EVROPSKÝ PROTOKOL O BEZPEČNOSTI OBJEKTŮ
FACILITIES REPORT EUROPE
Název a adresa instituce
Logo, znak (otisk razítka na
vytištěném protokolu) /
Name and address of the institution:
Logo, coat of arms (stamp on printed
certificate):

INFORMACE O VÝSTAVĚ / EXHIBITION INFORMATION
Název výstavy /
Title of exhibition:
Související domovská stránka /
Related homepage/s:

Doba trvání výstavy / Duration of exhibition
Od / From:
Do / To:
Místo konání výstavy / Place of exhibition
Úplná adresa / Full address:

INFORMACE O POŘADATELI / POŘADATELÍCH / ORGANISER/S' INFORMATION
Hlavní pořádající instituce /
Main Organising institution:

Domovská stránka / Homepage:
Úplná adresa / Full address:

Telefon/-y / Phone/e:

+

Fax:

+
Předčíslí
země /
Country code
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Předčíslí
místa /
Area code

Číslo /
Number

KONTAKTNÍ OSOBA: KURÁTOR / SPRÁVCE / REGISTRAR
CONTACT PERSON: CURATOR / KEEPER / REGISTRAR
Jméno / Name:
Funkce a kvalifikace /
Position & qualification:
Úplná adresa / Full address

E-mail:

@

Telefon/-y / Phone/s:
Fax:
Předčíslí
země /
Country code

Předčíslí
místa /
Area code

Číslo /
Number

KONZERVÁTOR – RESTAURÁTOR / ODBORNÝ DOZOR
CONSERVATOR – RESTORER / SUPERVISORY STAFF
Jméno / Name:
E-mail:
Telefon/-y / Phone/s:

@
+
Předčíslí
země /
Country code

Předčíslí
místa /
Area code

Číslo /
Number

INFORMACE O BUDOVĚ / INFORMATION REGARDING BUILDING
Zaškrtněte / podtrhněte prosím odpověď,
a pokud odpovíte kladně, zodpovězte i související otázky
Please circle / underline your answer and answer related question if YES.
Předpokládáte, že budete během výstavy dělat nějaké úpravy
výstavních prostor budovy? / Do you plan any modifications of the
exhibition area during the presentation?

ANO / YES

NE / NO

Předpokládáte, že budete dělat nějaké úpravy budovy před
zahájením výstavy? / Do you plan any modifications of the building
before the start of the exhibition?

ANO / YES

NE / NO

ANO / YES

NE / NO

Pokud ano, o jaký druh úprav půjde? /
If yes, what kind of modifications?
Je budova využívána i k jiným účelům? / Is the building also used for
other purposes?
Pokud ano, k jakým? /
If yes, for which ones?
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TYP BUDOVY, UMÍSTĚNÍ A VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA
BUILDING TYPE, LOCATION AND GENERAL CHARACTERISTICS
Umístění a typ budovy /
Location and type of building:
Stavební materiál – vnější a vnitřní
stěny / Building materials – exterior and
interior walls:
Stavební materiál – stropy a podlahy /
Building materials – ceilings and floors:
Původní využití budovy /
Former uses of the building:

VÝSTAVNÍ PROSTORY
EXHIBITION AREA:
Podrobný popis umístění a vlastností
výstavních prostor /
Detailed description of location and quality
of the exhibition area:

Uveďte podrobnosti, např. možnost
příjezdu vozidel, nákladní výtah a jeho
rozměry, výška a šířka dveří, krytý
nakládací prostor /
Specify details such as vehicle access, goods
lift with dimensions, height and width of
doors, covered loading bay:

Jsou výstavní prostory využívány
i k jiným účelům? Pokud ano,
k jakým? /
Is the exhibition room also used for other
purposes ? If yes, for which ones?

ANO / YES

NE / NO

Je ve výstavních prostorách povoleno
jíst, pít či kouřit? /
Is food, drink or smoking ever permitted in
the exhibition area?

ANO / YES

NE / NO
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PODMÍNKY PRO MANIPULACI A BALENÍ
RESOURCES FOR HANDLING & PACKING
Zaškrtněte – podtrhněte prosím svoji odpověď, a pokud je kladná, zodpovězte
i související otázky. / Please circle – underline your answer and answer related question if YES
Kdo manipuluje s vypůjčenými
předměty?
Uveďte funkci a kvalifikaci /
Who handles the loans?
Specify position and qualification:

Jsou vypůjčené předměty uloženy v tranzitním depozitáři?
Are the loans put in intermediate storage?

ANO / YES

NE / NO

ANO / YES

NE / NO

Pokud ano, kde se nachází? /
If yes, where?

Kde se vypůjčené předměty
vybalují – balí? /
Where are the loans
(un)packed?

Kde je uložen obalový a transportní
materiál? /
Where are the materials for packing and
transportation stored?

Kdo má na starosti protokoly o stavu
vypůjčených předmětů? / Who deals with
the condition reports of the loans?

Provádí se v pravidelných intervalech kontrola stavu?
Are there conservation checks at regular intervals?
Jak často?
What is their frequency?
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SLEDOVÁNÍ KLIMATICKÝCH PODMÍNEK
ENVIRONMENTAL CONTROL
Teplota a relativní vlhkost (RV) | ve výstavních sálech | v depozitářích | v manipulačních
prostorách / Temperature & Relative Humidity (RH) | in galleries | stores | packing areas
Jaký je způsob regulace teploty
na podzim – v zimě?
What kind of temperature regulation do you
have in autumn / winter?
Jaký je způsob regulace teploty
na jaře – v létě?
What kind of temperature regulation do you
have in spring / summer?
Jak se reguluje RV na podzim – v zimě?
How is the RH regulated in autumn – winter?

Jak se reguluje RV na jaře – v létě?
How is the RH regulated in spring – summer?

Jaké větrací – ventilační systémy
používáte?
What kind of airing – ventilation systems are
installed?

Kontrolní systémy teploty a RV / Control systems for temperature and RH.
Obecně / General:
V místnostech / In the rooms:
Ve vitrínách / In the show cases:
Typ, úroveň a intervaly kalibrace
Type, level and intervals of calibration:
Teplota v místnostech na jaře –
v létě, ve °C? / Room temperature during
spring – summer in °C?

od
from

do
to

Teplota v místnostech na podzim –
v zimě, ve °C? / Room temperature during
autumn – winter in °C?

od
from

do
to

Relativní vlhkost na jaře – v létě v %? /
Relative humidity during spring – summer
in %?

od
from

do
to

Relativní vlhkost na podzim –
v zimě v %? / Relative humidity during
autumn – winter in %?

od
from

do
to
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Jaké je maximální obvyklé kolísání teploty (v procentech) ve výstavních sálech
během 24 hodin? / What is the maximum usual variation percentage of temperature
in the exhibition rooms within a 24h period?
Na jaře – v létě?
od
do
from
to
In spring – summer?
Na podzim – v zimě?
od
do
from
to
In autumn – winter?
Jaké je maximální obvyklé kolísání RV (v procentech) ve výstavních sálech během
24 hodin? / What is the maximum usual variation percentage of the RH in the exhibition rooms
within a 24 h period
Na jaře – v létě?
od
do
from
to
In spring – summer
Na podzim – v zimě?
od
do
from
to
In autumn – winter?
Monitorujete a zaznamenáváte pravidelně teploty a hladiny RV
v průběhu roku? / Do you monitor and record temperature and RH
levels on a regular basis throughout the year?

ANO / YES

NE / NO

Máte vitríny s vnitřní klimatizací a systémem kontroly RV? /
Do you have show cases with a self-contained air conditioning and RH
control system?

ANO / YES

NE / NO

Pokud ano, uveďte podrobnosti /
If yes, give more information:

Osvětlení a ultrafialové záření / Lighting & UV-Radiation
Typ osvětlení / Type of lighting:

Typ osvětlení ve vitrínách /
Type of lighting in the show cases:
Přímé a/nebo nepřímé světlo? /
Direct and / or Indirect:?
Do jaké míry můžete regulovat
intenzitu osvětlení (nejvyšší a nejnižší
hodnota)? / How can you adjust your light
levels (highest and lowest level)?
Typy ochranných prostředků proti
nadměrné intenzitě světla / Types of
protective measures against light
V místnostech / In the rooms:
Ve vitrínách / In the showcases:
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Máte přístroj na měření intenzity světla?
Do you have a light meter?

ANO / YES

NE / NO

Máte přístroj na měření UV záření?
Do you have a UV meter?

ANO / YES

NE / NO

Kolik hodin týdně jsou vypůjčené
předměty vystaveny světelnému
záření?
How many hours per week are the loans
exposed to light?

Prašnost / Dust control
Kolikrát týdně se v místnostech –
částech místností uklízí?
How often are the rooms – parts of the
room cleaned per week?

BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY / SECURITY CONDITIONS
Oheň a voda / Fire & Water
Popište protipožární systém
v muzeu – včetně kouřových čidel,
tepelných čidel, sprinklerů atd.:
Describe your fire protection systems
including smoke detectors, heat detectors,
sprinkler systems, etc.:

Jak provádíte monitoring?
What type of monitoring is carried out?
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Ostraha a dozor / Guarding & Invigilation
Popište, jak jsou sbírkové předměty
a budova střeženy během
OTEVÍRACÍ DOBY:
Describe how the exhibition building and the
objects are secured during PUBLIC HOURS:
Počet pracovníků ostrahy:
Number of staff in security:
Kvalifikace pracovníků:
Qualification of staff:

Popište ochranné systémy vašeho
muzea proti loupeži, vniknutí,
poškození vandaly atd.:
Describe your protection systems against
robbery, intrusion, damage by vandals, etc:

Technické – elektronické systémy / Technical – electronic systems:
Kamerový systém (CCTV) / CCTV:
Detektory vniknutí / Intrusion detectors:
Jiné typy / Other types:
Popište, jak jsou sbírkové předměty
a budova střeženy během zavírací
doby: / Describe how the exhibition building
and the objects are secured during closing
hours:

Počet pracovníků ostrahy během
ZAVÍRACÍ doby:
Number of staff in security during CLOSED
hours:
Kvalifikace pracovníků:
Qualification of staff:
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Technické – elektronické systémy / Technical – electronic systems:
Kamerový systém (CCTV) / CCTV:
Detektory vniknutí / Intrusion detectors:
Jiné typy / Other types:
Máte zvláštní zabezpečení
na jednotlivé předměty (zábrany,
bezpečnostní skla, vitríny zabezpečené
automatickým poplašným zařízením
apod.)? / Are there security systems for
special objects (barriers, security glass, show
cases secured by automatic alarm etc.)?

POJIŠTĚNÍ / INSURANCE
Pojištění vaší instituce – uveďte
podrobnosti o typu pojistných balíčků
Insurance of your institution – include details
of types of insurance packages

KOMUNIKACE / COMMUNICATION
Kolik pracovníků PR je zaměstnáno
ve vašem muzeu? / How many PR staff
do you have in the museum?
Popište PR vašeho muzea
(obecně / v souvislosti s výstavou) /
Describe your PR
(in general / concerning the exhibition):

Popište výchovně-vzdělávací program
vašeho muzea
(obecně / v souvislosti s výstavou) /
Describe your pedagogic / didactic program
(in general / concerning the exhibition):
Popište vědecko-výzkumný program
vašeho muzea (obecně / v souvislosti
s výstavou) /
Describe your scientific program
(in general / concerning the exhibition):
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PROGRAMOVÁ NÁPLŇ / HISTORIE VÝPŮJČEK
PROGRAMMING / LOAN HISTORY
Předchozí výstavy se sbírkami podobného typu – ze kterých muzeí a sbírek?
Former exhibitions with similar objects – from which museums and collections?

Rok /
Year

Název výstavy /
Name of exhibition

Zapůjčující instituce /
Lending institution/s

Typ sbírkových
předmětů /
Type of collections

Další informace a poznámky / Additional Information & Comments
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PŘÍLOHY / ATTACHMENTS
Označte ty, které přikládáte / Mark those included
Plán budovy s vyznačením výstavních prostor /
General plan of the building indicating exhibition area
Půdorys výstavních prostor / Floor plan of exhibition area
Fotografie současného stavu / Recent photos of:
Budova / Building
Vchody – hlavní a služební / Entrances – main and service
Výstavní prostory / Exhibition area/s
Zpráva o klimatických podmínkách / Report of climate

Potvrzení o správnosti údajů a pověřené osoby / Verification & Responsibility
Níže podepsaní byli výše uvedenou institucí zmocněni k vyhotovení tohoto protokolu /
The undersigned are legally authorized agents for the subject institution and have completed this report:

Ředitel instituce / Director of institution

Kurátor / Správce / Registrar /
Konzervátor – restaurátor
Curator / Keeper / Registrar /
Conservator – Restorer

Jméno tiskacím písmem
Name in block letters

Jméno tiskacím písmem
Name in block letters
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