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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá dosažením kvalitních logistických činností s exponáty pro 

zvýšení kulturní hodnoty Národního technického muzea. Obsahem jsou teoretické 

poznatky z oblasti muzejnictví, popis současných prostor pro uložení exponátů a 

analýza pracovní činnosti kurátorů. Po analýze jsou zjištěny nedostatky současného 

stavu a jsou navržena možná řešení. Výsledkem je výstavba nové depozitární haly a 

vznik nového odboru. 

 

 

Abstract 

The Master’s thesis deals with achievement of high-quality logistic activities 

concerning work with exhibits which should lead to the increase of cultural value of the 

National Technical Museum. As for the content of the work, it includes theoretical 

knowledge from the branch of museums, the description of the current premises for 

storing of the exhibits and the analysis of the curators’ activities. After the analysis 

some embarrassments are discovered and possible solutions are designed afterwards. 

The construction of a new depositary hall and the creation of a new division are the 

results.  
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1 Úvod 

Tématem mé diplomové práce je „Studie řízení exponátů v Národním technickém 

muzeu.“ Toto téma jsem si vybrala pro bližší seznámení s touto problematikou, jelikož 

technická kultura je součástí života každého z nás. Ve světě jsme obklopeni moderními 

technologiemi a měli bychom proto znát, kde mají svůj počátek, jaký byl jejich vývoj a 

jak technický pokrok ovlivní naši budoucnost. Bohaté kolekce sbírkových předmětů 

nejsou v muzeích odedávna, ale byly a jsou vytvářeny postupně, s úmyslem vyjádřit a 

zachovat hmotnou paměť společnosti. 

 

Čerpat takové znalosti a obdivovat minulost v tomto směru můžeme právě v Národním 

technickém muzeu. To zaujímá přední místo mezi kulturními institucemi u nás a je 

jedním z nejstarších muzeí tohoto typu v Evropě. Je místem pro shromažďování a 

prezentaci dokladů technického pokroku, místem obdivu k řemeslné zručnosti našich 

předků i místem inspirace. Jeho expozice ukazují také prolínání techniky s uměním i 

estetickou hodnotou předmětů. Bohaté sbírky čítají skoro padesát tisíc evidenčních 

jednotek, zahrnujících několikanásobně vyšší počet jednotlivých sbírkových předmětů. 

 

Cílem této práce je vypracování návrhu implementace systému logistického řetězce 

manipulace a uložení exponátů. 

 

Práce je rozdělena do desíti kapitol. Prvních šest kapitol představuje část teoretickou a 

věnuje se charakteristice Národního technického muzea. Zaměřuje se na jeho historii a 

současnost, organizační strukturu a činnost jednotlivých úseků, dále je řešena 

problematika utváření sbírek a jsou stanoveny právní předpisy platné pro Národní 

technické muzeum. V závěru jsou popsány současné prostory pro uložení exponátů. 

 

Následující čtyři kapitoly představují část praktickou a věnují se návrhům ke zlepšení 

výstupů muzejní činnosti. Jsou zde analyzovány pracovní činnosti kurátorů a současné 

prostory pro uložení exponátů, zjišťovány jejich nedostatky a navržena možná řešení, 

která by měla odstranit veškeré nedostatky současného stavu. 
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V závěru práce jsou uvedeny přínosy návrhu k výstavnictví v oblasti techniky a shrnuty 

poznatky získané během této práce.  

 

Věřím, že proniknutí do této problematiky a získání částečných znalostí bude přínosem 

nejen pro mě, ale i pro ostatní zabývající se touto oblastí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

2 Definice cíle řešení                   

Hlavní cíl: 

Vypracování návrhu implementace systému logistického řetězce manipulace a uložení 

exponátů. 

 

Tento hlavní cíl je možno rozdělit do těchto čtyř dílčích cílů: 

• definování požadavků ve vztahu k logistickým zdrojům a kapacitám  

• definování vlivu legislativních úprav na tvorbu a činnost logistického řetězce 

• stanovení relevantních kritérií pro hodnocení informačního systému a pro jeho 

případný výběr 

• vypracování návrhu metodiky integrace, které jsou v této práci spolu se základní 

 charakteristikou východisek a hypotéz popsány. Současně podávají vysvětlení, 

proč považuji právě tyto otázky za stěžejní.  

 

2.1 Definování požadavků ve vztahu k logistickým zdrojům a kapacitám 

 Východiska a hypotézy  

V souvislosti s definováním požadavků je potřebné zohlednit následující otázky: 

 

• Je reálné pojetí logistického řetězce, využívající stávající samostatné logistické 

zdroje a kapacity zapojené do systému na bázi moderních informačních a 

komunikačních technologií? 

• Jak je možné vybudovat logistickou cestu tak, aby byla zohledněna specifika 

jednotlivých exponátů? 

• Existují, nebo mohou existovat kooperační vztahy, které je možno využít v rámci 

činnosti logistického řetězce? 

• Koncept implementace by měl umožnit využití stávajících samostatných 

logistických zdrojů a kapacit.  
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Dílčí cíl: 

Jasně nadefinovat obsah logistických služeb, které má logistický řetězec poskytovat, 

jasně nadefinovat již stávající logistické kapacity. 

 

2.2 Definování právních norem ovlivňujících  činnost logistického řetězce 
 
Východiska a hypotézy  

• Nadefinování právních norem v oblasti muzejnictví, ochrany sbírek muzejní 

povahy a ostatních právních předpisů týkajících se příspěvkových organizací. 

 

2.3 Stanovení relevantních kritérií pro hodnocení informačního systému  
 
Východiska a hypotézy 

• Neexistují žádné standardy pro hodnocení oborových softwarových produktů. Čím 

jsou tyto produkty složitější , tím složitější a subjektivnější je jejich hodnocení. 

• Hodnocení přínosů informačních systémů není možné měřit jen kvantitativními 

finančními ukazateli. 

• Nejsou-li jednoznačně nadefinována kritéria pro hodnocení, nemůže být 

kvalifikovaně vybrán informační systém. 

 

Požadavky na informační systém jsou v prvé řadě vyvolány oborovým prostředím. 

Změny příslušného oborového prostředí vyvolávají okamžité požadavky na změnu - 

inovaci informačních systému.  
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3 Charakteristika Národního technického muzea 

 

 

Národní technické muzeum shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje techniky, 

průmyslu, dopravy, architektury a vědy české i zahraniční provenience, zejména však z 

území České republiky.  

 

3.1 Historie Národního technického muzea 
 
Tato podkapitola pojednává o historii Národního technického muzea a budovy a je 

převzata z [1]. 

 

3.1.1 Historie muzea 

Národní technické muzeum bylo ustaveno v roce 1908 pod názvem Technické muzeum 

Království českého s moderním programem dokumentace hlavních vývojových trendů 

technického vývoje, hodnocení jejich přínosu společnosti a uchovávání reprezentantů 

tohoto vývoje budoucím generacím.  

Národní technické muzeum (dále jen NTM) se zrodilo z iniciativy a prostředků české 

technické inteligence, především profesorského sboru Vysoké školy technické. Bylo 
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vedeno a financováno Spolkem technického muzea, jehož členy byly známé výrobní 

závody a banky a již roku 1910 Spolek zpřístupnil první sbírky veřejnosti (ve 

Schwarzenberském paláci na Hradčanech). Promyšlenou finanční činností shromáždil 

do roku 1935 prostředky k výstavbě nové (dnešní) budovy, realizované v letech 1938–

1942. Ta však byla zabrána tehdejší okupační správou a muzeum nalezlo útočiště v 

nevyhovujících prostorách pražské Invalidovny. Po válce nebyla budova navrácena 

muzeu celá a teprve v posledních letech získává NTM zbývající prostory, které mu 

náleží. 

V roce 1951 bylo muzeum postátněno a ústav získal dnešní název. Spolek byl návazně 

zrušen, vztahy k průmyslu byly zpřetrhány. NTM se stalo muzejním a vědeckým 

pracovištěm s celostátní působností. Podpora státu umožnila zvýšit počet zaměstnanců a 

investovat do nových expozic. V letech před r. 1989 se podařilo zesílit význam ústavu 

jako badatelského a edičního pracoviště pro dějiny věd a techniky a rovněž prezentovat 

muzeum zdařilými výstavami v zahraničí. Tím se dostalo do povědomí v mnoha 

evropských státech.  

3.1.2 Historie budovy 

Budova Národního technického muzea na Letné je jedním z nejúspěšnějších příkladů 

moderní muzejní budovy v České republice. Rozhodnutí o její výstavbě padlo v roce 

1921 a sen se přiblížil ke skutečnosti po necelých třiceti letech. Vznikl zvláštní stavební 

fond a v únoru 1935 dala ministerská rada souhlas s výstavbou společné budovy 

Zemědělského a Technického muzea. V březnu 1935 byla vypsána veřejná 

architektonická soutěž na ideové náčrtky společné budovy obou muzeí a vítězem této 

soutěže se stal prof. dr. arch. Milan Babuška. 

 

Na základě pozdějších požadavků pražské obce a dohody obou muzeí byla společná 

budova rozdělena do dvou samostatných částí, oddělených nově vzniklou Muzejní ulicí. 

Baťuškova účast při projektování obou budov zaručila jejich jednotný výraz i v 

detailech. Stavba Technického muzea byla zahájena na podzim 1938 a dokončena 

koncem roku 1941. Ještě v hrubé stavbě však byla budova Technického muzea nuceně 

postoupena protektorátnímu ministerstvu pošt, které v ní provedlo úpravy podle svých 

„nemuzejních“ potřeb. Budova je navržena v duchu pozdního funkcionalismu v silně 
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klasicizujícím pojetí, ke kterému přispívá především symetričnost částí i celku, osová 

kompozice hlavních vstupů se zdůrazněnými vertikálami hranolových pilířů a použití 

kamene na obklad podnože a venkovních schodišť. 

 

3.2 Současnost muzea 
 
Národní technické muzeum má dnes statut ústředního muzea České republiky a 

vědeckého pracoviště s funkcí dokumentační, presentační, metodickou a informační 

v oblasti historie vědy a techniky. Základem jeho činnosti jsou sbírky, které čítají 

přibližně 50.000 evidenčních jednotek a jsou uloženy v depozitářích na cca 13.000 m2, 

neboť pouze cca 10 % sbírkových předmětů je vystaveno ve stálých expozicích. 

Sbírkový fond Národního technického muzea je rozčleněn na 15 hlavních sbírkových 

skupin a 78 sbírkových fondů. Celkovou pojistnou hodnotu sbírek lze odhadnout na 

60 miliard Kč. Součástí sbírek je i rozsáhlý archiv dějin techniky a průmyslu zahrnující 

3.500 bm archiválií a knihovna s cca 250.000 svazky. Sbírky, archiválie a knižní fondy 

jsou presentovány veřejnosti nejenom prostřednictvím expozic a krátkodobých výstav, 

ale i výchovně vzdělávacích a odborných programů. [1] 

 

Status NTM nese své závazky i vzhledem k budoucnosti. Jde zde nejenom o krátkodobé 

plánování činnosti muzea v rozsahu jednoho roku či několika málo let, ale i o stanovení 

strategie ústavu v horizontu 10 a dále až 50 let. [1] 

 

 

3.3 Základní údaje o Národním technickém muzeu 
 
„Národní technické muzeum (dále jen NTM) je příspěvkovou organizací zřízenou 

Ministerstvem kultury České republiky na základě Zřizovací listiny č. j. 17.476/2000 ze 

dne 27. 12. 2000 a Rozhodnutí ministra kultury č. 16/2004 ze dne 5. 11. 2004.“ [2] 
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Stručný přehled hlavních činností NTM převzatých z [3] 

 
• Národní technické muzeum shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje techniky, 

průmyslu, dopravy, architektury a vědy české i zahraniční provenience, zejména 

však z území České republiky. 

• Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle 

potřeby i obrazovou, případně zvukovou. Sbírkové předměty odborně zpracovává a 

vytěžuje z nich poznatky o vývoji techniky, vědy a společnosti. Provádí vědecký 

výzkum prostředí, z něhož sbírkové předměty získává. Sbírkové předměty, 

odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním 

prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní 

publikační, vzdělávací a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí. 

• Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v 

České republice i v zahraničí. 

• Spravuje odbornou knihovnu a sbírku písemností archivní povahy. 

• Vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace, audio a video nahrávky. 

• Pořádá odborné konference a semináře, kulturní a vzdělávací programy. 

• Zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy. 

 
Sbírkové předměty jsou z oboru: architektury, dopravy, elektrotechniky, exaktní vědy, 

hornictví, chemie a biotechnologie, metalurgie, potravinářství, průmyslového designu, 

spotřebního průmyslu, stavitelství, strojírenství a foto-kina. 

 

3.4 Organizační struktura 
 
Následující podkapitola čerpá z [4] a je upravena dle platných dokumentů NTM. 

 

Organizační struktura NTM se rozděluje do čtyř základních úseků, podléhajících 

generálnímu řediteli muzea. 
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V čele NTM stojí generální ředitel Národního technického muzea, který je do funkce 

jmenován ministrem kultury, jemuž odpovídá za plnění úkolů NTM. Přímo řídí úsek 

generálního ředitele, který tvoří Vědecká rada, Muzejní rada, Rada pro sbírkotvornou 

činnost, Redakční rada a Dramaturgická rada. 

 

Druhý úsek tvoří prezentace, provoz a výstavba a je spravován náměstkem generálního 

ředitele. 

 

Třetím je úsek sbírkotvorné činnosti, jenž je řízen hlavním kurátorem, který vede 

koncepční sbírkotvornou činnost oborů zastoupených v NTM, všestranně prezentuje 

výsledky sbírkotvorné činnosti a koná vlastní vědeckou činnost. Zabezpečuje akvizice, 

evidenci, správu a ochranu sbírek. Úsek se dále člení na Muzeum architektury a 

stavitelství, Železniční muzeum, Odbor vědy a výzkumu a Odbor tvorby sbírek.  

 

Odbor tvorby sbírek je vnitřně členěn do sbírkových oddělení: 

• oddělení exaktních věd a geodézie, 

• oddělení chemie a biotechnologie, 

• oddělení hornictví a hutnictví, 

• oddělení strojírenství, spotřebního průmyslu a polygrafie, 

• oddělení elektrotechniky, informatiky a akustiky, 

• oddělení historie dopravy, 

• oddělení fotografické a filmové techniky, 

• oddělení průmyslového designu. 

Hlavní náplní posledního ekonomického úseku jsou finance, hospodaření a péče 

o majetek, který tvoří všeobecná účtárna, finanční účtárna, mzdová účtárna, majetková 

účtárna a oddělení marketingu, grantů a zvláštních zdrojů. 

K 31. 12. 2007 zaměstnává NTM 142 zaměstnanců (92 mužů a 40 žen) s průměrným 

hrubým platem 20.447 Kč měsíčně. [5] 
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Obr. č. 1: Organizační schéma Národního technického muzea platné pro rok 2009 
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3.5 Popis činností jednotlivých úseků 
 
Tato podkapitola popisuje činnost jednotlivých úseků organizačního schématu NTM a 

vychází z [5]. 

3.5.1 Úsek generálního ředitele 

Úsek generálního ředitele zahrnuje odbor poradních odborných orgánů a sekretariát. 

 

Odbor poradních orgánů tvoří: 

Vědecká rada 

Vědecká rada muzea je poradním orgánem generálního ředitele. Její členy jmenuje 

generální ředitel z řad významných představitelů kultury, vědy a techniky, 

reprezentantů průmyslu a společenského života. Úkolem Vědecké rady je hodnotit 

koncepční otázky týkající se základních činností NTM a jeho rozvoje. 

 

Muzejní rada 

Muzejní rada je poradním orgánem generálního ředitele. Členy Muzejní rady jmenuje 

generální ředitel z řad současných a bývalých zaměstnanců muzea. Úkolem Muzejní 

rady je doporučovat koncepční řešení a strategie muzea v odborné muzejní činnosti. 

 

Rada pro sbírkotvornou činnost 

Rada pro sbírkotvornou činnost je poradním orgánem generálního ředitele zřizovaný 

pro zajištění úkolů dle zákona o sbírkách. Členy Rady pro sbírkotvornou činnost 

jmenuje generální ředitel z řad významných osobností české muzeologie, znalců 

historické i současné techniky a odborných pracovníků muzea. Úkolem Rady je 

hodnotit koncepční otázky týkající se sbírkové činnosti NTM. 

 

Redakční rada 

Redakční rada je poradním orgánem generálního ředitele. Členy Redakční rady jmenuje 

generální ředitel z řad zaměstnanců muzea a osobností vně muzea z oblasti historie a 

muzeologie. Úkolem Redakční rady je doporučovat generálnímu řediteli k vydání 

publikace vzešlé z odborné činnosti NTM. 
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Dramaturgická rada 

Dramaturgická rada je poradním orgánem generálního ředitele. Členy dramaturgické 

rady jmenuje generální ředitel muzea. Zpracovává doporučení generálnímu řediteli 

v otázkách stálých expozic a výstavního programu, to znamená jak výstav vznikajících 

v muzeu, tak výstav přijímaných pohostinsky. 

 

Sekretariát  

Zahrnuje interní audit, personální oddělení, právníka, PR, tajemníka pro zahraniční 

vztahy a externí poradce. Jeho úkolem je řídit, organizovat a provádět administrativní 

činnosti související s chodem NTM na úrovni generálního ředitele a náměstků 

generálního ředitele včetně korespondence. Musí zpracovávat dokumentaci z jednání 

generálního ředitele, kontrolovat stav rozpracovanosti úkolů uložených generálním 

ředitelem, organizovat a zajišťovat denní plán generálního ředitele, poskytovat podporu 

pro činnost generálního ředitele a jeho náměstků, spravovat prostředky na reprezentaci. 

V informační oblasti zabezpečovat předávání informací a zajišťovat komunikaci mezi 

generálním ředitelem a ostatními útvary NTM, nadřízeným orgánem a partnery muzea. 

 

3.5.2 Úsek náměstka pro sbírkotvornou činnost – hlavní kurátor 

• Vede koncepční sbírkotvornou činnost oborů zastoupených v NTM 

• Všestranně prezentuje výsledky sbírkotvorné činnosti 

• Koná vlastní vědeckou činnost 

• Odborně zpracovává hmotné, literární, audiovizuální a archivní prameny o 

vědeckotechnickém vývoji 

• Fyzicky realizuje akvizici 

• Vyhledává předměty pro akvizici 

• Zabezpečuje přepravu předmětu akvizice a jeho ochranu  

• Dle fyzického stavu předmětu rozhoduje o jeho restaurování 

• Rozhoduje, zda budou restaurování provádět restaurátoři NTM nebo bude vypsáno 

výběrové řízení na externího restaurátora (externí restaurátor je v případě, kdy 

rozsah restaurování neumožňuje, aby to prováděli restaurátoři NTM, nebo když 

odbornost restaurátorů NTM neodpovídá rozsahu a typu požadované práce). 
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• Zabezpečuje realizaci výběrového řízení 

• Zabezpečuje přepravu předmětu k restaurování i zpět 

• Zabezpečuje fyzické uložení předmětu do sbírky 

• Vede kompletní dokumentaci sbírky (včetně fotodokumentace, popisků atd.) 

• V případě realizace výstav nebo expozic musí vypracovat „libreto“ – jaké předměty 

budou vystaveny 

• Je povinen studovat vývoj dané oblasti 

• Spolupracuje na přípravě expozic, výstav a publikací muzea 

 

 

Obr. č. 2: Činnost kurátora 

 

 
Legenda: 

       Logistika – fyzické logistické toky 

       Informace – informační logistické toky 

 

Pramen: [2] 

 
KURÁTOR 

EXPOZICE 
VÝSTAVY 

 
SBÍRKA 

 
OKOLÍ 

 

ZÁPŮJČKY 
VÝPŮJČKY 
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Obr. č. 3: Pracovní činnosti kurátora
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     Pramen: [2] 
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3.5.3 Úsek ekonomického náměstka 

Odbor ekonomický kromě tvorby rozpočtu (plánování a užití rozpočtovaných 

prostředků) zabezpečuje činnost muzea v oblasti účetnictví, výkaznictví a statistiky, 

práce a mezd, včetně sledování ekonomického rozvoje muzea a s tím související 

vypracovávání příslušných ekonomických analýz a prognóz. 

 

3.5.4 Úsek náměstka pro prezentaci, provoz a výstavbu 

Úsek prezentace, provozu a výstavby je členěn na dva odbory: odbor prezentace a práce 

s veřejností a na odbor provozní, investiční, BOZP, PO. Je řízen náměstkem 

generálního ředitele. 

 

 

3.6 Utváření sbírky  
 
Následující podkapitola čerpá z [6] a [7] a popisuje akviziční činnost, evidenci, ochranu, 

inventarizaci a vyřazení sbírek. 

 

3.6.1 Akviziční činnost 

Podstatou každého muzea jsou sbírky, které mu propůjčují zvláštní postavení mezi 

všemi společenskovědními a osvětovými institucemi. Základem tvorby sbírky je výběr a 

získávání vhodných předmětů do vlastnictví muzea neboli akviziční činnost. 

 

Koncepce sbírky 

Rozhodování o nových přírůstcích usnadňují akviziční plány, založené na důkladné 

analýze sbírky příslušného oboru, jehož vývoj musí být kriticky zhodnocen. Na tomto 

základě se pak stanoví koncepce sbírky, obsahující i výčet předmětů, jimiž by měla být 

příslušná kolekce obohacena. Z koncepce sbírky pak vychází aktivní sbírkotvorná 

činnost, naplňující zmíněný akviziční plán. Je zřejmé, že tento postup je snadnější u 

dokumentace nedávné minulosti než u období starších, kde jsou možnosti omezené. Ale 

je lepší získat předměty včas a později je vytřídit, pokud vývoj ukáže, že sbírku 

nezhodnocují, než je nezískat vůbec. 
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Model nebo originál? 

V Národním technickém muzeu zásadně ovlivňuje tvorbu sbírek ještě jeden znak, jimiž 

se od většiny ostatních muzeí liší, a to je velikost a hmotnost mnoha předmětů. Parní 

lokomotiva, tiskařská rotačka nebo turbosoustrojí novodobé elektrárny kladou na 

odborný personál muzea zcela jiné nároky než třeba sbírka porcelánu, rozhodováním o 

takové akvizici počínaje a schopností ji uchovat a prezentovat konče. Námitka, že by 

nadměrné předměty mohly být zastoupeny modely neobstojí, neboť hodnověrnost 

takové sbírky by klesla na úroveň školního kabinetu. Rovněž by utrpěla prezentační role 

muzea, protože se v něm návštěvníci chtějí setkat s originálem. Tím se ovšem NTM 

modelů nezříká, protože např. sbírky v oboru stavitelství a architektury jsou odkázány 

na modelovou prezentaci budov, mostů a jiných objektů, také ovšem doplněnou 

originálními stavebními nebo konstrukčními prvky. 

 

Dary i nákupy 

Prvním způsobem pro získávání nových sbírek je tzv. vlastní sběr přes získávání 

vyřazené techniky díky darům či převodům majetku až po nákupy. Druhý způsob je 

nejčastější a týká se strojů a zařízení, které již splnily své poslání, ale jsou dokladem 

úrovně svého oboru a doby. Tyto přírůstky ale nebývají vždy zcela bezplatné, neboť 

v tržním prostředí požadují majitelé úhradu předmětů alespoň v ceně kovu a přepravy. 

Posledním druhem akvizic jsou nákupy do sbírek z plánované částky v rozpočtu muzea 

nebo výjimečně ze zvláštního fondu ministerstva kultury, určeného k výkupu předmětů 

mimořádné kulturní hodnoty pro celou muzejní sféru. Zdůvodněné návrhy na akvizice 

podávají s plnou znalostí věci kurátoři jednotlivých sbírek. Jejich podněty hodnotí rada 

pro sbírkotvornou činnost muzea, složená převážně z externích znalců historické i 

současné techniky, která vydává příslušná stanoviska. Konečné rozhodnutí náleží 

řediteli muzea. 

 

Ročně přibude do sbírek NTM v průměru asi 800 předmětů, z nichž zakoupených je asi 

10 %. Následně jsou zapsány do přírůstkové knihy a dále zpracovány. 
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3.6.2 Evidence sbírek 

Způsob a rozsah evidence je dán zákonem o sbírkách a souvisejícími předpisy, které pro 

muzejní sbírky předepisují odděleně vedenou dvoustupňovou evidenci – systematickou 

a chronologickou. Do chronologické evidence v přírůstkové knize se předmět zapisuje 

ihned po nabytí. Záznam musí obsahovat takové údaje, aby předmět nebylo možné 

zaměnit za žádný jiný a další určené identifikační znaky. To je třeba dodržet, i když 

dnes práci usnadňuje pro moderní databáze dobře využitelná fotografická dokumentace. 

Předmět se po zaevidování označí přírůstkovým číslem. Chronologická evidence má 

hlavní význam z hlediska správy a kontroly sbírek. 

 

Druhým stupněm je evidence systematická, která se pořizuje s určitým odstupem, 

nutným pro odborné zpracování sbírkových předmětů. Má zpravidla podobu textu, který 

popisuje význam předmětu v dějinném vývoji. Obsahuje např. technická a provozní data 

a další skutečnosti, které dovolují předmět zatřídit do určitých skupin, podskupin a 

souborů, ať už z věcného, časového nebo jiného hlediska. Předmět se při evidenci 

označí červeným inventárním číslem tak, aby se předmět neznehodnotil, ale inventární 

číslo nebylo možné snadno odstranit nebo oddělit. K předmětu se pořizuje inventární 

karta, která je zpracována kurátorem sbírky ve dvou exemplářích, spolu 

s fotodokumentací. Jedna karta se ukládá v příslušném sbírkovém oddělení podle 

vlastních hledisek, druhá se zakládá podle inventárních čísel do všeobecné kartotéky. 

 

Důsledná dvoustupňová evidence je základem veškeré práce se sbírkami, důležitým 

článkem celého sbírkotvorného řetězce, jehož všechny prvky musí mít stejnou 

soudržnost, aby účelu bylo dosaženo.  

 

Evidence sbírkových předmětů v NTM je v plném rozsahu vedena v počítačové podobě. 

K práci s databází slouží evidenční systém zvaný IMBUS s připojenou fotografickou 

dokumentací a síťovým přístupem. 
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3.6.3 Ukládání a ochrana sbírek 

Pokud to stavební uspořádání umožňuje, musí být místa uložení sbírkových předmětů 

včetně expozic chráněna elektronickým zabezpečovacím zařízením, popřípadě i 

kamerovým systém s pořizováním záznamu. 

 

Režim pro ukládání, ochranu a pohyb sbírek stanovuje Depozitární řád pro trojrozměrné 

a archivní sbírky NTM, který je přílohou č. 2 této práce. 

 

3.6.4 Inventarizace sbírek 

Další součástí evidenčního procesu je inventarizace sbírek, která se koná v pravidelných 

intervalech daných zákonem. V muzeích je to práce velmi důležitá, neboť obrovské 

počty sbírek spravuje ne zrovna dostatečný počet pracovníků, kteří musí zajišťovat i 

jiné úkoly. Cílem inventarizace je ověřit soulad mezi evidenčními záznamy a 

sbírkovými předměty (včetně místa uložení) a stav sbírkových předmětů z hlediska 

potřeb jejich konzervace a restaurování. 

 

3.6.5 Vyřazování sbírek 

Ze sbírkové evidence je možné předmět vyjmout jen v případě jeho neupotřebitelnosti, 

přebytečnosti, výměny  nebo ztráty zjištěné inventarizací. 

 

Předmět, k jehož ztrátě došlo odcizením, se ze sbírkové evidence nevyjímá. Po 

prošetření případu policií ČR se ve struktuře evidenčního záznamu doplní údaj „krádež-

datum.“ Odcizení sbírkového předmětu se okamžitě po zjištění oznamuje místně 

příslušnému útvaru Policie ČR a následně do 30 dnů Ministerstvu kultury ČR. (dále jen 

MK).  

Návrh na vyřazení předmětu se s příslušným odůvodněním předává Poradnímu sboru 

pro sbírkotvornou činnost NTM k posouzení a následnému schválení generálnímu 

řediteli muzea. Předmět lze ze sbírkové evidence vyjmout až po oznámení změny zápisu 

z Centrální evidence MK, kdy pozbývá charakteru sbírkového předmětu ve smyslu 

zákona 122/2000 Sb. 
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4 Právní předpisy platné pro Národní technické muzeum 

Předmětem činnosti NTM je především tvorba a správa sbírek, kterou upravuje:  

• Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění  zákona č. 186/2004 Sb. 

 

Dle §1 se tímto zákonem „stanoví podmínky ochrany sbírek, uchovávaných zejména v 

muzeích a galeriích, stanoví se podmínky a způsob vedení evidence sbírek muzejní 

povahy, práva a povinnosti vlastníků sbírek muzejní povahy, upravují se veřejné služby, 

vybrané veřejné služby a standardizované veřejné služby poskytované muzei a galeriemi 

a stanoví se podmínky jejich poskytování.“ [8]  

 

K tomuto zákonu se vztahuje i Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí zákon 

č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších 

zákonů. 

 

Vydávání a vedení agendy osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty  upravuje: 

• Zákon č. 80/2004 Sb., kterým se mění původní zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a 

vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb. 

 

Vstupem České republiky do Evropské unie došlo ke změně původního zákona č. 

71/1994 Sb., platnost tohoto zákona však nekončí. I nadále je třeba, aby předměty 

kulturní hodnoty při vývozu z území České republiky byly doloženy příslušným 

osvědčením k vývozu. Nová úprava zákona zavádí zcela nově vývoz předmětů kulturní 

hodnoty na dobu určitou, určený zejména pro případy výjezdu historických vozidel či 

motocyklů do zahraničí. Novela rovněž nově stanovuje, že žádost o vydání osvědčení 

podává výhradně vlastník předmětu a současně určuje oborovou a místní příslušnost 

odborných organizací, které osvědčení vydávají. Národní technické muzeum je 

pověřeno vydávat osvědčení pro předměty z oboru vědy, techniky a průmyslu. [9] 

 

Národní technické muzeum má pouze právo hospodaření se sbírkovými předměty, 

vlastníkem sbírkových předmětů je stát. Tato skutečnost (právo hospodaření) tak na 

sebe váže právní normy jakou jsou:  
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• Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Dle §1 tento zákon „upravuje způsoby a podmínky hospodaření s majetkem České 

republiky (dále jen "stát"), vystupování státu v právních vztazích, jakož i postavení, 

zřizování a zánik organizačních složek státu.“ [10]  

 

• Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Tento zákon upravuje: 

- tvorbu, funkce a obsah střednědobého výhledu státního rozpočtu, státního rozpočtu a 

státního závěrečného účtu 

- příjmy a výdaje státního rozpočtu 

- státní finanční aktiva a pasiva 

- podmínky řízení státní pokladny a státního dluhu 

- finanční hospodaření organizačních složek státu a „státních“ právnických osob 

- podmínky zřizování státních fondů 

- hospodaření s prostředky Národního fondu 

- finanční kontrolu [11] 

 

Pro Národní technické muzeum jako organizaci s právní subjektivitou platí kromě výše 

uvedených specifických právních norem také ostatní právní normy z práva pracovního, 

obchodního, daňového atd. 

 

Jedná se především o: 

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb 
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Ve smyslu výše uvedených norem i vnitřních norem zřizovatele musí rovněž Národní 

technické muzeum vytvářet vnitropodnikové směrnice jako např.: 

 
• Směrnice generálního ředitele o externím restaurování 

• Směrnice generálního ředitele o nakládání s vyřazenými sbírkovými předměty 

• Směrnice generálního ředitele o evidenci cizích sbírek 

• Směrnice pro správu sbírek Národního technického muzea v Praze, zapsaných 

v CES MK podle zákona č. 122/ 2000 Sb. 

• Směrnice generálního ředitele pro evidenci studijního a pomocného materiálu se 

vztahem ke sbírkám NTM 

• Směrnice generálního ředitele o zápůjčkách sbírek pro jiné právnické nebo fyzické 

osoby 
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5 Zhodnocení 

• Nesystémová přepravní a skladovací logistika - pracovní náplň kurátorů je obsáhlá, 

neodpovídá základnímu principu činnosti kurátora, kterým je lidská činnost a tvorba 

ucelených sbírek.  

 

• Dochází k nehospodárnosti (porušení výše uvedených právních norem). 

 

• Kurátoři na základě výše uvedených činností nejsou schopni plnit úkoly 

v požadované kvalitě. 
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6 Současné prostory pro uložení exponátů 

Tato kapitola popisuje současné prostory NTM pro uložení exponátů a vychází z [12]. 

Pouze přibližně 5 000 sbírkových předmětů z majetku muzea mohli na počátku 90. let 

návštěvníci obdivovat ve výstavních a expozičních sálech NTM. Ostatní byly uloženy v 

depozitářích v Úholičkách, Cerhonicích, Pařezí, Hřešihlavech, karlínské Invalidovně a 

ve starých depozitárních objektech v areálu v Čelákovicích, a to na ploše cca 13 000 m2. 

V letech 1991 až 2002 přitom Národní technické muzeum přišlo po vydání tří objektů v 

rámci restitucí a v důsledku vyklizení zatopeného objektu karlínské Invalidovny o cca   

5 000 m² depozitárních prostor. Množství sbírkových předmětů však dále narůstá a 

zároveň narůstají i nároky na parametry prostor pro jejich uložení. Zároveň kvůli 

probíhající rekonstrukci hlavní budovy a nutnosti vystěhovat expoziční prostory vyvstal 

závažný problém, kam dočasně umístit vystavené exponáty. Tuto situaci muzeum řeší 

výstavbou vlastních nových depozitářů v Čelákovicích. 

 

6.1 Hlavní budova, Praha – Letná 
 
Hlavní budova muzea v Praze na Letné svojí dispozicí a vybavením odráží dobu svého 

vzniku v druhé polovině 30. let 20. století, především prostorové a provozní požadavky 

své doby. Nároky na kvalitní uložení a prezentaci stále se zvětšujícího počtu sbírkových 

předmětů, archiválií a knih se zcela změnily, a to jak z hlediska kvantitativních, tak 

zejména kvalitativních parametrů. Zvýšilo se i množství muzeem dokumentovaných 

oborů, avšak bez možnosti jejich prezentace. Před uzavřením muzea tak mohlo být 

vystaveno jen cca 10 % z celkového počtu sbírkových předmětů. Prostorové kapacity 

hlavní budovy byly již před několika desítkami let zcela vyčerpány. 

 

6.2 Železniční muzeum – Praha, Masarykovo nádraží 
 
Od roku 2000 je součástí Národního technického muzea Železniční muzeum, které 

vzniklo osamostatněním železniční sbírky. Jeho úkolem je dokumentovat vývoj železnic 

na našem území v uplynulých více jak 160 letech. Muzeum má v současné době ve 
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svých sbírkách 132 železničních vozidel a několik stovek exponátů souvisejících s 

fenoménem železniční dopravy. 

 

Hlavním úkolem Železničního muzea je vytvoření vlastní expozice na Masarykově 

nádraží v Praze, v areálu zdejšího bývalého lokomotivního depa. Cílem je otevřít 

stavebně i historicky zajímavý nádražní prostor veřejnosti tak, aby se stal nedílnou a 

atraktivní součástí života obyvatel i návštěvníků Prahy. Dlouhodobým cílem je jeho 

začlenění do konceptu tzv. „Muzejní míle“. Při něm by mělo dojít k užší spolupráci 

významných pražských muzejních institucí – Národního muzea, Železničního muzea 

NTM, Muzea hlavního města Prahy, Armádního muzea na Žižkově a Národního 

památníku na Vítkově tak, aby vznikla turisticky zajímavá promenádní muzejní trasa 

centrem Prahy. 

 

6.3 Skladový objekt Stehelčeves 
 
Skladový objekt v obci Stehelčeves (okr. Kladno) převzalo NTM v roce 1993 od 

MKČR. Jedná se montovanou skladovou halu o ploše 590 m5, která je používána 

k uložení výstavního materiálu. Výstavba depozitární haly č. 2 s termínem dokončení 

roku 2009 umožní objekt okamžitě vyklidit a nabídnout k odprodeji. 

 

6.4 Depozitář kolejových vozidel Chomutov 
 
Začátkem roku 2006 byla získána za velmi výhodných podmínek do pronájmu rotunda 

v depu ČD Chomutov pro depozitární uložení významné části sbírky kolejových vozidel 

dosud rozmístěných na 36 místech po celé ČR. Jedná se o možnosti převedení budovy 

do majetku NTM. 

 

6.5 Depozitární areál Čelákovice 
 
Ve 2. pol. 60. let získalo NTM pro svoji potřebu pozemek bývalé cihelny v Záluží u 

Čelákovic o celkové ploše cca 75.000 m5. Na tomto pozemku bylo v průběhu 70-80 let 

vybudováno osm skladových hal včetně železniční vlečky. Dva nejstarší objekty mají 
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charakter pouze provizorních skladů, jsou nevyhovující a je nutné jejich vyklizení. 

Ostatní novější budovy poskytují uloženým exponátům alespoň základní nezbytnou 

ochranu. Pro další využití areálu Čelákovice byla v roce 1997 zpracována studie, která 

počítá s postupnou výstavbou pěti nových hal.  

 

V současnosti je otevřena depozitární hala č. 1 a dochází k dostavbě depozitární haly    

č. 2. 

 

6.5.1 Depozitární hala č. 1 

Zastavěná plocha: 1790 m² 

Celková užitná plocha depozitářů: 4000 m2 

Realizace: 2003 - 2006 

 

Depozitární objekt je rozvržen do pěti základních vnitřních prostorů a doplněn místností 

pro přechodné uskladnění exponátů před jejich očištěním a uložením. Předměty běžné 

velikosti jsou umísťovány na regály v samonosné třípatrové ocelové vestavbě. Předměty 

střední velikosti putují do prostoru s pojízdnými regály pro ukládání europalet v pěti 

patrech nad sebou. Volná hala je určená pro ty nejobjemnější a nejtěžší předměty. Pro 

atypické a rozměrné předměty slouží samostatná místnost vybavená pevnými regály. 

Posledním prostorem je archiv, vybavený výkresovými skříněmi a regály. Hala má 

vlastní konzervátorské pracoviště, úložiště znečištěných sbírkových předmětů, prostory 

pro mechanickou a chemickou očistu i restaurátorskou dílnu. Stavba byla oceněna první 

cenou v 5. ročníku soutěže Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku. 

 

6.5.2 Depozitární hala č. 2 

Zastavěná plocha: 1 640 m² 

Celková užitná plocha depozitářů: 2 040 m² 

Realizace: 2008 - 2009 

 

Na jaře 2008 byla zahájena výstavba depozitární haly č. 2. Hala je určena zejména pro 

uložení trojrozměrných sbírkových předmětů zejména z oborů dopravní a strojírenské 
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techniky, elektrotechniky, foto-kina a exaktních věd. Z tohoto zadání vychází dispoziční 

řešení objektu. Dvě podlaží depozitáře jsou koncipována jako univerzální halové 

prostory a v každém podlaží se nachází samostatné halové depozitáře. Ve zvláštních 

prostorách jsou instalovány velkokapacitní pojízdné regály pro uložení větších a 

hmotnějších sbírkových předmětů na europaletách a dále běžné policové regály. Přízemí 

je určeno ze 2/3 pro těžké sbírkové předměty a v prvním patře se nachází dopravní 

technika. Je zde umístěno schodiště a nákladní výtah pro zajištění vertikální 

komunikace a manipulace se sbírkovými předměty. 

 

Obr. č. 4: Přízemí depozitární haly č. 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

zázemí – sociální zařízení, šatny 

depozitář 1 – určen pro dopravní techniku 

depozitář 2 – určen pro pojízdné regály 

depozitář 3 – určen pro paletové regály 

depozitář 4 – určen pro pojízdné regály 

 

Pramen: [13] 
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Obr. č. 5: První patro depozitární haly č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

zázemí – sociální zařízení, šatny 

depozitář 1 – určen pro dopravní techniku 

depozitář 2 – určen pro pojízdné regály 

depozitář 3 – určen pro paletové regály 

depozitář 4 – určen pro pojízdné regály 

 

Pramen: [13] 
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6.6 Vyhodnocení 
 
• Výstavbou depozitárních hal je zabezpečeno uložení sbírkových předmětů na 

patřičné úrovni. 

 

• Pravidla uložení sbírkových předmětů jsou nastaveny výstavbou depozitárních hal, 

ale tímto způsobem je uloženo pouze 60 % sbírkových předmětů. 

 

• V depozitární hale č. 2 nejsou řešeny prostory pro uložení znečištěných sbírkových 

předmětů, pro mechanickou a chemickou očistu a restaurátorskou dílnu.  
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7 Navrhovaná řešení 

7.1 Úprava činností kurátorů 
 
Zásadní nedostatek z pohledu logistiky řízení spatřuji na úseku „náměstka pro 

sbírkotvornou činnost“ (hlavního kurátora), kdy jednotliví kurátoři mají v rámci 

pracovní náplně souběh mnoha činností, což způsobuje neschopnost získat a pojmout 

patřičné informace nutné k efektivnímu splnění všech příslušných úkolů. 

 

Jak již bylo uvedeno ve 3. kapitole na straně 20, hlavními činnostmi kurátora musí být:  

 

- koncepční sbírkotvorná činnost oborů zastoupených v NTM 

- prezentace výsledků sbírkotvorné činnosti 

- vědecká činnost 

- odborné zpracování hmotných, literárních, audiovizuálních a archivních pramenů o 

vědeckotechnickém vývoji 

- realizace akvizice 

- vyhledání předmětů pro akvizici 

- zabezpečení předmětů akvizice 

- rozhodnutí dle fyzického stavu o restaurování předmětů 

- rozhodnutí, zda budou restaurování provádět restaurátoři NTM nebo bude vypsáno 

výběrové řízení na externího restaurátora 

- realizace výběrového řízení 

- přeprava předmětu k restaurování i zpět 

- uložení předmětu do sbírky 

- vedení kompletní dokumentace sbírky (včetně fotodokumentace, popisků atd.) 

- vypracování „libreta“ v případě realizace výstav nebo expozic 

- studium na vývoj dané oblasti 

- spolupráce na přípravě expozic, výstav a publikací muzea 

 

Navrhuji proto vytvoření nového odboru (odboru správy a logistiky sbírek), jehož 

předmětem budou právě činnosti související s manipulací sbírkových předmětů. 
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Jedná se o: 

- realizaci a administraci výběrových řízení (výběr restaurátora, přepravce a ostatní 

manipulace těžkých exponátů) 

- dohled (kontrolu) při manipulaci s předměty 

- uložení předmětu do sbírky 

- vedení centrální evidence v depozitářích 

- stanovení provozního režimu depozitářů  

- konzervaci sbírkových předmětů 

- restaurování sbírkových předmětů 

- vysoušení zamražených archiválií 

- centrální evidenci sbírkových předmětů IMBUS 

- péči sbírkových předmětů ve spolupráci s kurátory 

- technickou správu, údržbu a úklid objektů v Čelákovicích 

 

Kurátor tak získá více času na vědeckou, výstavní a literární činnost, a tak dochází 

k zefektivnění a zkvalitnění výstupů muzejní činnosti. 
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Obr. č. 6: Navrhovaná činnost kurátora 

      

 

          

 

Legenda: 

      Informační logistické toky 

 

Pramen: Vlastní zpracování 
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Obr. č.7: Činnosti kurátor ů po úpravě

Koncepční sbírkotvorná činnost oborů zastoupených v NTM

Prezentace výsledků sbírkotvorné činnosti

Vědecká činnost

Zpracování hmotných, literárních, audiovizuálních a archivních pramenů o vědeckotechnickém
vývoji

Vyhledání předmětů pro akvizici

Rozhodnutí dle fyzického stavu o restaurování předmětů

Vedení kompletní dokumentace sbírky 

Vypracování libreta v případě realizace výstav nebo expozic

Studium vývoje dané oblasti

Spolupráce na přípravě expozic, výstav a publikací muzea

 
 
       Pramen: Vlastní zpracování 
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7.1.1 Příklad 

V praxi můžeme použít dva následující příklady: 

 

1) 

Zahraniční partner požádá v rámci konání výstavy o zapůjčení sbírkového předmětu 

(např. automobilu Buggati). Kurátor sjedná příslušné obchodní podmínky (cenu 

zápůjčky, termíny, způsob vystavení předmětu apod.), které následné předá odboru 

správy a logistiky sbírek s požadavkem na zajištění: 

 

- přepravy v termínech dle smlouvy 

- pojištění přepravovaného předmětu 

- ochrany před mechanickým poškozením 

- povolení ministerstva kultury o vývozu sbírkových předmětů 

- nákladů spojených s přepravou a ocenění sbírkových předmětů 

 

Odbor správy a logistiky sbírek předá tyto podklady k vypracování smlouvy, k fakturaci 

apod. 

 

2) 

V rámci rozšíření expozice muzea kurátor vyhledá nové sbírkové předměty vhodné ke 

koupi a sjedná příslušné obchodní podmínky (cenu, termíny, apod.). Tyto informace 

předá odboru správy a logistiky sbírek s požadavkem na zajištění: 

 

- převzetí předmětu 

- přepravy v termínech dle smlouvy 

- pojištění přepravovaného předmětu 

- uložení sbírkové předmětu podle jeho stavu 

- případně očištění, konzervování, restaurování 

 

Po uložení předmětu musí odbor správy a logistiky sbírek zpětně podat informace 

kurátorovi, kde se sbírkový předmět nachází, v jakém je stavu atd. 
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Tyto dva příklady se liší především ve způsobu přepravy. V prvním příkladě si odbor 

správy a logistiky sbírek najme přepravce a veškeré činnosti související s přepravou 

zajistí externí službou. Poté pouze kontroluje, zda vše probíhá podle stanovených 

podmínek ve smlouvě. 

 

Ve druhém příkladě si odbor správy a logistiky sbírek zajistí veškerou přepravu sám bez 

jakýchkoliv externích služeb. 

 
 

7.1.2 Celkový přínos 
 
- zkvalitnění řízení 

- vytvoření podmínek pro realizaci kontrolní činnosti 

- podpora vědecké, výstavní a literární činnosti kurátorů 

- zkvalitnění výstupů muzejní činnosti 
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7.2 Vznik nového odboru správy a logistiky sbírek 
 
Navrhuji, aby se odebrané pracovní činnosti kurátorů přesunuly do nově vytvořeného 

odboru správy a logistiky sbírek. Současně s tím dojde k optimalizaci pracovních míst 

z hlediska kurátorů a odboru logistiky.  

 

Odbor správy a logistiky sbírek by měl zahrnovat následující oddělení: 

7.2.1  Oddělení centrální evidence 

Působností oddělení centrální evidence je vytvářet a spravovat centrální banku dat pro 

evidenci sbírek, vést a provozovat separátní databázi předmětů doporučených Poradním 

sborem pro sbírkotvornou činnost, evidovat fotodokumentaci a zápůjční smlouvy 

sbírek, koordinovat úpravy databáze a kontrolovat postup zpracování sbírek v 

odborných odděleních.  

 

7.2.2 Oddělení depozitářů a konzervátorských prací 

Oddělení depozitářů a konzervátorských prací stanovuje provozní režim depozitářů, 

zabezpečuje jejich drobnou údržbu, určuje zásady ukládání, označování a pohybu 

sbírkových předmětů. Další působností oddělení je konzervace sbírkových předmětů, 

kontrola a zabezpečení klimatických podmínek v depozitářích, výstavách a expozicích, 

metodické vedení konzervačních a renovačních aktivit jednotlivých oddělení. V 

nezbytném rozsahu zajištění řemeslné práce při realizaci výstav a nutné opravy 

exponátů a výstavních konstrukcí. 

 

7.2.3 Oddělení restaurování a vysoušení zamražených archiválií 

Působností oddělení restaurování a vysoušení zamražených archiválií je odborné 

restaurování sbírkových předmětů, stanovení odborné péče po restaurátorském zásahu a 

výroba studijních replik a modelů. Dále provedení nebo zajištění restaurátorských 

průzkumů sbírkových předmětů a vypracování restaurátorských technologií podle 

potřeb muzea. Na pracovišti vysoušení zamražených archiválií je hlavní působností 

dohled nad dočasným uskladněním zamražených archiválií, jejich odborné 
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rozmrazování a vysoušení a zabezpečení jejich odborné desinfekce. Dále rozvoj 

technologie vysoušení a následného ošetření archiválií. 

 

7.2.4 Oddělení logistiky sbírek 

Oddělení logistiky sbírek zahrnuje péči o sbírkové předměty, lokační plán, IMBUS a 

vychází z [14]. 

 

Péče o sbírkové předměty 

Před vlastním uložením sbírkového předmětu ho pracovníci dílen ve spolupráci 

s kurátory prohlédnou, očistí a rekonzervují. Vybrané objekty jsou podrobeny 

mikrobiologickému vyšetření soudním znalcem. Restaurátorské zásahy posuzuje 

speciální výzkumná laboratoř muzea. Celý proces přitom ve spolupráci s kurátory řídí 

pracovníci odboru správy a logistiky sbírek.  

 

Lokační plán 

U přivážených předmětů jsou v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb. prováděny 

mimořádné inventury. Snadno a rychle vyhledat požadovanou věc umožňuje Centrální 

lokační plán. Přitom je využíváno značení alfanumerickým kódem, který určuje místo 

depozitáře, budovu, místnost i prostor uložení sbírkového předmětu (např.: číslo regálu, 

sloupce v regálu, police v regálu). Například alfanumerický kód CD1 A138 01 02 03 

znamená, že sbírkový předmět je uložen v Čelákovicích v hale číslo 1 (CD1), 

v depozitáři s pojízdnými regály (A138), na regálu číslo 1 (01), v druhém sloupci (02) a 

na třetí polici od shora (03). 

 

Tento systém již dobře funguje v depozitáři s pojízdným jeřábem, v depozitářích 

s pojízdnými i stacionárními regály a v prostorech – kójích. Lokační kód je též součástí 

databázového systému muzea. Každý předmět, vedle označení podle zákona                 

č. 122/2000 sb., je opatřen visačkou s alfanumerickým čárových a číselným kódem a 

fotografií, což velmi usnadňuje jeho identifikaci. 
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IMBUS 

Ve všech depozitářích je instalován rozvod počítačové sítě, který umožňuje připojení 

oprávněného uživatele do centrální evidence sbírkových předmětů IMBUS. Jedná se o 

databázový systém spojený s uživatelským rozhraním, který nabízí vyhledávání podle 

názvu nebo inventárního čísla, získání textové informace nebo fotografie a dalších 

údajů vložených kurátory. Systém byl speciálně vyvinut pracovníky NTM. 

 

7.2.5 Oddělení provozní Čelákovice 

Působností oddělení provozního Čelákovice je zejména technická správa, údržba a úklid 

objektů, cest a pozemků v areálu depozitářů v Čelákovicích. 
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Obr. č. 8: Začlenění odboru správy a logistiky sbírek do organizačního schématu NTM 
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Pramen: [4] + vlastní zpracování 
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8 Popis nových prostor pro uložení exponátů 

Po analýze předchozích kapitol navrhuji výstavbu nové depozitární haly č. 3 

v Čelákovicích.  

 

8.1 Zdůvodnění záměru 
 
Hlavní důvod výstavby depozitární haly. č. 3 spatřuji ve dvou rovinách: 

 

A) Nedostatek vhodných depozitářů pro trojrozměrné sbírkové předměty a velmi 

cenné archivní fondy  

 

B) Absence dílny pro uložení znečištěných sbírkových předmětů, pro mechanickou 

případně základní chemickou očistu a restaurátorskou dílnu (dále jen 

„restaurátorská dílna“) 

 

A) 

Nedostatek vhodných depozitářů pro trojrozměrné sbírkové předměty je způsoben 

především povodněmi z roku 2002, kdy muselo dojít k vyklizení zatopeného objektu 

karlínské Invalidovny. Právě v těchto prostorách na ploše 3.200 m² bylo umístěno 

několik tisíc sbírkových předmětů a archiválií z majetku NTM. Vzhledem ke zcela 

totálnímu znehodnocení těchto depozitárních prostor bylo rozhodnuto o přesunutí všech 

zde uložených sbírkových předmětů a nezaplavených archiválií do provizorního 

depozitáře v areálu budoucího Železničního muzea. Uložení sbírkových předmětů 

v objektech Železničního muzea je nutno považovat za dlouhodobě nepřijatelné 

provizorium, jak s ohledem na nevyhovující charakter prostoru, tak plánovanou 

generální rekonstrukci objektů a realizaci projektu Železničního muzea. Zaplavené 

archiválie v objemu cca 200 m³ byly uloženy v mrazírnách, odkud jsou postupně 

odebírány, rozmrazovány, vysoušeny, čištěny, restaurovány a znovu připraveny pro 

uložení v archivu. 
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Nedostatek vhodných depozitářů pro trojrozměrné sbírkové předměty se postupně snížil 

výstavbou dvou depozitárních hal v Čelákovicích. 

 

V současnosti je také potřeba zajistit kvalitní uložení velmi cenných archivních fondů 

(archivu dějin techniky a archivu architektury). Oba unikátní archivní fondy začínají být 

zejména po povodních roku 2002 konsolidovány a je potřeba řešit jejich dlouhodobé 

uložení, pro které nemá NTM volnou ani vhodnou skladovací kapacitu ve svých 

současných objektech. Kromě toho je potřeba vytvořit další depozitáře pro přemístění 

několika tisíc trojrozměrných sbírkových předmětů z oboru elektrotechniky, foto-kina, 

strojírenství a exaktní vědy uložených v nevyhovujících prostorách hlavní budovy, které 

navíc zaniknou v souvislosti s realizací III. etapy rekonstrukce hlavní budovy. 

  

B) 

V depozitární hale č. 2 nejsou řešeny prostory pro uložení znečištěných sbírkových 

předmětů, pro mechanickou, případně základní chemickou očistu a restaurátorskou 

dílnu. Nabízí se tu možnost přestavby této haly, ale to by bylo finančně i časově velice 

náročné. 

 

Jako jediné vhodné řešení se nabízí výstavba depozitární haly č. 3. 

 

8.1  Popis podmínek realizace 
 
Depozitární halu č. 3 navrhuji vybudovat v těsné blízkosti depozitární haly č. 2 a to 

především z  důvodů: 

 

• Snadného a efektivního napojení na stávající komunikační systém, inženýrské sítě 

a veškerá přípojná místa, která byla vybudována již v rámci výstavby depozitární 

haly č. 1 a č. 2.  
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• Nejkratší logistické cesty v rámci manipulace s objemnými trojrozměrnými 

sbírkovými předměty (kdy „restaurátorská dílna“ bude provozována především pro 

sbírkové předměty uložené – určené k uložení v depozitární hale č. 2).  
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  VV  

Hala č. 2 Hala č. 3 

 
Hala 
č. 1 

travnaté plochy 

stávající objekty 

nové objekty 

komunikace 

požární nádrž 

Legenda: 

Obr. č. 9: Návrh výstavby depozitární haly č. 3 

Pramen: Vlastní zpracování 
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8.1.1 Popis staveniště 

Areál Národního technického muzea se nachází na předměstí Čelákovic nazývaném 

Záluží, které se nachází v jižní části města. Vlastní pozemek se skládá z několika parcel, 

které jsou samostatně vedeny v katastru nemovitostí. V terénu je pozemek oplocen a 

ohraničen ze západní strany komunikací, na jižní a východní straně železnicí. Na 

severní straně je částečně ohraničen bývalou cihelnou a v úzké části dalšími pozemky. 

Napříč pozemkem prochází vrchní elektrické vedení 110 kV a v jižní části vede 

vysokotlaký plynovod. 

 

V současné době jsou do území zavedeny veškeré inženýrské sítě. Jejich realizace 

proběhla v souvislosti s přípravou území pro halu č. 1. V areálu je provedena nová 

kanalizace DN 600 mm, nová vodovodní přípojka DN 100 mm s výhledem pro zajištění 

požární vody, nová VN přípojka 22 kV včetně stožárové trafostanice. Vzhledem 

k tomu, že do současné doby nedošlo k propojení vodovodního řadu Záluží - 

Čelákovice, zůstávají tlakové poměry ve vodovodní síti beze změny. 

 

8.1.2 Princip architektonického řešení 

Konstrukce musí být stabilní s dostatečně dlouhou životností, dokonale tepelně 

izolovaná, prachutěsná a v zimě temperovaná. Skladová část bude bez okenních otvorů 

pouze s umělým osvětlením. Cennější předměty musí mít zajištěné nucené větrání přes 

prachové filtry a sterilní podlahy, aby nedocházelo k rozmnožování mikroorganismů. 

Požadavky na zajištění vnitřního prostředí jsou stanoveny pro depozitáře v těchto 

hodnotách: 

• pro archiválie: teplota 14 - 18°C, relativní vlhkost 40 – 50 % 

• pro filmový a fotografický materiál: teplota 12°C a relativní vlhkost 35 % 

• pro trojrozměrné sbírkové předměty: teplota 14 – 24°C a relativní vlhkost 45-55 %.  

 

Důležitá je denní tepelná a vlhkostní setrvačnost, která by neměla přesáhnout 1°C 

teploty a 5 % vlhkosti. [7] 
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V rámci udržení jednotné architektonické koncepce navazuje řešení tohoto depozitáře 

na již dokončenou halu z roku 2005. Dodržení shodného vnějšího vzhledu objektu, 

splnění náročných technických požadavků, využití zkušeností z realizace předchozí 

výstavby (dvouplášťová střecha, železobetonová montovaná konstrukce, vysoké tepelně 

izolační vlastnosti obvodového pláště apod.) dává předpoklad pro úspěšnou realizaci 

této nové stavby.  

 

8.1.3 Zásady dispozičního řešení 

Hlavním úkolem depozitární haly je poskytovat dlouhodobou ochranu archiváliím a 

sbírkovým předmětům, aby mohly být v neporušeném stavu uchovány pro budoucí 

generace, vědecky zkoumány a zároveň využívány k šíření vědomostí prostřednictvím 

expozic a krátkodobých výstav. Veškeré stavební, architektonické a dispoziční úpravy 

jsou podřízeny principu bezpečnosti a zajištění stability vnitřního klimatu. 

 

Depozitární objekt bude rozdělen na dvě hlavní dispoziční části: 

1. Provozní část – kde budou soustředěny veškeré prostory vytvářející příjmovou část 

depozitáře včetně nezbytného technického zázemí a hygienického zázemí pro 

zaměstnance. Bude zde umístěno schodiště a výtah pro zajištění vertikální komunikace 

a manipulace s archiváliemi a sbírkovými předměty. 

 

2. Depozitární část – kde budou vytvořeny předpoklady pro dlouhodobé uchování 

archiválií a trojrozměrných sbírkových předmětů. První podlaží bude sloužit jako 

„restaurátorská dílna“.  

 

8.1.4 Popis depozitárních ploch  
 
Hala je uvažována jako velkoprostorový, nepodsklepený, třípodlažní depozitární objekt. 

Depozitáře 1. podlaží        762 m² 

Depozitáře 2. podlaží     1 114 m² 
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Depozitáře 3. podlaží     1 114 m² 

Celková půdorysná plocha depozitářů  2 990 m² 

 

 

Popis jednotlivých podlaží 

 

1. podlaží 

Plocha prvého podlaží je koncipována s cílem, dostát všem prostorovým požadavkům 

pro vznik a činnost „restaurátorské dílny“ včetně uskladnění předmětů určených 

k opravě, očistě či restaurování a to při zachování podmínky, že nebude docházet ke 

křížení tzv. špinavé a čisté cesty. Pro přemísťování předmětů v rámci „restaurátorské 

dílny“ navrhuji použít mostní jeřáb. 

 

2. podlaží 

Bude určeno zejména pro uložení trojrozměrných předmětů na těžkých pojízdných 

regálových systémech. Ostatní depozitáře budou tvořit archivní fondy, jako jsou mapy, 

tubusy a knihovní fond. 

 

3. podlaží 

Bude určeno zejména pro archiv dějin vědy a techniky a archiv stavitelství a 

architektury. Na lehkých pojízdných regálových systémech budou zejména policové 

regály a výkresové skříně. V  oddělených prostorách archivu dějin vědy a techniky 

budou na speciálním výsuvném zakládacím systému uloženy sbírky obrazů a sádrových 

odlitků. V samostatném prostoru bude instalován chladící box pro uložení filmového a 

fotografického materiálu. 

 

Propojení mezi přízemím a patrem bude kromě provozního schodiště zajištěno 

s ohledem na manipulaci s archiváliemi a sbírkovými předměty jedním 

velkoprostorovým nákladním výtahem s nosností cca 1.500 kg a plochou kabiny cca 

2,5 x 3 m. 
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V samostatné a zcela oddělené sekci bude ve třech podlažích umístěno technické zázemí 

budovy (plynová kotelna, strojovna vzduchotechniky, strojovna chlazení, hlavní 

rozvodna). Tyto prostory budou přístupné pouze z vnější části budovy, samostatnými 

vstupy z venkovního schodiště. 

 

Hygienické a provozní zázemí v tomto objektu bude redukováno pouze na nezbytně 

nutné minimum (WC, šatna, denní místnost, úklidová komora s plochou dostatečnou 

pro umístění úklidových prostředků včetně úklidových strojů), jelikož se nejedná o stálé 

pracoviště pro zaměstnance. 

 

8.1.5 Třídění exponátů podle vybraných hledisek pro manipulaci a uložení 

Exponáty jsou tříděny především podle váhy a velikosti sbírkových předmětů. Je proto 

důležité zvolit správné vybavení depozitářů pro snadnější manipulaci a uložení. 

Jednotlivé depozitáře budou vybaveny regálových systémem. 
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Tab. č. 1: Vybavení depozitářů 

Depozitář trojrozměrných předmětů těžké pojízdné regály, pevné regály 

Depozitář – knihovna/archiv pojízdné policové regály 

Depozitář pro uložení tubusů pojízdné regály 

Depozitář pro mapy pojízdné zásuvkové skříně s policemi 

Archiv architektury a stavitelství pojízdné regály pro uložení výkresů a archiválií 

Depozitář obrazů pojízdné rámy na zavěšení obrazů 

Depozitář sádrových odlitků 
pojízdné rámy pro uložení/zavěšení sádrových 
odlitků 

Depozitář pro filmy a fotografie 
lehké pojízdné regály pro uložení filmového a 
fotografického materiálu 

Archiv dějin vědy a techniky 
pojízdné regály pro uložení výkresů a archiválií, 
pevné regály pro uložení archivních krabic           

Dílna pro restaurování, očištění a opravy předmětů 
mimo technologického vybavení pevné policové 
regály 

Sklad pevné policové regály 

Pramen: Vlastní zpracování  

 

Regály budou sestaveny z děrovaných sloupků, příčného propojení a polic, které budou 

zavěšované do sloupků pomocí speciálních úchytů, výšková přestavitelnost je po 25 

mm, tloušťka police 30 mm. Každá regálová řada bude zavětrovaná. 

 

Pojízdné regály budou namontovány na podvozky, které budou vysoké 140 mm a lze s 

nimi popojíždět po kolejnici. Kolejnice budou zabetonovány do podlahy. 
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8.1.6 IMBUS 

Ve všech depozitářích je instalován rozvod počítačové sítě, který umožňuje připojení 

oprávněného uživatele do centrální evidence sbírkových předmětů IMBUS. Nově 

pořádané předměty jsou označeny visačkami se zatavenou fotografií, inventárním 

číslem a čárovým kódem. 

 

Každý předmět má alfanumerický kód, který určuje místo depozitáře, budovu, místnost 

i prostor uložení sbírkového předmětu. Například alfanumerický kód CD2 A121 01 02 

03 znamená, že sbírkový předmět je uložen v Čelákovicích v hale číslo 2 (CD2), 

v depozitáři s pojízdnými regály (A121), na regálu číslo 1 (01), v druhém sloupci (02) a 

na třetí polici od shora (03). 

 

Popsaný systém evidence sbírkových předmětů lze hodnotit jako vyhovující a bez 

dalšího tento systém doporučuji nadále využívat. 
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8.1.7 Návrh jednotlivých podlaží depozitární haly č. 3 

Obr. č. 10: První podlaží 

 

 

Legenda: 
 
  špinavá cesta 

  čistá cesta 

zázemí – sociální zařízení, šatny, úklidová místnost 
 
Pramen: Vlastní zpracování 
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Obr. č. 11: Druhé podlaží 

 

 

 

 

Legenda: 
zázemí - sociální zařízení, šatny, úklidová místnost 
depozitář 1 - určen pro mapy 
depozitář 2 - určen pro uložení tubusů 
depozitář 3 - určen pro knihovnu/archiv 
depozitář 4 -  určen pro trojrozměrné předměty 
 
Pramen: Vlastní zpracování 
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Obr. č. 12: Třetí podlaží 

Legenda: 
zázemí - sociální zařízení, šatny, úklidová místnost 
depozitář 1 - určen pro filmy a fotografie 
depozitář 2 - určen pro sbírkové předměty 
depozitář 3 - určen pro obrazy 
 
Pramen: Vlastní zpracování 
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8.1.8 Přeprava logistických sbírkových předmětů 
 
Neexistuje směrnice NTM, která by řešila přepravu sbírkových předmětů. 

 

Vzhledem k tomu, že v současné době manipulaci i přepravu (včetně zabezpečení)  

sbírkových předmětů v rámci organizace zajišťují jednotliví kurátoři dle svého vlastního 

uvážení, je velice diskutabilní hovořit o odpovědnosti, záruce a případné náhradě škody 

při poškození sbírkového předmětu. 

 

Vzhledem k tomuto stavu navrhuji, aby sbírkové předměty vysokých hodnot (Audi, 

Mercedes, astronomické hodiny atd.) byly přepravovány prostřednictvím specializované 

firmy. Pro tento účel navrhuji firmu KUNSTTRANS PRAHA, spol. s. r. o. Jedná se o 

společnost specializovanou na balení a přepravu uměleckých děl s dlouholetou tradicí a 

evropskou působností (na území ČR působí v rámci své pražské pobočky od roku 

1991). Tato firma je zárukou, že sbírkové předměty budou patřičným způsobem v rámci 

přepravy ošetřeny a chráněny a v případě škodní události bude realizováno plnění.  

 

Pro přepravu předmětů nižších hodnot lze využít služeb „běžných“ přepravních firem. 

 

Pro manipulaci a přepravu těžkých a objemných předmětů navrhuji využít paletový 

systém, vysokozdvižné vozíky, nákladní automobily s hydraulickým čelem atd. 

Předměty budou chráněny přepravní fólií, která bude zabezpečena smrštitelnou fólií. 

Pomocí paletového vozíku bude  předmět uložen do vhodného regálu.  

 

Pro manipulaci a přepravu ostatních předmětů menších rozměrů navrhuji, aby předměty 

po zabalení do transportní fólie byly uloženy do pevných obalů (dřevo, plast) s  

přepravní hmotou.   

 

Následný transport takto uložených předmětů lze realizovat dopravní technikou muzea 

(mikrobus, nákladní automobil). 
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9 Přínosy návrhu k výstavnictví v oblasti techniky 

• Podpora vědecké, výstavní a literární činnosti kurátorů 

• Zkvalitnění řízení 

• Vytvoření podmínek pro realizaci kontrolní činnosti 

• Zkvalitnění výstupů muzejní činnosti 

• Dostatek vhodných depozitářů pro trojrozměrné sbírkové předměty a velmi cenné 

archivní  fondy  

• Existence dílny pro uložení znečištěných sbírkových předmětů, pro mechanickou 

případně základní chemickou očistu a restaurátorskou dílnu 

 

Primárním úkolem každého kurátora je péče o sbírkové předměty a přirozeně i 

smysluplné rozšiřování sbírky nejen z hlediska "sběratelského", ale především 

z hlediska badatelského. Odborně zpracovává hmotné, literární, audiovizuální a archivní 

prameny o vědeckotechnickém vývoji a koná vlastní vědeckou činnost. 

Vytvořením nového odboru správy a logistiky sbírek se oddělila činnost kurátorů od 

činností souvisejících s manipulací sbírkových předmětů a došlo ke zkvalitnění řízení. 

Činnost jednotlivých odborů je lépe kontrolována a dochází ke zvýšení odpovědnosti za 

plnění úkolů. 

 

Kurátor tak získá mnohem více času na svoji vědeckou, výstavní a literární činnost, a 

dochází tak k zefektivnění a zkvalitnění výstupů muzejní činnosti. 

 

Nedostatek vhodných depozitářů pro trojrozměrné sbírkové předměty a velmi cenné 

archivní fondy a absence „restaurátorské dílny“ byl odstraněn výstavbou nové 

depozitární haly. 

 

Hlavním úkolem depozitární haly je poskytovat dlouhodobou ochranu archiváliím a 

trojrozměrným sbírkovým předmětům, aby mohly být v neporušeném stavu uchovány 

pro budoucí generace. Veškeré stavební, architektonické a dispoziční úpravy jsou 
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podřízeny principu bezpečnosti a zajištění stability vnitřního klimatu. Plocha prvého 

podlaží je koncipována s cílem, dostát všem prostorovým požadavkům pro vznik a 

činnost „restaurátorské  dílny“ včetně uskladnění předmětů určených k opravě, očistě či 

restaurování a to při zachování podmínky, že nebude docházet ke křížení tzv. špinavé a 

čisté cesty.  
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10 Závěr 

Moderní logistika je dnes nedílnou součástí každého muzea. Bez dobrého ošetření, 

uskladnění a funkční evidence by nebylo možno dostát jedné z důležitých povinností 

vyplývající se Zřizovací listiny Národního technického muzea a zákona č. 122/2000 

Sb., kterou je kvalitní péče a ochrana sbírkových předmětů. 

 

V Národním technickém muzeu však logistika vykazovala nesystémové řízení. Veškeré  

činnosti související s manipulací sbírkových předmětů vykonávali kurátoři, což vedlo 

k neefektivnosti muzea. Pracovní náplň kurátorů byla obsáhlá a kurátoři tak nebyli 

schopni plnit úkoly v požadované kvalitě. Řešením bylo odebrání těchto činností 

kurátorům a převedení do nově vzniklého odboru správy a logistiky sbírek. Kurátoři tak 

získali více času na vědeckou, výstavní a literární činnost, a dochází tak k zefektivnění a 

zkvalitnění výstupů muzejní činnosti.  

 

Po analýze současných prostor pro uložení exponátů byly zjištěny dva závažné 

nedostatky. Nedostatek vhodných depozitářů pro trojrozměrné sbírkové předměty a 

velmi cenné archivní fondy a nedostatek prostorů  pro uložení znečištěných sbírkových 

předmětů, pro mechanickou, případně základní chemickou očistu a restaurátorskou 

dílnu. Jediným vhodných řešením se stala výstavba nové depozitární haly č. 3, která 

odstraní veškeré nedostatky současného stavu. 

 

Novou depozitární halu jsem navrhla postavit v těsné blízkosti již dvou existujících hal. 

Důvodem je snadné a efektivní napojení na stávající komunikační systém, inženýrské 

sítě a veškerá přípojná místa, která byla vybudována již  v rámci výstavby haly č. 1 a   

č. 2. A za dále možnost využití nejkratší logistické cesty v rámci manipulace 

s objemnými trojrozměrnými sbírkovými předměty, kdy „restaurátorská dílna“ je 

provozována především pro sbírkové předměty uložené či určené k uložení 

v depozitární hale č.2. 

 

Hlavním úkolem depozitární haly č. 3 je poskytovat dlouhodobou ochranu archiváliím a 

trojrozměrným sbírkovým předmětům, aby mohly být v neporušeném stavu uchovány 
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pro budoucí generace, vědecky zkoumány a zároveň využívány k šíření vědomostí 

prostřednictvím expozic a krátkodobých výstav.  

 

V další části práce jsem se zaměřila na popis staveniště, princip architektonického 

řešení, zásady dispozičního řešení a popis depozitárních ploch. Roztřídila jsem 

exponáty podle vybraných hledisek pro manipulaci a uložení a navrhla přepravu 

sbírkových předmětů. V závěru práce jsem uvedla přínosy návrhu k výstavnictví 

v oblasti techniky. 
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Příloha č.1 
 
 
Čj.: NTM – 215/07-GŘ                                                                                             V Praze dne 16. 3. 2007 
 
Inventarizační řád pro trojrozm ěrné sbírky NTM 
 
 
1.  Úvodní ustanovení 
 
1.1 Inventarizační řád určuje pravidla pro inventarizaci sbírek. Cílem inventarizace 

sbírek je ověřit soulad mezi evidenčními záznamy a sbírkovými předměty  a  stav 
sbírkových předmětů včetně  potřeb  jejich konzervace nebo restaurování. 

 
1.2 Inventarizační řád  je zpracován v souladu se Zákonem o ochraně sbírek muzejní 

povahy č. 122/2000 Sb. a Vyhláškou Ministerstva kultury ČR ze dne 28. 7. 2000 k 
provádění uvedeného zákona. Je přílohou Směrnice Ss-5. 

 

 
2.  Inventarizace 
 
2.1 Inventarizace je řádná a mimořádná. 
 
2.2 Řádná inventarizace se týká sbírkových fondů určených v plánu muzea na 

příslušný rok a zahrnuje cca 10% z celkového počtu evidenčních záznamů, resp. 5 
% ve zdůvodněných případech. Fondy jsou určovány do plánu podle potřeby a 
tak, aby sbírka byla inventarizována v úplnosti nejpozději do 10 let. 

 
2.3  Jsou-li ve sbírkových fondech určených k inventarizaci předměty zapůjčené 

mimo NTM nebo předané ke konzervaci a restaurování, mohou být z 
inventarizace dočasně vyloučeny 

 
2.4 Mimořádnou inventarizaci nařizuje Ministerstvo kultury nebo ředitel NTM ve 

smyslu výše uvedených zákonných norem. Pokud není rozhodnuto jinak, koná se 
každoročně mimořádná inventarizace souboru sbírkových předmětů určeného 
podle metodiky Ministerstva financí pro výběr náhodného vzorku. Dále se 
mimořádná inventarizace koná při změně kurátora příslušného sbírkového fondu 
nebo jmenovaného správce sbírky, přestěhování sbírkových předmětů nebo jejich 
částí do jiných prostor a to v rozsahu a konfiguraci, které určí hlavní kurátor 
sbírek. Tento kontrolovaný soubor může být doplněn o náhodný výběr sbírek 
počítačem. 

 
2.5 Mimořádnou inventarizaci lze započítat do ročního předepsaného počtu 

kontrolovaných sbírek . 
 
2.6 Inventarizaci provádí nejméně tříčlenná komise, jejímiž členy jsou minimálně 

kurátor  sbírky nebo jím pověřený pracovník příslušného sbírkového oddělení, 
pracovník centrální evidence sbírek NTM a pracovník konzervátorských dílen. 
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Komise má v čele jmenovaného předsedu. Složení komise schvaluje Kolegium 
generálního ředitele muzea. O průběhu a zjištěních inventarizační komise se 
vyhotovuje zápis, který musí obsahovat datum zahájení a ukončení inventarizace, 
zjištěný stav sbírkových předmětů, soulad nebo nesoulad s CES a podpisy všech 
členů inventarizační komise. O zjištěných rozdílech musí být do 5 dnů po 
ukončení inventarizace informován předsedou inventarizační komise generální 
ředitel a vnitřní auditor. 

 
2.7 Údaj o provedení inventarizace se u každého evidenčního záznamu zapisuje 

v elektronické evidenci IMBUS v položce Inventarizace v podobě: pořadové číslo 
inventarizace/rok. Další informace lze zapsat do pole „poznámky k inventarizaci“. 

 
2.8 Zápis a přílohy se zakládají v CE NTM. O vypořádání rozdílů rozhoduje ředitel 

NTM na základě doporučení Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost. 
Opodstatněnost následné změny evidenčních záznamů v databázích NTM a 
Centrální evidenci sbírek  MK posuzuje a schvaluje Ministerstvo kultury. Tímto 
ustanovením není dotčena platnost ustanovení bodu 2.6. 

 
2.9 Provedení a výsledky inventarizace se oznamují Ministerstvu kultury ve smyslu  § 

12 odstavce 3 a  6 Zákona č. 122/2000 Sb. 
 

 

 
3.  Závěrečná ustanovení 
 
3.1 Inventarizační řád je závazný pro všechny pracovníky NTM. 

3.2 Inventarizační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 16. 3. 2007. 
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Příloha č. 2  
 
 
Čj.: NTM-216/07-GŘ                                                                                                V Praze dne 16. 3. 2007 
 
 
Depozitární řád pro trojrozm ěrné a archivní sbírky NTM 
 
 
1.   Úvodní ustanovení  
 
1.1 Depozitární řád stanovuje režim pro ukládání, ochranu a pohyb sbírek.  
 

1.2   Režim pro ukládání, ochranu a pohyb sbírek v jednotlivých areálech a objektech     
depozitářů je dále vymezen místním provozním řádem. 

 

1.3   Depozitární řád je zpracován v souladu se Zákonem o ochraně sbírek muzejní  
povahy č. 122/2000 Sb., Vyhláškou Ministerstva kultury ČR ze dne 28. 7. 2000 k 
provádění uvedeného zákona a Metodickým pokynem MK ČR čj.: 53/2001 k 
zajištění správy a ochrany sbírek muzejní povahy. V případě archivních sbírek je 
zpracován v souladu se Zákonem o archivnictví a spisové službě č. 494/2004 Sb. 
Depozitární řád je přílohou č. 2 Směrnice pro správu sbírek NTM  Ss 5. 

 

 

2. Depozitáře, uložení a správa sbírek 
 
 
2.1 Depozitáře NTM jsou v objektech: 

- areál hlavní budovy muzea v Praze na Letné  
- areál Čelákovice 
- areál Chomutov  
- areál Železničního muzea s objekty na Masarykově nádraží v Praze (k 

dočasnému uložení sbírek)  
 

2.2 Depozitární prostory mohou být využívány pouze pro uložení, ochranu a správu 
sbírkového fondu NTM, sbírkových depozit a vypůjčených sbírkových předmětů. 
V depozitárních prostorách je zakázáno skladovat jiný materiál než takový, který 
souvisí se správou a ochranou sbírek. 

 
2.3 Sbírky jsou evidovány a spravovány podle výše uvedených zákonných norem. Za 

způsob uložení sbírek a za dodržování předepsaného způsobu jejich evidence a 
správy jsou odpovědní na svém úseku vedoucí sbírkových oddělení. V prostorách 
ke společnému ukládaní sbírek mají tuto odpovědnost jmenovaní správci. 

 
2.4 O uložení sbírek v jednotlivých depozitářích vedou sbírková oddělení nebo 

jmenovaní správci lokační seznamy. 
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2.5 Doplňovat a přemisťovat sbírky v depozitářích a z depozitářů lze  jen s vědomím 

vedoucího sbírkového oddělení nebo jmenovaného správce, a to za účelem 
odborné práce se sbírkami, jejich studia, prezentace, propagace a konzervace nebo 
restaurování. O přemisťování sbírkových předmětů se vede v příslušném oddělení 
nebo u jmenovaného správce záznam. 

 
2.6 Sbírky, které jsou v pohybu od 2. pololetí 2006, se opatřují visačkou 

s inventárním číslem, fotografií a čárovým kódem. U ostatních sbírek se tato 
identifikace doplňuje postupně. 

 
2.7 Požární technika v depozitářích je evidována referátem CO, BOZP, PO a 

organizací CIVOP, které odpovídají za její pravidelné revize a správné umístění. 
Vedoucí příslušného sbírkového oddělení nebo jmenovaný správce odpovídá za 
to, že k přístrojům bude trvale zajištěn přístup, nebudou přemisťovány a nebude s 
nimi neodborně manipulováno. 

 
2.8 Na zjištěné nedostatky, vyplývající ze správy a ochrany sbírek, které  nemůže 

vedoucí sbírkového oddělení nebo jmenovaný správce v rámci své pravomoci 
odstranit, upozorní neprodleně vedení NTM. 

 
 
 
3. Vstup do depozitářů 
 
3.1 Vstup do depozitářů je dovolen pouze odpovědným pracovníkům příslušného 

sbírkového oddělení nebo jmenovaným správcům. V areálu Čelákovice je vstup do 
depozitářů povolen rovněž vedoucímu logistiky,  správci depozitářů a údržbáři. 
Ostatním osobám jen v jejich doprovodu.Výjimky povoluje ředitel nebo jeho 
náměstek, přičemž písemné povolení mimořádného vstupu se pořizuje dvojmo a 
archivuje v příslušném sbírkovém oddělení nebo u jmenovaného správce a 
v příslušném depozitáři. 

 
3.2 O každém vstupu se vede a uchovává záznam v elektronické databázi nebo 

s uvedením data a jména osob v sešitě s číslovanými listy, uloženém v depozitáři.  
 
3.3 Vstup badatelů do depozitářů a užití sbírek k badatelským účelům vymezuje 

Badatelský řád, který je přílohou č. 3 Směrnice pro správu sbírek NTM S5. 
 
3.4  Klíče od depozitářů s výjimkou Nové haly I. v Čelákovicích (kartový systém) jsou 

v držení sbírkových oddělení nebo jmenovaných správců. Za bezpečné uložení klíčů 
a manipulaci s nimi odpovídá vedoucí příslušného sbírkového oddělení nebo 
jmenovaný správce. 

 
3.5 Duplikáty klíčů jsou uloženy v zapečetěných schránkách na vrátnicích depozitárních   

areálů. Jejich použití se řídí zvláštním přípisem. V areálu Čelákovice má oprávnění 
otevřít zapečetěnou schránku vedoucí logistiky a správce depozitářů.  O použití 
duplikátů klíčů se vede na vrátnicích záznam.  
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3.6 V případě ohrožení majetku nebo lidských životů můžou být klíče vydány 

pracovníkům, kteří jsou k zákrokům ochrany kompetentní. 
 
 
4. Inventarizace sbírek 
 
Stav sbírek co do jejich evidovaného druhu, počtu, místa uložení i potřeby ošetření se 
ověřuje inventarizací. Pravidla stanovuje inventarizační řád, který je přílohou č.1 
Směrnice pro správu sbírek NTM Ss – 5.  
 
 
5. Ošetřování sbírek 
 
5.1 Odborné ošetření sbírek, konzervaci a restaurování zajišťují vlastními silami  

konzervátorské dílny NTM podle ročního plánu a naléhavosti zásahu.  Postup 
stanovují po dohodě s příslušnými kurátory sbírek. Zajištění dílčích prací 
dodavatelským způsobem se děje rovněž ve spolupráci s odpovídajícími kurátory 
sbírek. Předávání sbírkových předmětů do restaurátorských a konzervátorských 
dílen se děje na základě formulářů dílen NTM. 

 
5.2  O zákrocích většího rozsahu na sbírkových předmětech nebo na přání    vedoucích 

sbírkových oddělení pořizují konzervátorské dílny elektronickou  dokumentaci, 
která se připojuje k evidenci sbírek v CE NTM a v příslušném sbírkovém oddělení. 

 
5.3  Externí restaurování sbírek se řídí Směrnicí Ss 1. 
 
 
6. Správa budov a prostor depozitáře 
 

Odd. správy budov a ostrahy odpovídá za co nejrychlejší odstranění závad, které 
ohrožují bezpečnost a ochranu sbírek v depozitářích. Dbá o stálou funkčnost 
elektronických ochranných systémů. Odpovídá rovněž za včasné informování 
vedoucích sbírkových oddělení nebo jmenovaných správců o potřebě stavebních a 
jiných prací v depozitářích a ručí za jejich co nejšetrnější průběh. Informuje o  
haváriích, jejichž účinek by se mohl do depozitářů rozšířit a všech dalších vlivech v 
budovách depozitářů, které by mohly vést k poškození nebo zkáze sbírek. 
 

 
 
7. Závěrečné ustanovení 
 
7.1 Ruší se  staré depozitární řády. 
7.2 Depozitární řád je závazný pro všechny pracovníky NTM. 
7.3 Depozitární řád nabývá platnosti  dnem podpisu. 
                                                                                                     
 
                                                                             


