Pokyny pro žadatele o vypůjčení sbírkových předmětů Muzea hlavního města Prahy
1. V případě zájmu žadatele o vypůjčení sbírkových předmětů muzea musí žadatel včas, zpravidla nejméně 3
měsíce před termínem realizace výpůjčky, zaslat žádost obsahující nezbytné náležitosti na adresu
muzeum@muzeumprahy.cz. Žadatelem je právní garant zamýšleného projektu. Nezbytnými náležitostmi jsou:
název instituce/ firma/ právní forma; sídlo; IČO; DIČ; jméno osoby oprávněné jednat za právnickou osobu a její
funkce; kontaktní údaje/ email, telefon; inventární čísla požadovaných sbírkových předmětů; účel a termín
poskytnutí – název výstavy, termín konání výstavy
2. Muzeum hlavního města Prahy si vyhrazuje právo půjčit sbírkové předměty pouze za splnění podmínek pro
vystavování sbírkových předmětů.
Podmínky pro vystavování předmětů ze sbírek Muzea hlavního města Prahy:
materiál

Teplota T (°C)

Textil, kůže

18±2

Relativní vlhkost
vzduchu RV (%)
50±5

Papír, grafika,
akvarely
Dřevo, olejomalba

18±2

50±5

18±2

50±5

Kovy, sklo,
keramika, kámen

18±2

45±5

Světlo (lux)
50 lux
Filtrování UV složky

50 lux
Filtrování UV složky
200 lux
Filtrování UV složky
200 lux
V případě
malovaného skla do
100 lux
Filtrování UV složky

poznámky
-Instalace oděvů na
podpůrný skelet
respektující anatomii
lidského těla
-Maximální doba
vystavení 3 měsíce
-Maximální doba
vystavení 3 měsíce

Další specifikace podmínek pro vystavování sbírkových předmětů:
•
•
•
•

•

Maximální změna teploty za 24 hodin je 2°C.
Maximální změna relativní vlhkosti vzduchu za 24 hodin je 5%.
Předpokladem pro dodržení požadavků na intenzitu osvětlení je eliminace slunečního záření.
V případě dlouhodobých výpůjček je možné rozšířit interval hodnot (např. nižší teplota z důvodu
temperování prostoru v zimních měsících), vždy však po konzultaci s vedoucím Oddělení konzervace
sbírek.
Muzeum si vyhrazuje právo provést kontrolu dodržování klimatických podmínek nebo požádat o data
(hodnoty měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu) z monitoringu klimatických podmínek v době
vystavení půjčených předmětů.

Muzeum dále požaduje:
•
•
•

požárně bezpečnostní zařízení, elektronickou zabezpečovací signalizaci a 24 hodinovou fyzickou
ostrahu výstavních prostor
pojištění vypůjčeného předmětu po celou dobu trvání výpůjčky „z hřebíku na hřebík“
s ohledem na povahu a stav předmětu si muzeum v nezbytných případech vyhrazuje právo požadovat
další specifické podmínky týkající se klimatických a bezpečnostních podmínek přepravy, kurýrního
doprovodu, případně umístění předmětu na výstavě.

