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Koncepční řešení rozvoje oboru ochrany a bezpečnosti muzejních 
sbírek v oblasti teorie, technologie, materiálového zabezpečení, 
aplikace a vzdělávání. 



Nová stálá interaktivní expozice TMB. 
 

Bezpečnost a požární ochrana v prostoru dobudované stálé expozice. 

Záměrem je dobudovat novou stálou expozici pro představení 
technologií a systémů, využívaných k ochraně kulturního dědictví 
z pohledu preventivní konzervace.  

TMB prostřednictvím své organizační složky – Metodického centra 
konzervace, zpracovává metodické materiály pro instituce MKČR a 
řeší řadu výzkumných úkolů z oblasti konzervování- restaurování, 
ochrany a dlouhodobého uchování kulturních statků. Jednou 
z důležitých oblastí je problematika zabezpečení a požární ochrany 



 

Lokace a vizualizace 
 



Plnoměřítkové požární testy  

 
 

 

V rámci projektu „Technologie ochrany kulturního dědictví před požáry“ 
byly provedeny praktické porovnávací zkoušky hasicích systémů pro oblast 
ochrany kulturního dědictví 

• První série - prosinec 2007 

                 Sprinklerový systém 

                 Vysokotlaká mlha 

• Druhá série - listopad 2008 

                  Sprinkler 

                  Nízkotlaká mlha 

 

  
 



 



Posuzovaná kritéria 
 

• Rychlost reakce EPS 

• Iniciace sprinklerových hlavic 

• Nasákavost obalového materiálu 

• Míra poškození uložených předmětů 

• Poloha uloženého předmětu vzhledem k centru požáru 

• Poloha sprinklerové hlavice vzhledem ke stabilnímu úložnému 
systému 

• Funkce GSM systému pro hlášení požáru 

 



SPECIFICKÉ CÍLE PROJEKTU 

• koncepční řešení v oblasti ochrany a bezpečnosti muzejních 
sbírkových předmětů 

• spolupráce na úrovni HZS MVČR, vysokých škol, muzeí a obdobných 
center v zahraničí 

• koordinace aktivit na poli bezpečnosti s ICOM-CC, E.C.C.O. apod. 

• moderní přístup k ochraně předmětů kulturního dědictví  

• využívání – zlepšení informovanosti veřejnosti 

• naplňování národní podpory využití potenciálu kulturního dědictví 
ČR 



Jedná se o instalaci a představení systémů z uvedených oblastí 

• Prostorová a předmětová ochrana 

• CCTV  

• Systémy zabezpečení, EZS 

• Detekce a signalizace EPS 

• Prostředky zdolání požárů 

Technologie budou v možných případech funkční a umožní v plné míře 
posoudit možnosti jednotlivých systémů a určit vhodnost použití pro 
jednotlivé konkrétní případy použití stanovením rizikových faktorů, 
spojených s problematikou bezpečnostních a požárních systémů 

  

 



Instalované systémy jsou modulované a bude možné je doplňovat, jak 
z pohledu časové osy a vývoje, tak z pohledu na požadavek 
demonstrativní funkčnosti. 

Výstupy a databáze budou sloužit pro optimalizaci volby, či posouzení 
systémů bezpečnosti a požární ochrany předmětů kulturního dědictví. 
Bude sloužit jako výukový materiál, nejen pro studenty, muzejní 
pracovníky, ale stane se informační databází pro projektanty nových 
muzejních a depozitárních prostorů. Spolupráce umožní vznik 
vzdělávacího centra pro HZS a ostatní složky MVČR. 

 



PŘEDPOKLADY PRO ŘEŠENÍ PROJEKTU 
 
 

•  zkušený pracovní tým technologů a konzervátorů-restaurátorů, 

•  personální provázanost s Komisí konzervátorů-restaurátorů 

    a preparátorů AMG ČR 

•  spolupráce se statutárním městem Brnem 

•  spolupráce s VUT v Brně, MU Brno, ČVUT Praha 



ŘÍZENÍ PROJEKTU KB TMB-MCK 
 

• Ing. Ing. Ivo Štěpánek – ředitel TMB 

• Ing. Alena Selucká – náměstek MCK TMB 

• Ing. Martin Mrázek, Ph.D. – vedoucí ko-re pracovišť 

• Ing. Martin Kroužil – odborný pracovník KDE 

• Ing. Pavel Jirásek CULTURETECH – externí odborný pracovník 



Proč TM v Brně ? 

• strategická poloha Brna v ČR i v Evropě 

• řešení projektů v rámci muzejní konzervace a restaurování - 
konference, workshopy, přednášky, 

• publikační činnost 

• stabilní organizace na místní a národní úrovni s administrativním a 
technickým zázemím 

• soustředění pracovišť TMB-MCK na jednom místě 



PŘÍNOS PROJEKTU KB TMB-MCK 

• vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků v oblasti bezpečnosti 

• zlepšení povědomí občanů o ochraně muzejních sbírkových 
předmětů 

• zapojení projektu do mezinárodních struktur v rámci ochrany a 
bezpečnosti 

• zapojení do evropské sítě pracovišť poskytujících pomoc při ochraně 
kulturního dědictví 

• popularizace bezpečnostních systémů 

• nepřímý ekonomický efekt 

 

 



RIZIKA PROJEKTU KB TMB-MCK 

• nedodržení smluv ze strany dodavatelů 

• nedostatečně vypracovaná projektová dokumentace 

• nedodání materiálu nebo služeb ve sjednaném množství, čase, kvalitě 
nebo ceně 

• nedostatek finančních prostředků k zajištění spolufinancování projektu 

• zvýšení nákladů vlivem růstu cen energií 

• ztráta lidského potenciálu 



CÍLOVÉ SKUPINY 

• konzervátorsko-restaurátorská pracoviště a instituce zabývající se 
bezpečností a ochranou kulturního dědictví  

• HZS MV ČR  

• vysoké školy 

•  AMG Komise konzervátorů-restaurátorů a preparátorů 

•  Ministerstvo kultury ČR projekty v rámci Národní podpory využití 
potenciálu kulturního dědictví 



EKONOMICKÁ ROZVAHA 
 

 



Děkujeme Vám za pozornost 


