
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou (dále jen muzeum), 

Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 

BADATELSKÝ  ŘÁD 

1) Badatelský řád upravuje studium sbírek Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově 

nad Kněžnou ve smyslu zákona o ochraně sbírek muzejní povahy č. 122/2000 Sb. A 

doplňujících předpisů. Definuje podmínky, za kterých je možno sbírkové předměty 

zpřístupnit k badatelskému využívání a jejich nakládání při badatelském studiu. 

2) O zpřístupnění sbírkových předmětů popř. dokumentace ke studiu rozhoduje ředitel 

muzea na základě žádosti badatele, s přihlédnutím ke stavu a charakteru sbírkových 

předmětů, které jsou předmětem studia, k provozním a pracovním podmínkám 

muzea. Termín studia je stanoven po dohodě se správcem depozitáře a badatelem. 

Předměty jsou badateli předem připraveny na základě jeho předchozí ústní, mailové 

nebo telefonické objednávky. 

3) Sbírkové předměty jsou badatelům zpřístupňovány prezenčně. O výjimkách rozhoduje 

ředitel muzea. Badatelům jsou zapůjčovány pouze sbírkové předměty řádně 

zaevidované v systému muzejní evidence.  Sbírkový předmět nemusí být badateli 

zapůjčen, pokud je v danou dobu využíván muzeem k výstavním účelům, k vlastní 

badatelské práci nebo je zapůjčen jiné instituci, je určen ke konzervátorskému zásahu 

nebo v případě podezření na zneužití informací. 

4) Badatelské služby jsou veřejnosti poskytovány bezplatně. 

5) Sbírkové předměty, soubory sbírkových předmětů se badatelům předkládají pouze 

v určených prostorách. Ve výjimečných případech lze předmět zpřístupnit 

v depozitářích. 

6) Muzeum může poskytnout badateli ke studiu inventární karty a fotodokumentaci. 

Nelze však předkládat přírůstkovou nebo inventární knihu. Jsou-li požadované 

sbírkové předměty digitalizovány,nemusí být sbírkové předměty badateli předloženy 

fyzicky. 

7) Badatel je povinen vyplnit předložený badatelský list a pravdivě uvést všechny 

požadované údaje (především jméno, průkaz totožnosti, důvod a účel studia). 

Badatel se prokáže občanským průkazem nebo jiným platným dokladem. Kurátor 

sbírek – případně jiný pověřený pracovník, doplní inventární čísla všech sbírkových 

předmětů, které byly badateli předloženy. 

8) Kurátor sbírek nebo pověřený pracovník je přítomen po celou dobu badatelovy práce 

se sbírkami a podle jeho potřeb s nimi manipuluje.  

9) Badatel je povinen v průběhu studia zacházet se sbírkovými předměty se zvýšenou 

opatrností, zdržet se činností, které by mohly sbírky ohrozit nebo poškodit (kouření, 

konzumace potravin a nápojů) a řídit se pokyny pracovníka muzea.Badatel je povinen 

po ukončení práce se sbírkovými předměty je odevzdat neporušené a v kompletním 

stavu. 

10) Bez předchozího souhlasu ředitele muzea není dovoleno fotografování, filmování, 

kopírování, skenování, pořizování videozáznamů a ani pořizování kopií dokumentace 

sbírek (inventárních karet apod.). 

11) Při zveřejňování výsledků bádání je badatel povinen přesně citovat název muzea, 

inventární číslo předmětu. Dále je povinen oznámit bibliografické údaje o své práci a 

předat jeden výtisk práce do muzejní knihovny. V případě, že výsledky bádání nejsou 



publikovány, není přípustné šíření kopií a fotografií bez konkrétního ustanovení ze 

strany MGOH. 

12) Poruší-li badatel některou z povinností stanovených tímto badatelským řádem, může 

mu být další studium odepřeno, popř. již udělený souhlas odvolán. 

13) V případě, že badatel způsobí muzeu jakýmkoliv způsobem škodu, ať při vlastním 

bádání nebo při publikování výsledků bádání (např. porušení autorských práv), bude 

po něm muzeum uplatňovat podle příslušných právních předpisů náhradu za 

způsobenou škodu. 

14) Kopie tohoto řádu je vyvěšena v jednotlivých kancelářích a je závazná jak pro 

pracovníky muzea, tak i pro badatele. 

 

 

    Tento badatelský řád ruší předchozí badatelský řád ze dne 5.května 2003 

 

   Tento badatelský řád nabývá účinnosti od 2.1.2016 

 


