
ROZVOJ DEPOZITÁRNÍHO 

AREÁLU ČELÁKOVICE 

A IROP 

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM 



DEPOZITÁRNÍ AREÁL ČELÁKOVICE 

 Depozitární areál v Čelákovicích (Středočeský kraj) se rozkládá na 
pozemcích o celkové ploše cca 77 000 m², které byly získány v 60. 
letech 20. století.  

 Na této ploše bylo do roku 2012 vybudováno celkem 11 
depozitárních objektů, přičemž je zde prostorová kapacita ještě 
pro několik dalších budov, což vyplývá z posledního generelu 
rozvoje areálu z roku 2015.  

 Záměrem NTM je vybudovat novou železobetonovou budovu 
depozitáře (CD04), která bude konstrukčně a dispozičně navazovat  
na dvě poslední depozitární haly CD02 a CD03 postavené a 
zprovozněné ve letech 2009 a 2012. 
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DEPOZITÁRNÍ AREÁL ČELÁKOVICE 
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DEPOZITÁRNÍ AREÁL ČELÁKOVICE 

4 



DEPOZITÁRNÍ AREÁL ČELÁKOVICE 

 V roce 2015 proběhly nezbytné přípravné činnosti pro možnost 
plánování a přípravy projektů: 

 Aktualizace a rozšíření zaměření stávajícího stavu území, únor 2015 

 Inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu depozitáře Národního 
technického muzea, Čelákovice – Záluží, únor 2015 

 Zpracována projektová dokumentace (společná pro stavbu SO 702 
depozitární haly CD4, vstupní objekt, venkovní plochy)  

 Následně vydáno rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení 
odborem výstavby MÚ Čelákovice čj. MUC/02814/2016 ze dne 17. 
3. 2016, které nabylo právní moci dne 14. 4. 2016. 
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ČELÁKOVICE - HALA A, B 

 Montované lehké skladové objekty s užitnou plochou cca 2 500 m².  

 Objekty pochází ze 60. let 20. století a jako depozitáře jsou již nyní nevyhovující 
jak svým technickým stavem, ale i svoji konstrukcí, kdy nezateplený plášť je tvořen 
pouze tenkým hliníkovým plechem. Předpokládáme, že životnost objektů 
nepřesahuje dvacet let a bude potřeba je nahradit zcela novými objekty.    

 V halách jsou umístěny sbírky hornictví, hutnictví, chemie a část sbírky dopravy. 
Jedná se o předměty z různých materiálů (kov, dřevo, textil, kůže, koženky, plasty). 
Tyto předměty by měly být umístěny v chladu a v suchu, ve stabilních klimatických 
podmínkách. 

 Plechové haly jsou provizorní objekty, neizolované, netemperovatelné, klima i 
vlhkost v nich v mrazech a během léta kolísá až do extrémních hodnot. Časté je 
pronikání drobné zvěře (hlodavci, ptactvo) do prostoru těchto hal. Tyto haly ani 
nemohou být jednoduše stavebně upraveny, jakákoli investice do jejich 
modernizace by byla neekonomická a celkově neúčelná. 
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ČELÁKOVICE - HALA A, B 
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ČELÁKOVICE - HALA A, B 
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ČELÁKOVICE - HALA A, B 
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ČELÁKOVICE - KORD I., II., III., IV. 

 Čtyři montované lehce zateplené skladové objekty s užitnou plochou cca 3 000 m².  

 Objekty pochází ze 70. a 80. let 20. století a jsou na hranici své životnosti. Jejich 
další využití je možné pouze po jejich celkové rekonstrukci a výměně obvodových 
plášťů s ohledem na snížení energetických nákladů na provoz. Uvažované náklady 
vyplývající z projektové studie vychází cca 15 mil. Kč na jeden objekt.  

 Zde jsou umístěny části sbírek elektro, foto-kino, polygrafie, hodinové stroje a 
technika v domácnosti. Jedná se o velmi rozmanité materiály od kovů až po 
organické materiály (textil, dřevo, papír), které pro svou dlouhodobou konzervaci 
vyžadují nejlépe řízené stabilní klima bez prudkých výkyvů, s přiměřenou relativní 
vlhkostí a pokud možno nižšími teplotami. 

 Objekty jsou provizorní, částečně izolované budovy, které sice přímo nepromrzají, 
ale klima je zde v průběhu roku rovněž neregulovatelné.  
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ČELÁKOVICE - KORD I., II., III., IV. 

11 



ČELÁKOVICE - KORD I., II., III., IV. 
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ČELÁKOVICE - KORD I., II., III., IV. 
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DEPOZITÁRNÍ AREÁL ČELÁKOVICE 

  
 KODR IV. 

 Současná  

vrátnice – 

fakticky 

součást 

depozitáře 

 



DEPOZITÁRNÍ AREÁL ČELÁKOVICE 

 

 



DEPOZITÁRNÍ AREÁL ČELÁKOVICE 

  



DEPOZITÁRNÍ AREÁL ČELÁKOVICE 



ČELÁKOVICE - HALA AZ 

 Montovaný lehce zateplený skladový objekt s užitnou plochou cca 800 m². 

 Objekt pochází z 80. let 20. století. Zhruba do deseti let bude potřeba 
rozhodnout, zda objekt rekonstruovat, anebo zda uvažovat o jeho likvidaci 
a náhradě novým objektem s větší zastavěnou a užitnou plochou.    

 V této hale je umístěna část sbírky dopravního muzea NTM (automobily, 
motory). V zájmu jejich zachování by měly být uskladněny v chladu a 
v suchu, ve stabilním klimatu, bez možnosti kondenzace vlhkosti. 

 Hala AZ je o málo modernější, ale velmi podobná halám KORD. Je to opět 
plechová, jen lehce zateplená, netemperovaná hala, kde žádným 
způsobem nelze ovlivnit roční průběh klimatu. 
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DEPOZITÁRNÍ AREÁL ČELÁKOVICE 
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IROP %1625 ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Název projektu - Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice 

Příjemce - Národní technické muzeum 

Operační program - Integrovaný regionální operační program 

Výzva - Výzva č. 21 - Muzea 

Doba realizace - Do 30. 11. 2021 

Celkový rozpočet - 118 081 465,00 Kč 

Způsobilé výdaje - 118 081 465,00 Kč 



ZÁMĚR PROJEKTU 

 Záměrem projektu je uchování kulturního bohatství 
České republiky zkvalitněním uložení a správy části 
sbírkového fondu NTM, který je nyní uložen 
v nevyhovujících objektech a prostorách. 

 Prostředkem pro dosažení tohoto cíle je vybudování 
nové depozitární haly CD04 v depozitárním areálu 
Čelákovice, která bude splňovat veškeré nároky na 
kvalitní uložení a správu, a konzervace přemisťovaných 
sbírkových předmětů.  
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ŘEŠENÉ PROBLÉMY 

 Uložení sbírkových předmětů v nevyhovujících prostorách.  

 Budova budoucího Muzea železnice a elektrotechniky na Masarykově nádraží v Praze, tj. 
v bývalých železničních dílnách lokomotivního depa Praha - střed,  

 Lehké montované skladové objekty Haly A a B v Čelákovicích, 

 Montované skladové objekty typu AZ a Kord v Čelákovicích 

 Provizorní depozitář Haly H2 u hlavní budovy NTM v Praze na Letné 

 Dotčená podsbírka NTM:  23 – věda, technika a průmyslová výroba 

 Spravovaná odbory NTM: 

 Muzeem dopravy NTM (skupiny Doprava a Letectví),  

 Průmyslovým muzeem NTM (skupiny Hornictví, Hutnictví, Strojírenství, Chemie, Hodiny, 
Astronomie, Geodézie, Fyzika, Matematika, Hrací stroje, Domácnost a Textil),  

 Muzeem elektrotechniky a médií NTM (skupiny Foto-kino, Elektro, Akustika a Polygrafie),  
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DEPOZITÁRNÍ AREÁL ČELÁKOVICE 

Místo realizace 

haly CD04 

Hala CD02 

(2009) 



PRAHA – MASARYKOVO NÁDRAŽÍ 

 V objektech budoucího Muzea železnice a elektrotechniky pokračuje čištění areálu 
od přístavků a přístřešků tak, aby se zmenšila bezpečnostní rizika a zároveň se 
areál postupně připravoval k rekonstrukci na expoziční prostory.  

 V prostorách jsou v současné době uskladněny elektromotory, tkalcovské stroje, 
polygrafické stroje a další sbírkové předměty Průmyslového muzea a Muzea 
elektrotechniky a médií NTM. Jedná se v převážné míře o předměty z kovu nebo 
kovu v kombinaci s dalšími materiály (dřevo, kůže). K tomu, aby byly tyto 
předměty zachovány, je minimálně třeba, aby byly uskladněny v suchém 
temperovaném prostředí, kde nedochází ke kondenzaci vody.  

 Prostory jsou vlhké, nejsou temperované, v zimě promrzají, v jarních měsících 
dochází na jejich chladném povrchu ke kondenzaci vody. Navíc tento objekt nemá 
parametry depozitáře a dlouhodobé uložení sbírkových předmětů v těchto 
provizorních prostorách je neudržitelné.  
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PRAHA – MASARYKOVO NÁDRAŽÍ 
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PRAHA – MASARYKOVO NÁDRAŽÍ 
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PRAHA – MASARYKOVO NÁDRAŽÍ 
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PRAHA – MASARYKOVO NÁDRAŽÍ 

32 



POPIS INVESTIČNÍ VARIANTY 

 Investiční varianta projektu spočívá ve vybudování depozitární haly CD04, 
což je velkoprostorový depozitární objekt určený k ukládání sbírek.  

 Následně bude depozitární hala vybavena potřebným zařízením a 
vybavením.  

 V hale objektu budou uloženy trojrozměrné objekty nejrůznějších kategorií 
s převahou materiálu kov, dřevo, plasty, guma, sklo, plátno, atp. Bude se 
jednat o předměty vysoké kulturní hodnoty. 

 Přemísťované sbírkové předměty budou průběžně konzervovány a 
následně přestěhovány do nového depozitáře. Dále bude pořízen SW pro 
digitální evidenci předmětů. Všechny přemisťované předměty budou do 
této evidence v novém SW zaneseny. 
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INVESTIČNÍ FÁZE – HLAVNÍ AKTIVITY 

 vybudování nové depozitární haly CD04, její vybavení skladovou technologií, 
manipulační a úklidovou technikou  

 podporovaná aktivita dle výzvy: rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů a 
pořízení nezbytného vybavení 

 konzervování přemisťovaných sbírkových předmětů  

 podporovaná aktivita dle výzvy: konzervování - restaurování sbírkových předmětů) 

 pořízení SW pro digitální evidenci sbírkových předmětů  

 podporovaná aktivita dle výzvy: pořízení zařízení, HW a SW nezbytného pro digitalizaci 
sbírek, jejich zabezpečení, dokumentaci a inventarizaci) 

 digitální evidence sbírkových předmětů přemisťovaných do haly CD04 

 podporovaná aktivita dle výzvy: digitální evidence sbírky, digitalizace sbírky nebo její části 
(pouze jako součást komplexnějších projektů) 
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AKTIVITA 1 - VYBUDOVÁNÍ CD04 

 Vybudování nové depozitární haly 

CD04, vybavení skladovou technologií 

a manipulační a úklidovou technikou 

 Doba trvání: 22 měsíců 

 Rozpočet: 83,2 mil. Kč vč. DPH … 
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AKTIVITA 1 - VYBUDOVÁNÍ CD04 

 Základní parametry 
depozitární haly CD04: 

 zastavěná plocha 

 1 594 m² 

 obestavěný prostor 
včetně základů  

 cca 19 287 m³ 

 celková půdorysná 
plocha depozitářů  

 cca 2 157 m² 
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AKTIVITA 1 - VYBUDOVÁNÍ CD04 

 Konstrukce haly bude stabilní s dostatečně 
dlouhou životností, dokonale tepelně izolovaná, 
prachutěsná a v zimě temperovaná a v létě 
chlazená včetně celoroční úpravy vlhkosti 
vzduchu. 

 Depozitární část bude bez okenních otvorů 
pouze s umělým osvětlením, bude mít 
bezprašné podlahy.  

 Požadavky na zajištění vnitřního prostředí jsou 
stanoveny s ohledem na typ a citlivost 
materiálu v těchto limitech: teplota  
15 – 25°C, relativní vlhkost 40 – 60%.  

 Důležitá je stabilita vnitřního prostředí bez 
prudkých výkyvů. 
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AKTIVITA 1 - VYBUDOVÁNÍ CD04 

 Zabezpečení: 

 EPS, CCTV, EZS 

 Prostory depozitářů budou 

chráněný samočinným stabilním 

hasicím zařízením plynovým na 

bázi chemických hasiv dle ČSN 

EN 15004. Jako médium bude 

použito hasivo FK-5-1-12 

(Novec-1230).  
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AKTIVITA 1 - VYBUDOVÁNÍ CD04 

 Plánovaná hala je určena 

výhradně pro uložení 

trojrozměrných sbírkových 

předmětů. Z tohoto zadání 

vychází dispoziční řešení objektu. 

 Obě podlaží jsou koncipována 

jako universální halové prostory, v 

každém podlaží vzniknou 

samostatné depozitární prostory.  
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IROP %7815 ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Název projektu - Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice II. 

Příjemce - Národní technické muzeum 

Operační program - Integrovaný regionální operační program 

Výzva - Výzva č. 76 – Muzea II. 

Doba realizace - Do 31. 12. 2021 

Celkový rozpočet - 33 059 739,00 Kč 

Způsobilé výdaje - 32 545 739,00 Kč 



POPIS INVESTIČNÍ VARIANTY 

 Investiční varianta projektu spočívá ve: 

 Vybudování depozitární plochy pro rozměrné a těžké 
sbírkové předměty 

 Vybudování nového vstupního objektu plnícího funkci 
vrátnice a centrálního velínu pro bezpečnostní a ostatní 
systémy v areálu 

 Vybudování nového vjezdu a obslužných komunikací v 
areálu 

 Ošetření sbírkových předmětů přemístěných na depozitární 
plochu 
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INVESTIČNÍ FÁZE – HLAVNÍ AKTIVITY 

 vybudování nové venkovní depozitární plochy   

 podporovaná aktivita dle výzvy: rekonstrukce stávajících a budování nových 
depozitářů a pořízení nezbytného vybavení 

 konzervování přemisťovaných sbírkových předmětů  

 podporovaná aktivita dle výzvy: konzervování - restaurování sbírkových 
předmětů) 

 vybudování nového vstupního objektu a vjezdu, související 
úpravy inženýrských sítí 

 podporovaná aktivita dle výzvy: modernizace a výstavba nezbytných objektů 
technického a technologického zázemí pro zvýšení ochrany sbírkových předmětů 
(mechanické bariéry a zábrany, interní a externí osvětlení, systém ochrany proti 
přepětí a elektrickým rázům, elektronická zabezpečovací signalizace, elektronická 
požární signalizace, hasicí zařízení, systém kontroly vstupu, uzavřený televizní 
okruh) 
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DEPOZITÁRNÍ PLOCHA 

 velikost cca 640 m² 

 

 povrch z cemento-

betonového krytu 
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VSTUPNÍ OBJEKT 

 Vstupní objekt je navržen 
jako dvoupodlažní stavba 
s odskočeným třetím 
podlažím 

 Je navržen předsazený 
fasádní plášť s vrstvou 
tepelné izolace a 
odvětrávanou vzduchovou 
mezerou v celkové tl. 320 
mm. 
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VSTUPNÍ OBJEKT 

 Základní parametry 
vstupního objektu 

 zastavěná plocha objektu  

 170 m² 

 obestavěný prostor 
včetně základů  

 1 620 m³ 

 celková užitná plocha 
místností  

 337 m² 
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VSTUPNÍ OBJEKT 

 Nový vjezd bude sloužit 
jako hlavní vjezd pro 
veškerou dopravu.  

 Dostatečně dimenzovaným 
zálivem v komunikaci je 
vytvořen prostor pro 
bezpečné odbočení a 
zajetí vozidla do areálu. 

 Současný vjezd bude 
ponechán a v budoucnu 
bude určen pro zavážení 
předmětů větších rozměrů.  
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 V letech 2003 až 2012 byly v areálu Čelákovice postupně realizovány tři 
obdobné haly, a to bez významnějších problémů, mimo jiné s ohledem na celkovou 
jednoduchost stavebního objektu a obecně příznivé podmínky pro realizaci díla v 
podobě rozlehlého oploceného a dobře přístupného pozemku.  

 Nejlepší srovnání nabízí hala CD02, která je prakticky identická s halou CD04, tzn. 
nepodsklepený, trojlodní, z části jednopodlažní a z části dvoupodlažní objekt 
montovaný ze žlb. prefabrikátů s půdorysem 52 x 30 m.  

 Na halu CD02 bylo v roce 2008 podáno 8 nabídek s průměrnou cenou 69 mil. Kč 
bez DPH a nejnižší nabídková cena byla 59 mil. Kč bez DPH.  

 Na halu CD03, která je o celé jedno podlaží vyšší a dispozičně výrazně složitější a 
obsahuje mnohem více skladové technologie než hala CD02 a hala CD04, bylo v 
roce 2010 podáno 14 nabídek s průměrnou cenou 99 mil. Kč bez DPH a nejnižší 
nabídkovou cenou 84 mil. Kč bez DPH.  
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DĚKUJI ZA POZORNOST 

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM 


