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Stavba novorenesančního paláce Národního muzea 

podle projektu architekta Josefa Schulze, dokončená 

v roce 1891, byla vyvrcholením desítky let trvajících 

vlasteneckých snah o vybudování reprezentativní 

budovy této instituce. Již záhy po jejím otevření se 

však ukázalo, že budova nemá dostatek prostoru pro 

depozitáře. K prostorovým limitům se postupem 

času přidávaly další a další nedostatky a závady, 

které v roce 2011 vyvrcholily uzavřením celé budovy 

z bezpečnostních důvodů a zahájením příprav 

generální rekonstrukce. Její nezbytnou součástí byla 

rovněž instalace nejmodernějších kontrolních 

a bezpečnostních technologií, včetně systému 

elektrické požární signalizace typu (EPS) Sinteso 

od společnosti Siemens ČR.

V budově byl zároveň instalován systém měření 

a regulace, který představuje novou éru v nasazo-

vání řídicích systémů pro tzv. inteligentní budovy. 

Skládá se z centrály Desigo CC pro komplexní řízení 

budov (BMS), která poskytuje uživatelsky příjemné 

prostředí pro ovládání regulovaných technologií 

a zobrazování jejich provozních stavů a hodnot 

a integruje ostatní systémy použité v budově. 

Jedním z těchto systémů je například interaktivní 

ovládání světel ve výstavních vitrínách a prostorách. 

Systémy třetích stran lze do Desigo CC plnohod-

notně integrovat při zachování komfortu zobrazení 

a ovládání za podmínky, že splňují požadavky komu-

nikačních standardů.

Národní muzeum nyní disponuje systémem, který 

úspěšně chrání pracovníky muzea, jeho návštěvníky 

a v neposlední řadě i exponáty v kvalitě, která je 

srovnatelná s nejlépe zabezpečenými objekty 

podobného charakteru v Evropě i ve světě. Tento 

systém zahrnuje veškeré v současné době 

dostupné metody detekce požáru doplněné 

kvalitním vyhodnocením falešných poplachů.

„Rekonstrukce Historické budovy je jednou z největ-

ších a nejsložitějších rekonstrukcí v historii České 

republiky jak svou velikostí, tak rozsahem prací. 

Jsem velice rád, že se nám podařilo v rekordním 

čase 42 měsíců splnit slib a budovu uvést do zkušeb-

ního provozu u příležitosti oslav 100 let od vzniku 

Československa a 200 let od založení Národního 

muzea,“ uvedl generální ředitel Národního muzea 

Michal Lukeš. Jeho slova potvrdila ředitelka Národ-

ního památkového ústavu Naděžda Goryczková: 

„Z pohledu památkové péče jde o nejkomplikova-

nější a nejsložitější obnovu v dějinách. Snoubí se tu 

potřeba uchování hodnot, ale také nutnost nasta-

vení moderních technologií, aby Národní muzeum 

bylo srovnatelné se světovými muzei.“


