předmětů pod 99 přírůstkovými čísly. Z tohoto 

počtu je 44 kusů předmětů dvojrozměrného charakteru (mapy, pohlednice,  

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

apod.).  

Z toho: 

koupě – 41  kusů sbírkových předmětů  

vlastní sběr – 61 kusů sbírkových předmětů 

 
SUMÁŘ: 
Celkem je ve sbírce Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka k 31. 12. 2019 

evidováno 2.641 kusů sbírkových předmětů zapsaných v přírůstkové knize  

pod 1.547 přírůstkovými čísly. Za rok 2019 přibylo  102 kusů sbírkových 

předmětů zapsaných pod 99  přírůstkovými čísly. 

 
 
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se v roce 2019 sešel 3 x (1. 8. 2019, 16. 

10. 2019 a 2. 12. 2019), 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 2019 

zkatalogizováno 101 kusů sbírkových předmětů (83 inventárních  čísel, 82 kusů 

evidenčních karet).  

 

SUMÁŘ: 

K 31. 12. 2019 je v systematické evidenci evidováno pod 2.382 inventárními 

čísly 2.539 ks sbírkových předmětů  z celkového počtu 2.641 ks sbírkových 

předmětů ve sbírce. 

 

 

 



2.3. Inventarizace  

V roce 2019     bylo inventarizováno celkem 378 kusů sbírkových    předmětů 

zaevidovaných v přírůstkové knize v roce 2018 – př. čísla 1/2018 – 105/2018, v roce 

2008 – př. čísla 1/2008 – 103/2008. Inventarizováno bylo cca 15% 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 2019 bylo digitalizováno 105 kusů sbírkových předmětů (pohlednic a 

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

mostů. 

 

2.6. Konzervace a rekonzervace 

V roce 2019  bylo interně rekonzervováno celkem 26 kusů sbírkových předmětů 

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

(např. bryčka, litinová kamna, modely apod.) instalovaných ve stálých muzejních 

expozicích.  Rekonzervace proběhla  i u vlastních muzejních sbírkových předmětů 

instalovaných ve stálých muzejních expozicích (silniční sáně, bryčka, loukoťová kola) 

Konzervace byla provedena u 44 kusů předmětů - vlastních i zapůjčených předmětů 

pro muzejní výstavy (Cesty Gustava Ulricha – zoresky, zábradlí, S hasiči na cestách 

– stahovací hák, pumpa, čerpadlo) a stálé muzejní expozice (kovářský měch, 

kovářské nářadí, litinová kamna), údržba mechanismů ve venkovní expozici – 22 

kusů. Z nově získaných muzejních sbírkových předměty byla provedena konzervace  

předmětů inv. č.19/2019 – 50.53 - motorová pila,  67/2019 – 60.31 -  stabilní motor.  

Pracovníky SÚ Šumperk byl konzervován sbírkový předmět inv.č. 10/2016 – 60.25 -  

značkovač silnic.  

Na základě Smlouvy o fyzickém přenechání věci z Národního technického muzea 

Praha (uzavřena  20. 3. 2019 v rámci vzájemné spolupráce) bylo provedeno základní 

očištění 4 kusů dřevěných modelů mostů.  

Celkem bylo rekonzervováno a konzervováno  73 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 14. 11. 2019 zaslána žádost o aktualizaci (inv. č. 10.156 – 

10.157, 20.1079 – 20.1112, 30.824 – 30.837, 40.92- 40.121, 50.53 – 50. 54, 60.31, 

70.79 – 70.94), zápis byl na MK ČR potvrzen dne 14. 1. 2020.  

 

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.) 

3.1.2. Odborné články v publikacích, časopisech apod.  

3.1.2.1. časopis Svět motorů – článek o muzeu 

 

3.2. Prezentační činnost 

3.2.1. natáčení TV NOVA – výstava Dálnice Praha – Brno – Zlín v obrazech času 

1938 – 1950  

3.2.2. prezentace výstavy Dálnice Praha – Brno – Zlín v obrazech času (1938 – 

1950) v živém vysílání Dobrého rána z Ostravy – 18. 4. 2019, Mgr. Turková 

3.2.3. prezentace Muzea silnic pro ČR Olomouc – vysílání 5.1. 2020 – Mgr. Turková, 

Mgr. Pospíšilová 

 

 

3.3. Výstavy: 

Malý výstavní sál 

3.3.1. Masarykovy mosty, 26. 10. 2018 – 23. 2. 2019 

3.3.2. Jantarová stezka, 19. 3. 2019 – 1. 6. 2019 (ve spolupráci s Centrem 

dopravního výzkumu) 

3.3.3. Bližnímu ku pomoci – hasiči při likvidaci dopravních nehod a kalamit na 

silnicích, 15. 6. 2019 – 12. 10. 2019 (ve spolupráci s HZS Olomouckého kraje) 



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

14. 3. 2020 

 

Přednáškový sál 

3.3.5. Bonsaje, 17. – 18. 5. 2019 

3.3.6. Z historie výroby drátěných těžních lan, 16. 4. 2019 – 31. 8. 2019 (ve 

spolupráci s Muzeem hornictví Příbram) 

                                  

Velký výstavní sál 

3.3.7. Je to chůze po tom světě aneb turistika dříve a dnes (130 let Klubu 

českých turistů), 4. 10. 2018 – 28. 2. 2019 

3.3.8. Dálnice Praha – Brno – Zlín v obrazech času 1938 – 1950, 5. 4. – 21. 9 

2019 

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

 

Spolupráce na výstavách: 

3.3.10. Z historie dopravy v Šumperku – textová část k 37 dobovým pohlednicím, 

Město Šumperk – Informační centrum 

 

3.4. Expozice 
 
3.4.1. Do stávající stálé expozice Via est vita – silnice je život – vystavené 

exponáty byly doplněny několika novými přírůstky – do části expozice zobrazující 

dobovou kovárnu.   

 

3.4.2. Do stávající stálé muzejní expozice Po stopách bratří Kleinů byly v roce 2019 

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

výrobky ze sobotínských železáren ad.).  

 Mýtnice – oprava venkovní omítky, nátěr, vnitřní nátěr, střecha – ošetření nátěrem 

proti lišejníku, oprava svodu 

 

3.5. Přednášky:  6 x 

3.5.1. 130 let KČT – 2 x – 31. 1. 2019, 28. 2. 2019, P. Šaj 

3.5.2. Dálnice Praha – Brno – Zlín v obrazech času 1938 – 1950 – 5. 4. 2019 

vernisáž s přednáškou,  T. Janda 



3.5.3. Muzejní dopoledne - Výchova občanů k obraně státu a armáda ČR – plk. 

Kulíšek – 13. 4. 2019  

3.5.4. Cesty po stopách bratří Čapků – Josef Vašát, 24. 5. 2019 

3.5.5. Muzejní odpoledne – 21. 9. 2019 - Výchova občanů k obraně státu a armáda 

ČR – plk. Kulíšek, členové Čs. obce legionářské, Aktivní vojenské zálohy při KVV 

Olomouc 

3.5.6. Přednášky formou komentovaných  prohlídek stálé muzejní expozice Po 

stopách bratří Kleinů pro žáky základních škol a studenty středních škol – 1-2x 

měsíčně - únor, březen, duben, květen, říjen, listopad, prosinec 

 

3.6. Další akce: 

Muzejní dopoledne – 13. 4. 2019 

Mezinárodní den muzeí – 17. - 18. 5.  2019 

6. muzejní silniční noc – 15. 6. 2019  

Odpoledne v Muzeu silnic a Dny evropského kulturního dědictví – 21. 9. 2019  

 

3.7. Návštěvnost muzea v roce 2019  

 

ROK 2019 30 Kč 50 Kč 110 Kč Platící Neplatící CELKEM 

Leden 70 23 2x6=12 105 42 147 

Únor 124 63 19x6=114 301 26 327 

Březen 113 43 12x6=72 228 24 252 

Duben 128 41 3x6=18 187 39 226 

Květen 50 49 1x6=6 105 145 250 

Červen 184 100 7x6=42 326 156 482 

Červenec 110 148 33x6=198 456 15 471 

Srpen 91 160 49x6=294 545 26 571 

Září 89 62 4x6=24 175 204 379 

Říjen 215 163 4x6=24 402 26 428 

Listopad 397 238 9x6=54 689 25 714 

Prosinec 246 129 5x6=30 405 37 442 

CELKEM 1817 1219 888 3924 765 4689 
 

Neplatící: 

31. 1. 2019 130 let KČT – P. Šaj – 42 osob 

28. 2. 2019  130 let KČT – J. Venzara – 26 osob 

5. 4. 2019 vernisáž s přednáškou Dálnice Praha – Brno – Zlín v obrazech času 1938 

– 1950 – T. Janda – 28 osob 

13. 4. 2019 – Muzejní dopoledne – 39 osob 



17. 5. 2019 – výstava Bonsají – 55 osob 

18. 5. 2019 – Mezinárodní den muzeí – 90 osob 

15. 6. 2019 – 6. Muzejní noc – 156 osob (členové HZS a dobrovolných hasičů) 

14. 9. 2019 – Dny evropského kulturního dědictví – 123 osob 

21. 9. 2019 – Muzejní odpoledne – 73 osob (členové Čs. obce legionářské, Aktivních 

vojenských záloh)  

Olomouc region Card – 18 osob  
 
AMG – 26 osob 

NPÚ – 6 osob 

Děti do 6 let - 63 osob 

Ostatní – 20 (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.  
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Příloha č.1 – Z nových přírůstků ve sbírce Muzea silnic za rok 2019 
 
 

 
 
70.95 – dobová pohlednice Sobotína s pohledem na kleinovské železárny, 1904 
 
 

   
 
30.822 – pamětní medaile 20 let výstavby dálnic v ČSR, 1987 
30.823 – 10 let výstavby dálnic v České socialistické republice, 1977 
 
 
 



     
 
20.1108, 20.1109  – svaté obrázky sv. Kryštofa – patrona silničářů 
 

 
     
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 

 

   
 
40.114, 40.104, 40.121 – dobové dopravní značení, 70.- 80. léta 20. století 
 
 



 
Příloha č. 2 – Z výstavní činnosti muzea v roce 2019 
 

    
 
Výstava Dálnice Praha – Brno – Zlín v obrazech času 1938 -1950 byla odbornou 
výstavou, k níž byl připraven i katalog.  
 
     

      
       
Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje byla připravena 
výstava mapující spolupráci hasičů při likvidaci dopravních nehod, kalamit na 
silnicích apod. 
 



  
 
Mezi nejnavštěvovanější výstavy patřila výstava modelů z Lega s hernou pro děti. 
 
 
 
 

    
 
Silniční  historie byla zastoupena mj. výstavami dobových fotografií Gustava Ulricha, 
zobrazujících cesty a mosty Podesní od přelomu 19. a 20. století do roku 1932 a také 
zpracování odborných textů k dobovým fotografiím Šumperka prezentovaných na 
výstavě s dopravní tématikou. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 3 –  muzejní akce  
 
 

 
 

6. Muzejní silniční noc – 15. 6. 2019 – ukázka vyprošťování osob 
z havarovaného automobilu  

 
 

      
 

6. 10. 2019 návštěva stálé expozice Po stopách bratří Kleinů – stavitelů silnic, 
železnic a mostů potomky rodiny Kleinů  

 
 
               
   
 
 
 



Příloha č. 4 – Přednášková činnost 
 
 

 
 
 

      
 
    V rámci tzv. Silniční pátků proběhlo v roce 2019 v přednáškovém sále Muzea silnic 
šest přednášek.  
 

  


