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Abstrakt 

Cílem práce je uvedení do problematiky vlivu klimatických podmínek na strukturu papíru. 

Práce se bude zabývat působením klimatických podmínek na papírové dokumenty v kontextu 

s obecnými vlastnostmi papíru, s důrazem na kvalitu vzduchu v depozitářích. Budou 

rozebrány nevhodné klimatické podmínky v prostředí depozitářů a jejich škodlivé působení na 

papír. Dále budou doporučeny postupy ochrany papírových dokumentů před vlivem 

klimatických podmínek a preventivní péče v depozitářích. 
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Předmluva 

 

Mojí snahou bylo shrnutí a zaznamenání stavu poznání a přístupů k péči o papírové 

dokumenty. Těžiště péče o papírové dokumenty spočívá především v prevenci, tj. 

vytváření optimálních podmínek uložení v depozitářích, a dále pak ve zpomalení 

degradace (stárnutí) papíru.  

Jednotlivé kapitoly jsou v bakalářské práci členěny tak, aby se čtenář seznámil 

s podstatou a nejdůležitějšími vlastnostmi papíru, klimatickými podmínkami depozitářů, 

příčinami rozpadu papíru a zásadami ochrany papírových dokumentů před vlivem 

klimatických podmínek.  

Práce by měla sloužit jako zdroj informací všem zájemcům z oblasti knihoven i 

archivů a měla by pomoct ve snadnějším zorientování v dané problematice klimatických 

podmínek a jejich vliv na papír, jeho strukturu a vlastnosti.  

Hlavním cílem této práce je zdůraznit význam správného uložení papírových 

dokumentů v depozitářích, podpořit používání těchto metod a nabídnout vodítko pro 

všechny uživatele v péči o papírové dokumenty.  

Je důležité, abychom pochopili, že máme odpovědnost za péči o sbírky. Škody 

způsobené špatnou péčí jsou často kumulativní a nejsou okamžitě zřejmé, v budoucnosti o 

to více zničující. Je povinností nás všech, abychom zajistili, že sbírky budou zachovány 

pro budoucí generace uživatelů.  

 

Bakalářská práce má 42 stran včetně obsahu a seznamu použité literatury. Práce je 

strukturovaná do systému číslovaných kapitol a podkapitol. Při vypracování byla použita 

odborná literatura, domácí i zahraniční. Seznam bibliografických záznamů citovaných 

zdrojů (na konci textu) je abecedně řazen a je citováno podle normy ČSN ISO 690 a ČSN 

ISO 690-2. 

 

Ráda bych touto cestou poděkovala svému vedoucímu bakalářské práce, panu Mgr. 

Janu Hutařovi, za podnětné rady a připomínky při zpracovávání této práce. Děkuji též Ing. 

Bartoňovi, bývalému pedagogovi ze Střední průmyslové školy grafické v Praze, za 

vstřícný přístup a odbornou pomoc.  
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1 Úvod      
 

Počátky knižních dokumentů jsou velmi vzdálené, a přestože složení a výrobní 

procesy se v průběhu let značně lišily, jejich podstata zůstává stejná.  

Papír (spolu s dalšími psacími látkami) velmi úzce souvisí s rozvojem civilizace, 

neboť jako médium zachycuje úroveň lidského poznání v kterékoli době. Informace 

zapsané na papíře položily základ všem oborům a druhům lidské činnosti. Díky těmto 

zkušenostem předchozích generací se mohly dále rozvíjet až do dnešního stupně poznání.  

Všechny látky organické povahy, čímž papír bezpochyby je, mají některé rysy 

společné, protože jejich strukturu tvoří vlákna rostlinného původu. Zmínila bych ty 

nejdůležitější: mají složitou molekulární strukturu, díky které jsou citlivé na působení 

klimatických podmínek, přijímají a zadržují vodu, jsou hořlavé a jsou zdrojem potravy pro 

plísně, hmyz a biologické škůdce. 

Organické látky podléhají procesu stárnutí a pomalé ztrátě jejich původních vlastností, 

tzv. degradaci. Tento proces nelze zastavit, je přirozený, lze jej pouze zpomalit vhodným 

prostředím, kde jsou papírové dokumenty uchovávány, správnou manipulací s nimi, a 

řadou dalších opatření, která budou zmíněna v dalších kapitolách této práce. Citlivost 

materiálů je velmi různorodá, záleží nejen na chemické a fyzikální struktuře, ale také na 

vlivu klimatických činitelů – relativní vlhkosti, teplotě, světlu a znečištění ovzduší, 

podmínkách, ve kterých jsou uloženy, manipulaci s nimi, apod.  

Je složité předvídat, v jakém časovém horizontu dojde ke zhoršení stavu dokumentu. 

Obecná zkušenost je důležitá, ale je třeba ji vidět ve správném historickém kontextu. 

Papírové dokumenty, které jsou staré více než 200 let, jsou v mnohých případech v lepším 

fyzickém stavu než jiné, které jsou mladší než 100 let. Proč některé dokumenty podléhají 

rychlejší degradaci, zatímco jiné se zdají být málo zasažené plynutím času? Odpovědi lze 

nalézt právě v historickém kontextu. Obecně lze říci, že kvalita papíru se v dějinách 

snižovala díky změnám v jeho výrobním procesu. Vysoká poptávka po knižních 

dokumentech způsobila zprůmyslnění výroby pomocí strojů v polovině 19. století a změny 

výrobních materiálů díky nedostatku původních přísad. Přechází se od výroby 

z bavlněných a lněných hadrů k výrobě z dřevní hmoty. Dřevo obsahuje mj. lignin, který 

napomáhá kyselosti papíru a tím se zrychluje průběh jeho stárnutí. Také masivní nárůst 

průmyslového znečištění se shodoval s chemickým ošetřením papíru a jeho degradaci ještě 

uspíšil.  
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Účinky způsobené relativní vlhkostí vzduchu byly pozorovány a popsány nejvíce za 

posledních 100 let, stejně tak vliv teploty a světla. Na druhou stranu znečišťujícím látkám 

ve vnitřním prostředí depozitáře bylo věnováno mnohem méně pozornosti. To je trochu 

divné, protože ničí dokumenty stejně jako například vystavení vysoké úrovni osvětlení. 

Jedním z důvodů tohoto jevu by mohl být fakt, že účinek některých znečišťujících látek 

není vždy zřejmý. Rozkladné procesy jsou u papírových dokumentů skryté a je těžké 

například odhalit postupnou ztrátu pevnosti vláken v materiálu. Znečištění ovzduší uvnitř 

depozitáře není problémem jednotným, protože na materiál působí mnoho různých látek a 

sloučenin. Tyto látky mají mnoho zdrojů v oblasti lidské a průmyslové činnosti. Vůči 

jednomu typu materiálu mohou být neškodné, zatímco na odlišný typ materiálu mohou 

působit velmi agresivně.  

Výše popsané degradační faktory zřídka působí samostatně. Vždy se spojují účinky 

relativní vlhkosti, teploty, světla a znečištění ovzduší dohromady, takže situace je poměrně 

složitá.  

Naší snahou by mělo být nejdříve pochopit působení klimatických degradačních 

činitelů, a následně chránit papírové dokumenty před jejich vlivem. Prevence musí být 

základem jakékoliv ochrany knihovního fondu. Preventivní opatření jsou „zaměřena na 

zastavení, pokud je to možné, zhoršení procesu zkázy, který lze řešit analýzou příčin změny 

a následně použitím metody schopné vymýcení těchto příčin“ 1. Těžiště tohoto procesu je 

v ukládání a skladování fondů a s tím spojené praktické metody ochrany materiálů.  

Systém skladování papírových dokumentů v depozitářích by měl být účelný a 

poskytovat maximální ochranu sbírkám. Na tento režim můžeme pohlížet ze tří úrovní: 

jako na prostor a jeho umístění, na jeho vybavení a na způsob uložení jednotlivých 

dokumentů. Každá úroveň systému by měla být příslušně vyhodnocena a přizpůsobena 

potřebám knihovního fondu papírových dokumentů.   

 

 

 

                                                 
1 McINTYRE, John et al. (ed.), Guidance for exhibiting archive and library materials, 2000, s. 6. 
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2 Vlastnosti papíru 
 

Papír je plošný materiál vytvořený, jednoduše řečeno, zhutněním vláken. List papíru je 

tvořen sítí navzájem propojených vláken, která jsou rostlinného původu. Vlákna drží 

pohromadě díky fyzikálním a chemickým vazbám mezi vlákny. Každá rostlina má vlákna 

typických tvarů a vlastností. Papírenská vlákna jsou buňky protažené do délky, 

vřetenovitého tvaru2, jejichž hlavní složkou je celulóza. Obecně platí, že čím jsou vlákna 

celulózy delší, tím je papír odolnější vůči účinkům degradačních faktorů. 

 

2.1 Výběr nejdůležitějších vlastností papíru 

Vlastnosti papíru jsou určeny druhem použitých rostlinných vláken při výrobě a 

způsobem jejich zpracování.   

 

2.1.1 Fyzikální vlastnosti  

 

Vlhkost 

Papír má schopnost přijímat, zadržovat a uvolňovat molekuly vody obsažené ve 

vzduchu. Molekuly vody se ukládají do vláken přibližně od 20 % relativní vlhkosti 

vzduchu3. Čím vyšší je relativní vlhkost, tím více molekul vody se váže na papírová 

vlákna. Vlákna při přijímání vody bobtnají, oslabují se vazby mezi vlákny a tím dochází 

k rozměrovým změnám papíru – roztažení, nebo smrštění papíru. Množství vody přítomné 

v listu papíru je vyjádřeno procenty.  

Opět je možné se dotknout historického vývoje výroby papíru a s tím spojeného faktu, 

že papír vyráběný z bavlněných a lněných hadrů byl nejodolnější. Na relativní vlhkost 

vzduchu reagují jednotlivé typy vláken různě - nejrychleji reaguje dřevovina, pak buničina 

a nejpomaleji bavlna.  

Rozměrová stálost  

Při změně obsahu vlhkosti v papíru dochází k rozměrovým změnám díky bobtnání 

vláken při přijímání vody. Druhou příčinou těchto změn je uvolňování vnitřního napětí. 

Toto vnitřní napětí vzniká při sušení papíru na papírenském stroji. Rozměrová stálost je 

                                                 
2 ĎUROVIČ, Michal, et al., Restaurování a konzervování archiválií a knih, 2002, s. 21. 
3 ĎUROVIČ, Michal, et al., Restaurování a konzervování archiválií a knih, 2002, s. 24. 
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nejnižší u papíru vyrobeného z dřevoviny, naopak nejvyšší je při použití hadroviny 

(vysvětlení obou pojmů viz dále v podkapitolách 2.2 a 2.3). Sleduje se míra změny 

rozměru papíru při změnách relativní vlhkosti, při namočení a opětovném vysušení.  

Hladkost  

Je nejdůležitějším parametrem pro tisk. Hladkost se zabývá povrchem papíru. 

Jednoduše lze říct, že papír má "hladkou", nebo "tvrdou" texturu, která často určuje, zda 

může, nebo nemůže být text úspěšně vytištěn.  

 

2.1.2 Mechanické vlastnosti 

 

Pevnost  

Pevnost papíru je dána pevností jednotlivých vláken a vazeb mezi nimi. Pokud na 

papír působí mechanická síla, dochází k jeho deformaci. Pokud je míra této síly nízká, 

papír se vrací do původního stavu, protože se chová jako pružné těleso. Ovšem pokud je 

míra mechanické síly velmi vysoká, dochází k porušení vazeb mezi vlákny a tím k trvalé 

deformaci papíru. Úroveň deformace významně ovlivňují relativní vlhkost a teplota okolí.  

Pevnost v tahu 

Při měření pevnosti papíru v tahu je papír vystaven působení mechanické síly, která 

způsobí jeho přetržení. Tím se zjišťuje síla potřebná k přetržení vláken a velikost síly, 

kterou snese papír před prasknutím.   

Pružnost 

Pokud na papír působí tlaková síla a nedojde tím k porušení vazeb mezi vlákny, papír 

má schopnost obnovit původní povrchové kontury a tloušťku. 

Odolnost 

Odolnost je schopnost papíru odolávat ohýbání, než se zlomí. Měří se počet ohybů, 

než papír praskne. Dlouhá a dostatečně pružná vlákna poskytují vysokou odolnost papíru.  

 

2.1.3 Optické vlastnosti 

Část paprsků světla, které dopadají na povrch papíru, se od povrchu odrazí, část 

paprsků hmotou prochází a část je pohlcována do papíru. Tyto tři jevy vytvářejí pro lidské 

oko optické vjemy jako je barevnost, bělost, neprůhlednost a lesk. Optické vlastnosti 

papíru se měří číselnými hodnotami stejně objektivně jako ostatní vlastnosti.  
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Barevnost 

Lidské oko je schopné vnímat světelné paprsky jen v určitém rozmezí jejich vlnových 

délek. Těleso, které pohlcuje paprsky světla, se jeví pro lidské oko jako černé. Naopak 

pokud těleso paprsky světla odráží, jeví se pro nás jako bílé. V případě, že předmět 

pohlcuje paprsky jen některých vlnových délek a jiné odrazí, vzniká v lidském oku 

barevný vjem. Barva je estetická hodnota, u které se hledí na odstín a sytost barvy. 

Předmět může vypadat barevně odlišně při pohledu na denním světle než při světle 

umělém.  

Bělost 

Bělost nemusí přidávat "užitečnou" vlastnost papíru, ale je to jedna z nejdůležitějších 

prodejních funkcí. Bělost papíru je míra odrážení světla všech vlnových délek v celém 

viditelném spektru od svého povrchu.  

Neprůhlednost 

Neprůhlednost je vlastnost papíru nepropouštět světelné paprsky. Je to míra světla 

pohlceného papírem. Dokonale neprůhledný papír je ten, který je absolutně odolný vůči 

průchodu viditelného světla. Neprůhlednost papíru je ovlivněna jeho tloušťkou, stupněm 

bělosti, apod.  

Lesk  

Lesk vzniká odrazem světla od povrchu papíru. Žádoucí úroveň lesku je závislá na 

konečném použití papíru. Lesk a hladkost jsou odlišné vlastnosti, nejsou na sobě závislé.  

 

2.2 Vývoj výroby papíru 

Se vznikem písma nastala ve společnosti potřeba vhodného nosiče písemných 

informací. Původní vhodné či méně vhodné materiály (kost, dřevo aj.) musely ustoupit 

první výrobě papíru. První nálezy papíru pochází z Číny z 2. století před naším letopočtem, 

ale za oficiální počátek výroby je udáván rok 105 našeho letopočtu4. Tehdy došlo poprvé k 

použití vláken lýka, slámy a konopí, které se máčením rozložilo a poté rozmělnilo na 

kašovitou hmotu. Tato kaše se lila na rámy, získané listy se vylisovaly a sušily. Velký 

vynález se rychle rozšířil v průběhu dalších století do Japonska, do západní Asie a dále do 

celého světa.  

                                                 
4 VOIT, Petr, Nauka o papíru, 2007, s. 2. 
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Do Evropy se papír dostal postupnou cestou. Nejprve pronikl z Číny s obchodními 

karavanami na trhy do Střední Asie. Odtud byl dále distribuován jako zboží do arabského 

světa. Papírny se začaly od 10. století rychle šířit od oblasti dnešní Sýrie a Iráku až do 

Španělska, které bylo pod arabskou nadvládou. Do Evropy papír poprvé pronikl ve 12. 

století jako komodita přes italské přístavy, kde se aktivně obchodovalo s arabským světem, 

a také pozemní cestou ze Španělska do Francie.  

Papírny stály většinou u vodních toků, protože voda se používala jako hnací motor 

výroby. Voda byla zároveň důležitá při úpravě lněných nebo bavlněných hadrů, ze kterých 

se papír vyráběl. Způsob ruční výroby papíru se až do vynálezu dřevoviny příliš nezměnil. 

Vyprané a rozřezané hadry se nechaly hnít, poté se rozmělnily a uvařily na papírovou kaši. 

Papírovina pak byla ručně lita na rám. Po odkapání přebytečné vody se archy vylisovaly a 

potom sušily. Dále podle toho, k čemu byl papír určen, docházelo ke klížení.   

Se vzrůstající potřebou papíru po vynálezu knihtisku roku 1448 však bylo nutné hledat 

nové technologie, což vedlo k využívání náhražkové hmoty z konopí, slámy a podobně. 

S nástupem vědecko-průmyslové revoluce v 19. století dochází k zásadnímu rozvoji i 

v oblasti výroby papíru. Parní stroj se stal v průmyslu nejvýznamnějším zdrojem energie a 

začal se využívat i při výrobě papíru. S využitím strojové výroby docházelo k 

zmnohonásobení produkce papíru, takže jeho cena klesala. Základní surovina pro výrobu – 

konopné, bavlněné nebo lněné hadry, již nedokázala pokrýt požadavky produkce, byla 

proto vidět zřetelná snaha nalézt alternativní hlavní složku do výroby. První experimenty 

se konaly s využitím slámy, ale kvalita papíru byla velmi špatná. Vhodnou surovinou se 

zdálo být dřevo, po řadě výzkumů a pokusů došlo k prvnímu užití celulózových vláken z 

dřevoviny. Byl objeven mechanický způsob drcení dřeva na brusech, do dřevoviny se 

začaly přidávat chemické látky, apod.  

Průmyslová výroba má několik fází: nejdříve se dřevo drtí na jemná vlákna, poté se 

vaří ve velkých kádích s chemickými přísadami. Vznikne zabarvená kašovitá hmota, která 

se bělí dalšími chemickými prostředky. Pak se papírovina pere, vlákna se znovu umelou, 

vlhčí a následuje hnětení v kádích. Směs se lije na kovová síta, kde se odstraňuje 

přebytečná voda. Následně se směs vyždímá, vysuší a hladí na žehlících válcích. Tak 

vzniká papírový pás, se kterým se dále podle potřeby pracuje. Buď se natáčí do rolí, nebo 

rozřezává na archy.  
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2.3 Vliv pr ůmyslové výroby papíru na jeho vlastnosti 

Kvalita papíru s nástupem průmyslové výroby prudce klesala. Hlavní příčinou tohoto 

zhoršení je použití nové výchozí suroviny – dřevoviny, klížidel při jeho výrobě a obecně 

změny v procesu výroby.  

Papírové dokumenty, které vznikly před změnou výroby na průmyslovou, tj. před 19. 

stoletím, jsou z odolného materiálu bez příměsí – z bavlněné, lněné nebo konopné suroviny 

(pláten a hadrů), případně jejich směsí. Tyto materiály obsahují čistou celulózu a málo 

ligninu (lignin je přírodní látka přítomná ve dřevě), jsou trvanlivé a při vhodném způsobu 

uložení zůstávají bez výrazných změn dlouhou dobu. Naopak dřevovina obsahuje méně 

celulózy a více ligninu. Tím výrazně ovlivňuje kvalitu a vlastnosti vyrobeného papíru a 

většina dokumentů průmyslově vyrobených dala vzniknout problémům s kyselým papírem. 

Poškození papíru je v přímé závislosti na jeho kyselosti. Kyselý papír vykazuje nízkou 

odolnost vůči přirozenému stárnutí (rychleji se rozkládá), má zhoršené mechanické, 

chemické a optické vlastnosti. Pro dlouhodobé uchování písemných fondů je to velice 

znepokojující.  

Kyselost papíru způsobují i přidaná klížidla, plnidla a další kyselé chemické látky, 

které se dodávají za účelem zlepšení tiskových vlastnosti papíru. Klížidla se používají 

proto, aby se dosáhlo zvýšení schopnosti papíru odpuzovat vodu z jeho povrchu. Dále 

papíru dodávají zvýšenou pevnost a rozměrovou stálost. Klížidla se přidávají buď přímo do 

papírové hmoty během výroby, nebo se klíží již hotové papíry na povrchu. Nejčastěji se 

používá přírodní pryskyřice a živočišný klih. Plnidla jsou minerální látky, které dodávají 

papíru větší hladkost, zmenšují jeho průsvitnost a zabraňují rozpíjení tiskových barev a 

inkoustu. Dalšími chemickými látkami jsou různé druhy bělidel, barviv, apod. 

Kyselost je vyjadřuje pomocí pH stupnice. V nejobecnějším smyslu je to takový stav 

látky, kdy její pH je menší než 7. Kyselost papíru je dána vlastností jeho hlavní složky, tj. 

celulózy. V papíru dochází ke vzniku kyselého prostředí během stárnutí, kdy se vlákna 

rozkládají. Tato reakce má důsledky ve zhoršení vlastností papíru, zejména jde o křehnutí a 

jeho zvýšenou lámavost.   

Zhoršující se stav životního prostředí přispívá k vyšší kyselosti papíru. Spalováním 

fosilních paliv v průmyslové činnosti a rozvojem automobilové dopravy proniká do 

ovzduší více kyselých plynů. Oxidy síry, dusíku, ozón a další škodlivé látky urychlují 

okyselování (acidifikaci) a degradaci papíru. 
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3 Klimatické podmínky depozitářů  
 

Mezi klimatické podmínky jsou řazeny relativní vlhkost, teplota, světlo a znečištění 

ovzduší. Papírové dokumenty jsou, díky svým vlastnostem, velmi náchylné k poškození. 

Vliv klimatických podmínek při nesprávném způsobu uložení v depozitáři je může 

nenávratně oslabit. Proto je základem pochopit princip působení klimatických podmínek a 

vyvarovat se zbytečných chyb v nakládání s dokumenty. Vyhovující klimatické podmínky 

jsou hlavní podmínkou vhodného uložení dokumentů.  

 

3.1 Relativní vlhkost a teplota 

Relativní vlhkost je míra nasycení vzduchu vodní párou. Jinými slovy – relativní 

vlhkost udává, jaké množství vody v plynném stavu obsahuje určité množství vzduchu. 

Relativní vlhkost je důležitá, protože voda hraje velkou roli při chemické degradaci 

papírových materiálů.  

Množství vodní páry je velmi proměnlivé a na různých místech se liší. Relativní 

vlhkost se udává v procentech (%) a měří se vlhkoměrem. Vzduch se 100% relativní 

vlhkostí je maximálně nasycen vodní párou, tzn. obsahuje maximální množství vody. 

Tento případ nastává např. při mlhách. Průměrná relativní vlhkost je v našich zeměpisných 

podmínkách nejvyšší od listopadu do ledna. Nejnižší je naopak mezi dubnem a srpnem.  

Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty, tzn. je to míra pohybu molekul v 

předmětu. Když dojde ke zvýšení teploty, molekuly se pohybují rychleji a předmět 

zvětšuje svůj objem – rozpíná se. Když teplota klesá, molekuly svůj pohyb zpomalí a 

předmět zmenšuje svůj objem. Teplota se měří na teplotní stupnici pomocí teploměru.   

Velký vliv na hodnoty relativní vlhkosti a teploty má stav budovy ze stavebního a 

technického hlediska. Promyšlená stavba a rekonstrukce stávající budovy mohou velmi 

pomoci bezpečnému uložení písemných památek. Nabízejí dobré vnitřní klima, kontrolu 

slunečního záření, regulaci a zlepšení cirkulace vzduchu a zároveň spoří energii. V případě 

nové stavby úložiště knih můžeme ovlivnit i otázky spojené s výběrem lokality (od oblastí 

možných povodní, orientace převládajících větrů a sluneční pozice), přírodního zastínění 

(stromy, kopce, další budovy), konstrukčních materiálů a designu (otevřená lehká 

konstrukce stěn, tloušťka stěny), apod.  
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3.1.1 Monitorování relativní vlhkosti a teploty  

Průběžné monitorování relativní vlhkosti a teploty je velmi důležité. Poskytuje data 

ukazující stávající situaci, příležitost zhodnotit výsledky a přijmout v případě potřeby 

nápravná opatření.  

Sledováním na nejjednodušší úrovni se rozumí pravidelná pozorování a odečty z 

vlhkoměru a teploměru poukazující na změny v průběhu celého dne. Toto je ovšem velmi 

nevýhodná a náročná metoda v dlouhodobém horizontu (měření v noci, v době dovolené). 

Nejúčinnějším a nejpřesnějším testem klimatických podmínek je použití automatického 

monitorování (ideálně zařízení s teplotním senzorem a měřičem vlhkosti, které je připojené 

k počítači, a lze tak vyhodnocovat jednotlivé hodnoty, průběžné křivky teplot během 

časových úseků, apod.). 

Základní a nejrozšířenější metodou měření vlhkosti je psychrometrická metoda5. Měří 

se dvěma teplotními senzory. První z nich, vlhký teploměr, je neustále vlhčený 

destilovanou vodou. Druhý, suchý teploměr, udává teplotu měřeného vzduchu. 

Odpařováním vody z vlhkého teploměru se odebírá teplo z jeho blízkosti, a to se projeví 

poklesem teploty tohoto teploměru (čím nižší relativní vlhkost, tím se více odpařuje voda 

z teploměru a jeho teplota na stupnici klesá). Mezi teplotami obou teplotních senzorů 

vzniká rozdíl, tzv. psychrometrická diferenciace. Ta se využívá k výpočtu vlhkosti 

psychrometrickou rovnicí nebo přímo podle psychrometrických tabulek.  

Významné pro měření relativní vlhkosti a teploty je rozmístění měřících zařízení. 

Přístroje by měly mít přístup vzduchu, dostatečný odstup od dveří, oken a podlahy, aby se 

naměřené hodnoty nezkreslovaly. Samozřejmostí by pro ně mělo být jejich stálé místo.       

Důležitým pojmem v této oblasti je rosný bod, který odráží vzájemnou závislost 

vlhkosti a teploty. Rosný bod je teplota, která udává, že ve vzduchu je maximální množství 

vlhkosti, tj. relativní vlhkost vzduchu je 100 %. V případě, že teplota klesne pod rosný bod, 

nastává proces kondenzace. Je to děj, při kterém se vzduch (tj. plyn) mění na vodu.   

 

3.2 Světlo 

Světelné záření je přenos energie prostorem v podobě elektromagnetických vln nebo 

hmotných částic. Hlavní charakteristikou záření je vlnová délka (délka od začátku jedné 

                                                 
5 ČIMO, Ján, The current trends of air temperature and air humidity measuring monitoring systems, 2006, s. 

2. 
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vlny k další vlně), podle níž se určují různé druhy záření. Měřící jednotkou je 1 nanometr 

(nm). 

Spektrum elektromagnetického záření je rozmanité a závisí na vlnové délce. 

Ultrafialové (UV) záření se vyznačuje krátkými vlnovými délkami (300-400 nm) a velkou 

energií. Okem UV záření nemůžeme vnímat. Viditelná část spektra má delší vlnové délky 

(400-760 nm) a zrakový orgán je dokáže zachytit. Ve viditelné oblasti spektra tvoří záření 

určitý barevný počitek. Vlnové délky viditelného světla leží mezi vlnovými délkami 

ultrafialového záření a infračerveného záření. Infračervené (IR) záření začíná na vlnových 

délkách od 760 nm a vnímáme ho jako teplo.  

Intenzita osvětlení se měří přístrojem zvaným luxmetr, kde jednotkou je lux. Luxmetr 

udává, kolik světla dopadá na určitou plochu. Při měření musí být přístroj položen v přesně 

stejné pozici jako dokument, u kterého chceme intenzitu světla měřit.   

UV záření je z celého světelného spektra nejškodlivější pro papírové dokumenty, ale 

viditelné světlo a infračervené záření jsou také nepříznivá. Různé zdroje světla obsahují 

různá procenta UV záření, viditelného světla a infračerveného záření. Přírodní (denní) 

světlo obsahuje všechny tři. Zářivky obvykle kombinují UV záření a viditelné světlo. 

Novější žárovky se liší ve vlnových délkách, které vypouštějí. Některá halogenová světla 

emitují obrovské množství UV záření. 

 

3.3 Znečištění ovzduší  

Látky, které tvoří znečištění ovzduší, mají velmi důležitý význam působení na 

papírové dokumenty a jejich vlastnosti. Pocházejí z vnějšího a vnitřního ovzduší - odlišuje 

je zdroj, který produkuje znečišťující látky. Izolace nebo neutralizace těchto látek je 

nezbytná ke snížení jejich vlivu na degradaci dokumentů.  

 

3.3.1 Znečištění vnějšího ovzduší 

Znečištění vnějšího ovzduší tvoří látky, které pocházejí především z lidské a 

průmyslové činnosti (spalování paliv, průmyslové procesy, automobilová doprava, apod.). 

Dalšími zdroji může být tabákový kouř, zplodiny z vaření, rostliny (pyly), zvířata. 

Znečišťující látky (polutanty) jsou ve formě plynných, kapalných nebo pevných částic. 

Plynnými polutanty jsou oxidy síry, oxidy dusíku a ozón. Mezi pevné polutanty patří 

prach, kouř, popel, saze a špína. 
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Oxidy síry pochází ze spalování fosilních paliv. Oxidy dusíku jsou plyny vznikající při 

zahřívání vzduchu na vysoké teploty. Rovněž vznikají při spalování ušlechtilých paliv 

(plyn, nafta) a při hoření v pecích a kotlích.  

Dva atomy kyslíku tvoří základní molekulu kyslíku, který dýcháme a který je 

nezbytný pro život. Kyslík ze vzduchu proniká do většiny organických materiálů, a i když 

není obvykle brán jako znečišťující látka, přispívá k pomalému a neustálému chátrání 

materiálů. Přidáním třetího atomu ke dvěma atomům kyslíku vzniká nestabilní forma 

kyslíku - ozón. Ozón je jedovatý plyn s naprosto odlišnými chemickými vlastnostmi než 

má kyslík. Schopností ozónu je reagovat s různými chemickými látkami a tím dále tvořit 

škodlivé látky.  

Plynné znečišťující látky jsou absorbovány do papíru. Poté chemicky reagují 

s vlhkostí v papíru a touto reakcí vzniká kyselina, která zvyšuje míru a rychlost degradace 

papíru, ničí strukturu vláken a je příčinou křehnutí papíru.  

 

Prach je tvořen pevnými částicemi různých velikosti, které ulpívají na povrchu 

dokumentů. Prach se dá mnohdy jen těžko odstranit6. Je nosičem dalších nečistot, takže 

dokumenty pokryté prachem jsou fyzicky poškozovány a jsou ideálním místem pro růst 

mikroorganismů. Prach také zvyšuje kyselost papíru. V depozitáři by měla být věnována 

pozornost tomu, v jakém množství se prach tvoří, např. od posledního úklidu, a jestli 

nedochází k nepřiměřenému hromadění prachu   

Vnější polutanty snadno vnikají do budov, s výjimkou situací, kdy má budova dobře 

navržený systém vzduchotechniky s filtry, které zabraňují vniku znečišťujících látek. Dále 

se polutanty dostávají do depozitáře přirozeným větráním skrz otevřená okna a dveře. 

Venkovní vzduch se dostává do budovy i tzv. infiltrací – proudí přes otvory, spáry a 

praskliny ve stěnách, kolem oken a dveří. Pohyb vzduchu spojený s přirozeným větráním a 

infiltrací je způsoben rozdíly teploty vzduchu mezi vnitřním a venkovním prostředím a 

větrem. 

 

3.3.2 Znečištění vnitřního ovzduší  

Znečištění vnitřního ovzduší pochází ze stavebních materiálů a z materiálů použitých 

v místě uložení dokumentů. Jedná se především o nátěry polic, podlahové krytiny, lepidla, 

                                                 
6 DUREAU, J.; CLEMENS D.W.G., Zásady ochrany a konzervace knihovních materiálů, 1988, s. 14. 
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laky, vosky, dřevo, gumu, apod. Tyto materiály uvolňují těkavé látky v různých 

koncentracích.  

Barvy, lepidla a laky uvolňují velké koncentrace škodlivých látek – organické 

kyseliny, peroxidy a organická rozpouštědla. Čerstvé nátěry jsou zvláště nebezpečné a 

v závislosti na povaze materiálu může trvat několik dní (např. lepidla), nebo několik 

měsíců (např. barvy), kdy dosáhnou alespoň přijatelné úrovně.  

Dřevěné materiály jsou oblíbené díky snadnému zpracování a z estetických důvodů. 

Avšak dřevo uvolňuje kyseliny, které se přenášejí do papírových materiálů. Levné 

překližky a dřevotřískové desky jsou ještě problematičtější, protože jsou kyselé a vyráběny 

pomocí lepidel, které uvolňují formaldehyd. Pokud není jiná volba, než použít v depozitáři 

dřevěné materiály, mělo by být vybráno vhodné dřevo, protože různé druhy dřeva mají 

odlišné vlastnosti. Nejméně škodlivé je dřevo z topolu a lípy, zatímco dub je nejméně 

vhodný, protože je nejkyselejší7.  

 

3.3.3 Monitorování znečištění ovzduší  

Je třeba sledovat úroveň znečištění ovzduší v depozitáři, aby knihovník zjistil, zda 

znečišťující látky nezpůsobují škody na papírových materiálech. Je nutné zaznamenávat 

výsledky o koncentracích škodlivých látek, které dále pomohou při stanovení příčin 

možných problémů. 

Existuje několik způsobů, jak sledovat koncentraci znečišťujících látek. Jsou 

jednoduše k použití. Každý způsob má své výhody a nevýhody a hodí se k něčemu jinému. 

Takže než si knihovník vybere jednu metodu, měl by sledovat a vyhodnotit každý typ a 

jeho vhodnost k tomu, co chce přesně určit.  

Jednou z metod měření množství polutantů ve vzduchu je pasivní vzorkování. Jedná se 

o princip pohlcování znečišťujících látek. Vzorkovače jsou umístěny v oblasti, kterou chce 

knihovník po nějakou dobu sledovat. Nachytané vzorky se pošlou do laboratoře, kde jsou 

testovány na přítomnost znečišťujících látek na všech úrovních. Každý přístroj měří jeden 

druh znečišťující látky. Například jedno zařízení na měření formaldehydu, další na 

kyselinu octovou. Nevýhodou je, že tento systém vyžaduje vnější analýzu a zařízení 

mohou mít různou měřící citlivost. 

                                                 
7 HUTAŘ, Jan, Ochrana novodobých knihovních fondů 19. a 20. století, 2007, s. 22. 
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Dalším způsobem kontroly znečištění ovzduší je plynová chromatografie na analýzu 

těkavých látek. Jde o účinnou a rychlou separaci složitých směsí. Mezi hlavní výhody této 

techniky patří jednoduché a rychlé provedení analýzy, práce s malými množství vzorků a 

použití relativně jednoduché aparatury.  
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4 Nevhodné klimatické podmínky a jejich působení na 
papír 

 

Papír podléhá, stejně jako ostatní organické materiály, řadě degradačních procesů. Za 

normálních podmínek skladování papírových dokumentů jsou procesy stárnutí velmi 

pomalé, ale nevyhnutelné. Nevhodné podmínky uložení a klimatické podmínky mají přímý 

dopad na životnost materiálu a průběh stárnutí, protože jej urychlují. 

Příčiny rozkladu papírových dokumentů jsou způsobené vnitřními a vnějšími faktory. 

Vnitřní faktory si papír nese již z výroby. Patří k nim kvalita a chemické složení 

papíroviny, použitá plniva, klížidla, barviva a nečistoty vnesené do papíru během 

výrobního procesu. Mezi vnější degradační faktory patří především výkyvy relativní 

vlhkosti a teplot, nepřiměřené působení světla, znečištění ovzduší, biologičtí činitelé, 

nesprávné skladování, špatné zacházení, apod. Zmíněné faktory nikdy nepůsobí na sbírky 

nezávisle, ale vždy komplexně, což v důsledku násobí jejich účinky a ztěžuje možnost 

ochrany. Navíc každý materiál je různého stupně citlivosti, tím se i rychlost procesu 

degradace liší.  

 

Degradaci papíru lze dále rozdělit do dvou širokých kategorií – fyzikální nebo 

chemické poškození materiálu. Obě tyto změny jsou obvykle vzájemně provázané. Je to 

přirozený proces, při kterém předmět dosáhne stavu fyzikální a chemické rovnováhy s jeho 

bezprostředním okolím. Ani jednomu typu změny nelze zabránit, lze je pouze zpomalit. Při 

chemickém poškození dochází ke změně chemického složení materiálu. Příklady 

chemických změn jsou oxidace, blednutí barviv a pigmentů, křehnutí papíru. Při fyzickém 

poškození dochází ke změně fyzické struktury materiálu, není to změna v chemickém 

složení. Fyzické poškození je často způsobeno rozdíly relativní vlhkosti a teploty. Příklady 

fyzických změn jsou například praskání, deformace papíru, trhliny. 

Podíl dokumentů v nebezpečí se odhaduje v některých knihovnách i vyšší než 40 %. 

Mezi nimi je ale třeba jen polovina dokumentů, které si zaslouží být zachovány díky své 

historické hodnotě. Mnoho knihoven a archivů se potýká s problémem kyselého papíru. 

Velké procento jejich sbírek vytištěných na novodobém papíru je v ohrožení.   
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4.1 Chemické faktory - hydrolýza a oxidace 

Kyselost papíru je důsledkem kyselosti jeho hlavni složky, tj. celulózy, a je 

umocňována použitými typy klížidel při procesu výroby. K dalšímu zvyšování kyselosti 

papíru v posledních desetiletích přispívá i zhoršující se stav životního prostředí v důsledku 

spalování fosilních paliv v průmyslu a v domácnostech, rozvoj automobilové dopravy, 

apod. Stoupající obsah oxidů síry, dusíku, ozónu, popílku a dalších škodlivých látek v 

ovzduší se významně podílí na urychlení degradace papíru. 

Mezi nejčastější chemické poškození papíru paří hydrolytický a oxidační rozklad 

celulózy. 

V hydrolytické reakci hraje přítomnost vody (vlhkosti) zásadní roli, protože hydrolýzu 

můžeme definovat jako „rozklad chemických vazeb působením vody“ 8. Papír díky této 

reakci ztrácí svoji pevnost, křehne, zvyšuje se jeho lámavost a vzniká zahnědlé zabarvení 

papíru.  

Když jsou vlákna celulózy vystavena kyselému prostředí, tak se rozkládají. Tato 

reakce – kyselá hydrolýza – celulózové řetězce rozkládá tak dlouho, dokud kyselina 

zůstává v papíře. Hydrolýza produkuje další kyseliny v průběhu reakce, čímž se proces 

urychluje. Čím jsou celulózová vlákna delší, tím je papír schopen odolávat rozkladu 

kyselinami a užívání bez viditelné známky opotřebení. Naopak kratší vlákna jsou více 

zranitelná. Obecně lze tedy říci, že životnost papíru je přímo závislá na délce vláken 

používaných při jejich výrobě, tj. na materiálu (hadry vs. dřevo) a na způsobu výroby 

(ruční vs. průmyslová). Dokonce i když se délka těchto vláken zkracuje v procesu stárnutí, 

je stále ještě pravděpodobné, že celý proces bude trvat déle u vláken ručního papíru než v 

případě průmyslově vyrobeného papíru. 

Oxidace celulózy je primárně vyvolaná přítomností kyslíku v ovzduší. Oxidace je 

„změna (vždy k horšímu) organických a anorganických látek po jejich reakci s kyslíkem“ 9. 

Oxidací ztrácí papír svojí pevnost a trvanlivost.  

 

                                                 
8 ĎUROVIČ, Michal, et al., Restaurování a konzervování archiválií a knih, 2002, s. 40. 
9 CUNHA George M., Methods of evaluation to determine the preservation needs in libraries and archives, 

1988, s. 2. 
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4.2 Relativní vlhkost a teplota  

Účinky relativní vlhkosti a teploty jsou vždy propojeny, a proto by měly být uváděny 

společně.  

Nesprávná relativní vlhkost může být příliš vysoká (nad 65 %), čímž, stejně jako 

vysoká teplota, urychluje chemické reakce a podporuje růst plísní. Poskytuje pohostinné 

prostředí pro hmyz, zejména ve spojení se špatnou cirkulací vzduchu. Způsobuje měknutí 

lepidel ve vazbách. Příliš nízká relativní vlhkost (pod 40 %) minimalizuje chemické 

procesy, ale dehydratuje papír a vede k jeho křehnutí, smršťování a vysušování, a k 

rozpadání lepidla10. Křehký papír je méně flexibilní a snáze dojde k poškození při 

manipulaci, snadněji se mechanicky poškodí. Obecně platí, že důsledky nízké relativní 

vlhkosti jsou mnohem méně závažné než důsledky vysoké relativní vlhkosti.   

Příčiny nesprávné relativní vlhkosti jsou nedostatečné větrání nebo špatně nastavená 

klimatizace, špatný systém čištění podlah, nevhodný zdroj vytápění, stavební úpravy, různé 

havárie, apod.  

Nesprávná teplota může být příliš vysoká (nad 24 °C), tím se urychlují chemické 

reakce jako jsou kyselá hydrolýza a oxidace a tím postupný rozklad materiálu. Vysoká 

teplota podporuje také biologickou aktivitu - růst plísní a napadení hmyzem.  

Příčiny nesprávné teploty jsou špatná technická izolace depozitáře, špatná regulace 

vytápění, sálavé teplo od zdroje osvětlení, apod. 

Kolísavé hodnoty relativní vlhkosti a teploty způsobují rozměrové změny tištěných 

materiálů (smršťování, rozpínání, krčení a vrásnění papíru), praskání a loupání inkoustu. 

Rychlé změny hodnot vlhkosti a teploty způsobují více problémů než třeba vyšší hodnoty, 

ale na konstantní úrovni. Nic archivářům nevrátí jejich úsilí tak, jako neustálá kontrola 

vlhkosti a teploty vzduchu.  

 

4.3 Světlo 

Světlo všech vlnových délek urychluje degradaci archivních materiálů. Nekvalitní 

papír s vysokým podílem dřevoviny a malá stálost psacích prostředků podléhají zkáze 

velmi rychle.   

Míra poškození světlem závisí na intenzitě, druhu světla a délce osvětlení materiálu. 

Čím je energie záření vyšší, tím rychleji materiál podléhá degradaci a objeví se poškození 

                                                 
10 ADCOCK, Edward P. (ed.), Zásady starostlivosti a zaobchádzania s knižničným materiálom, 1998, s. 22. 
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dříve, protože se degradační procesy zrychlují. Každý materiál má jinou citlivost, tím se i 

rychlost světelné degradace liší. Působení světla je kumulativní, takže i osvětlení na 

krátkou chvíli může mít zničující účinky. Několik měsíců expozice na velmi nízké úrovni 

může mít stejný účinek jako několik dní expozice na přímém slunci. Poškození je nevratné, 

nelze jej zvrátit následným skladováním ve tmě. 

UV záření má více energie než ostatní záření světelného spektra. Na objekt působí 

větší energií, degradace je tím rychlejší a rozsáhlejší. Slunce, žárovkové světlo a 

halogenové lampy jsou nejvíce nebezpečné zdroje UV záření, protože vyzařují velké 

množství UV energie11. 

Molekuly objektu do sebe světelné záření pohlcují. Toto pohlcování nastartuje 

chemické reakce, které dokumentům škodí. Termínem pro tento proces je fotochemická 

degradace. Energie, čímž světlo je, ničí molekulové vazby v papíru, který křehne a slábne.  

Příčiny nesprávného osvětlení jsou příliš velká světelná intenzita a délka osvětlení, 

špatný výběr zdroje osvětlení, příliš mnoho nezastíněných oken, nesprávně rozmístěné 

zdroje osvětlení, nedostatek filtrů, žaluzií nebo rolet, apod.    

Nepřiměřený světelný vliv způsobuje rozpad vazeb, oslabení celulózových vláken 

díky oxidaci, blednutí, tmavnutí a žloutnutí papíru, změny barevných odstínů, blednutí 

inkoustu, až úplný rozpad dokumentů. Dále dochází k vysušování materiálů, praskání a 

kroucení. Energie z infračerveného záření zvyšuje teplotu materiálu, což opět zvyšuje 

rychlost chemických reakcí.  

 

4.4 Znečištění ovzduší 

Látky, které tvoří znečištění ovzduší, negativně ovlivňují papírové sbírky a rychlost 

degradace papíru.  

Vzduch znečištěný škodlivými plyny je, kromě samotného složení papíru, jednou 

z hlavních příčin kyselé kontaminace archivních materiálů. Papír pohlcuje plynné 

znečišťující látky, které reagují s vlhkostí obsaženou v papíru a tvoří kyseliny. Kyseliny 

jsou škodlivé sloučeniny, které ničí strukturu vláken v papíru a zapříčiňují jeho křehnutí. 

Například oxid siřičitý tvoří v kombinaci s vlhkostí kyselinu sírovou, která zůstává 

v materiálu téměř donekonečna. Moderní papíry vyrobené z dřevoviny jsou zvláště citlivé 

na působení kyselého prostředí.  

                                                 
11 OGDEN, Sherelyn (ed.), Preservation of library and archival materials, 1999, s. 135. 
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Pevné polutanty poškozují dokumenty mnoha způsoby. Nečistoty a prach mohou 

materiál poškrábat. Částice písku a špína mohou papír obrousit. Mastné částice 

z výfukových motorů a kouř vedou ke špinění papíru a poskytují pohostinné prostředí pro 

růst plísní a aktivitu hmyzu.  

Prach se většinou ukládá navrchu dokumentů. Nejvíce na dokumentech, které jsou na 

policích blízko u podlahy, protože největší množství prachu se tvoří při zemi.  

Prach v sobě drží vlhkost. Ta je příčinou toho, že se prachové částice usazují hlouběji 

do vláknité struktury papíru. Tento chemický proces může být docela rychlý při vysoké 

relativní vlhkosti. Materiály pokryté prachem jsou ideálním místem pro růst 

mikroorganismů. Prach často obsahuje spóry plísní, zejména v případě, že knihy nebyly 

delší dobu vyčištěny a jsou uloženy v nekontrolovaném prostředí. Prach je také kyselý a 

urychluje chemické změny v papíru.  

Prachové částice lze jen těžko odstranit a s velkými náklady na čištění. Většinou se to 

zcela nepodaří, protože ulpívají na materiálu velmi pevně. Čištění knih je náročná práce 

vyžadující použití šetrných, ale zároveň účinných vysavačů a kartáčů. Knihy jsou citlivé na 

manipulaci.  

Vnitřní znečištění má významný vliv na papírové fondy stejně jako vnější znečištění. 

Koncentrace znečištění závisí na cirkulaci a výměně vzduchu v depozitáři. Platí, že čím 

větší je výměna vzduchu, tím je nižší koncentrace znečišťujících látek.  

Vnitřní znečišťující látky jsou v hojné míře přítomny především ve vitrínách, 

krabicích, zavřených skříních, kde jsou dokumenty uchovávány. Vnitřní polutanty 

pocházejí přímo ze samotného uloženého materiálu, např. z hniloby kožené vazby. Látky 

nemohou uniknout ven a koncentrace může uvnitř dosáhnout velmi vysoké úrovně. 

Problémem mohou být i obaly dokumentů, které je mají chránit před účinky znečišťujících 

látek. Pokud jsou obaly vyrobeny z nevhodných materiálů, uvolňují se z nich škodlivé 

látky, které pronikají do papíru a ničí jej. 

Příčinami znečištění ovzduší mohou být např. malá cirkulace vzduchu, nedostatek 

filtr ů blokujících průnik polutantů do depozitáře, špatné těsnění oken a dveří, špatný stav 

objektu i nevhodné metody úklidové činnosti, apod.  

 

4.5 Umělé (zrychlené) stárnutí 

Jde o urychlení přirozeného procesu stárnutí, kdy je papír vystaven extrémním 

klimatickým podmínkám v klimatické komoře.  
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Cílem testů je poznat chování papíru a změny jeho vlastností při dlouhodobém uložení 

v depozitářích. Pokusy se používají k určení míry degradace papíru a k předpovědi 

dlouhodobých účinků očekávaných klimatických podmínek. Snahou je v krátkém čase 

zjistit, jaká je odolnost materiálů, a objasnit způsob (chemické reakce), který způsobuje 

stárnutí papíru.  

Tento test je velice složitý, protože musí pracovat s celou řadou faktorů a citlivých 

měřících zařízení. První zrychlené testy byly provedeny v pozdních 20. letech 20. století 

v bývalém Národním úřadu pro technickou normalizaci v USA. Všechny degradační 

faktory přirozeného stárnutí jsou během testů úměrně zvýšeny, s cílem přiblížit se co 

nejvíce normálním podmínkám v přirozeném prostředí. Proces umělého stárnutí se běžně 

provádí na základě různých teplot a relativních vlhkostí. Využívá se faktu, že zvýšená 

teplota a vlhkost urychlují chemické reakce. Existují i klimatické komory s vlivem 

polutantů nebo UV záření. Důležité je sledování všech procesů během celého testu a 

vyhodnocení vlastností v závislosti na době stárnutí.  

Dá se konstatovat, že proces umělého stárnutí je velmi podobný přirozenému stárnutí, 

test je platný a jeho výsledky mohou sloužit jako základ spolehlivé předpovědi přirozeného 

stárnutí. Pokusy jasně ukazují, že rychlost rozkladu a křehnutí papíru se zvyšuje s časem, 

protože roste hromadění kyselin v papíru. Další zjištění z těchto výzkumů dokládají, že 

vázaná kniha stárne rychleji než volné listy papíru. Kniha má větší tendenci k zadržování 

vlhkosti, která přispívá ke kyselé hydrolýze a tedy k likvidaci papíru. Dokument ve středu 

knihy bývá často slabší než papír na okrajích. 
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5 Ochrana papírových dokumentů před vlivem 
klimatických podmínek, preventivní péče 

 

Preventivní péče je proces, který směřuje k předcházení, zablokování nebo zmírnění 

působení všech faktorů, které papírové materiály ohrožují. To však vyžaduje komplexní 

přístup. Předcházení škodám na dokumentech prostřednictvím kontroly klimatických 

podmínek v depozitáři, skladování a manipulace s dokumenty jsou nejdůležitější a 

nejúčinnější. Prevence musí být základem jakékoliv ochrany knihovního fondu bez ohledu 

na jeho rozsah. Investice do programu preventivní péče sníží potřebu budoucího, vysoce 

nákladného a časově náročného procesu oprav vynaložených na záchranu poškozených 

dokumentů. Navíc následná péče již nemůže dokument vrátit do identického stavu jako 

před poškozením.  

Preventivní péči nelze zajistit bez detailního a dlouhodobého plánování a 

odpovídajících znalostí. Přestože se každý depozitář liší v technických, finančních a 

lidských podmínkách, některé obecné zásady by měly být dodržovány všude. Každý 

depozitář si musí zajistit vlastní program zachování dokumentů, který zahrnuje všechny 

důležité kroky. Nejprve se knihovníci a archiváři musí detailně seznámit s fyzickým 

stavem papírových dokumentů. Musí disponovat znalostmi o vlastnostech vnějšího i 

vnitřního klimatického prostředí depozitáře a jeho účincích na sbírky, aby mohli provádět 

efektivní změny odstraňování či minimalizování degradačních faktorů.  

 

Čtyři obecné základní kroky k zastavení, či minimalizaci degradačních činitelů: 

1. Vyhnout se faktorům způsobujících degradaci dokumentů, např. vybrat vhodné místo 

pro depozitář daleko od záplavové řeky, vybudovat sklad, který je řádně izolovaný a z 

takových stavebních materiálů, které jsou testovány na produkci emisí znečišťujících 

látek. 

2. Eliminovat zdroje degradace dokumentů, pokud se jim nelze zcela vyhnout. To je 

pravděpodobně hlavní způsob, jak většina depozitářů chrání své sbírky. V případě, že 

není možné odstranit všechny degradační činitele, musí být přijata opatření, aby se 

jejich vliv snížil, např. ultrafialové filtry zamezí působení škodlivého záření. Nebo 

druhou možností je, pokud to lze, odstranit materiály od degradačního činitele, např. 

přemístit dokumenty z otevřené police blízko u prašné podlahy do uzavřené skříně. 

3. Monitorovat úroveň všech klimatických podmínek pomocí citlivých měřících přístrojů.  
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4. Shromažďovat informace z monitorování a dále je využívat ke zlepšení podmínek 

v depozitáři. Monitorování je ztráta času, pokud se informace efektivně nevyužívají. 

 

Vhodný depozitář je takový, kde se kontrolují hodnoty relativní vlhkosti a teploty, 

snižuje se kolísání relativní vlhkosti a teploty, zabraňuje se poškození vyplývající ze světla 

a z látek znečišťující ovzduší, eliminuje se napadení hmyzem, plísněmi a biologickými 

škůdci. 

Jelikož klimatické podmínky nepůsobí na dokumenty nikdy jednotlivě, ale 

v komplexní míře, tak jedno nápravné zřízení v depozitáři pomůže vyřešit i další problémy. 

Příkladem je uložení dokumentů do ochranných obalů – chrání před vlivem znečištění 

ovzduší a zároveň před účinky světla.  

Je potřeba podotknout, že vhodnost depozitáře záleží ve velké míře na stavu budovy, 

jejím stáří, původnímu účelu (primárně knihovna vs. stará kasárna). 

 

5.1 Kontrola stavu papírových dokumentů 

Podmínkou péče o papírové dokumenty v depozitáři je detailní znalost jejich stavu a 

podmínek, v kterých jsou uloženy. Zaměření a rozsah kontrolních šetření jsou určovány 

konkrétními potřebami dokumentů ve správě. Výsledky průzkumů poslouží různým 

účelům, např. k případné nápravě nevhodného způsobu uložení, k vybrání poškozených 

dokumentů ke konzervátorským a restaurátorským zásahům. 

Při kontrole podmínek uložení by měl být prohlédnut stavebně-technický stav budovy, 

stav úložných prostor, úroveň bezpečnostních opatření, chování klimatických podmínek a 

čistota depozitáře12. Tyto prohlídky umožňují včas odhalit nepříznivou situaci a předejít 

tím případným škodám na dokumentech. 

Spolu s kontrolou podmínek uložení je třeba se zaměřit na konkrétní stav jednotlivých 

dokumentů. Toto sledování dokumentů by mělo být pravidelné, aby byly jeho výsledky 

maximálně využitelné. Z kontroly by měl být pořízen zápis kvalifikovaným pracovníkem a 

ihned by mělo dojít k nápravě zjištěných nedostatků. Kontrolou by měl projít každý 

dokument, který se nově ukládá do depozitáře. Jde především o kontrolu na napadení 

biologickými škůdci, hmyzem nebo plísněmi. Dalším potencionálním nebezpečím mohou 

být vložené materiály nepatřící primárně do dokumentu. Jde o různé druhy záložek, 

                                                 
12 ĎUROVIČ, Michal, et al, Restaurování a konzervování archiválií a knih, 2002, s. 196. 
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sponky, svorky, lístečky, vpisky, štítky, apod., které by měly být z dokumentu před jeho 

uložením odstraněny.  

 

5.2 Relativní vlhkost a teplota 

Bezpečné uložení je zaručeno při nižší relativní vlhkosti a nižších teplotách. Nižší 

teplota a vlhkost zpomalují proces stárnutí dokumentů a působení vzdušných nečistot. 

Pokud dojde ke změnám relativní vlhkosti a teploty, tak musí být pozvolné. Je nutné 

zabránit většímu kolísání relativní vlhkosti a teploty, protože je více škodlivé než vyšší 

hodnoty, ale na konstantní úrovni.  

Obecnou tendencí je hledání kompromisu mezi nejvhodnějšími podmínkami uložení 

pro papírové dokumenty a pro práci zaměstnanců depozitních prostor. V tomto případě by 

měly být jednoznačně upřednostněny potřeby papírových dokumentů. Ideálně by měl být 

depozitář oddělen od ostatních částí budovy, kde zaměstnanci běžně pracují.  

Vhodná teplota se uvádí „mezi 18-21°C“13 a „relativní vlhkost vzduchu mezi 45-

55%“ 14.  

Čím vyšší relativní vlhkost a teplota, tím rychleji dojde ke zhoršování stavu 

papírových dokumentů, protože se urychlují chemické reakce, které způsobují poškození. 

 

5.2.1 Udržování vhodných hodnot relativní vlhkosti a teploty 

Dobrá cirkulace vzduchu je klíčem k udržení přijatelného klimatu v depozitáři. 

Pohybující se vzduch pomáhá ke snížení relativní vlhkosti a teploty, a výrazně snižuje 

výskyt plísní a hmyzu.  

Nejjednodušší metodou je řízené větrání okny nebo jinými větracími otvory. V tomto 

případě je ale třeba mít přehled, v jakém období během dne a roku je účelné větrat a kdy 

nikoliv. Nevhodným větráním může dojít k poškození archivních materiálů. Větrání se 

může podpořit použitím ventilátorů v oknech, zvláště v případě, že je depozitář prostorný a 

provětrávání by trvalo dlouhou dobu.  

Ideální situací je moderní budova s tzv. HVAC systémem (heating-ventilation, air 

condition), tedy s kompletním systémem ventilace, klimatizace, který dokáže i topit (viz 

                                                 
13 McINTYRE, John et al. (ed.), Guidance for exhibiting archive and library materials, 2000, s. 4. 
14 CUNHA George M., Methods of evaluation to determine the preservation needs in libraries and archives, 

1988, s. 4. 
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dále). Využití ventilátorů je ovšem podmíněno použitím protiprachových filtrů, které 

venkovní vzduch pročistí od prachových nečistot. Je možné zvýšit oběh vzduchu také 

stropními ventilátory. 

 

Umístění regálů a polic by mělo podpořit volnou cirkulaci vzduchu. Řady regálů by 

měly být umístěny minimálně 15 cm od zdí. Dolní police by měly být vzdáleny alespoň 15 

cm od podlahy. Vhodným umístěním regálů se zabrání i kondenzaci vzduchu. Vzduch se 

ohřívá a stoupá nahoru, kondenzace vzniká na povrchu chladnější knih, regálů a stěn, a tím 

podporuje růst plísní. 

Vlhkost dále můžeme řešit pomocí odvlhčovačů a zvlhčovačů. Tato mobilní zařízení 

jsou nepříliš nákladná a zároveň vhodná pro kontrolu vlhkosti v depozitáři.    

V teplém počasí je nutné zajistit chlazení depozitáře. Nejlepší je zavést chladicí 

zařízení do systému cirkulace vzduchu.     

 

Komplexním řešením udržování relativní vlhkosti a teploty je instalace klimatizačního 

zařízení, což je zařízení pro úpravu vzduchu v budovách i jednotlivých místnostech. 

Funguje tak, že nasává venkovní vzduch, který filtruje od nečistot, upravuje teplotu a 

vlhkost na požadované hodnoty a pomocí ventilátorů ho potrubím dopravuje na příslušná 

místa. Systém pracuje v uzavřeném okruhu, venkovní vzduch jenom přisává v menším 

množství. Pokud je v depozitáři instalován klimatizační systém, tak není žádoucí větrat 

okny či jinými otvory, kterými by mohl do depozitáře vnikat znečištěný vzduch. Provoz 

klimatizačního zařízení je nákladný. Klimatizace se nesmí nikdy vypnout, ani na noc ani 

v době dovolených, a musí být nastavena na konstantní hodnoty.  

Pokud není dostatek financí na nákladnou instalaci klimatizačního zařízení, dobře 

mohou posloužit i mobilní klimatizační jednotky umístěné v jednotlivých místnostech v 

potřebném počtu tak, aby zajistily požadované hodnoty. Tento systém přenosných zařízení 

se může velmi chodit i při výpadku či poruše systému klimatizace.  

Tepelný příjem se dá omezit pomocí zvýšené vrstvy izolace, reflexní barvou na střešní 

ploše nebo instalací falešných stropů.  

 

5.3 Světlo 

Další součástí preventivní péče o papírové dokumenty je ochrana před účinky světla. 

Účinky světla jsou kumulativní, každé osvětlení znamená jistou míru poškození 
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dokumentu. Proto musí mít knihovník naprostou kontrolu osvětlení v prostoru depozitáře. 

Ochranu lze zajistit snižováním intenzity a doby osvětlení a vhodným spektrálním 

složením světla. Po užití jakékoliv změny v oblasti osvětlení je nutné se vždy ujistit, že 

nové opatření opravdu pomohlo, nebo jakým způsobem účinkuje na materiály. 

Základním standardem pro intenzitu osvětlení je maximálně 50 luxů pro velmi citlivé 

materiály. Záleží na kvalitě papírové podložky, u odolných dokumentů se může připustit i 

vyšší intenzita osvětlení. Čím méně světla je v depozitáři, tím lépe jsou dokumenty 

zachovány. 

Důležitá je také doba osvětlení, které je dokument vystaven. Stejně jako je zásadou 

snižování intenzity světla, tak je i zásadou snižování doby osvitu dokumentu. I světlo nízké 

intenzity může z dlouhodobého hlediska dokument poškodit. 

Při ochraně památek se musí myslet na spektrální složení světla. Papírové dokumenty 

ničí viditelné, ultrafialové i infračervené záření. Nejvíce však záření ultrafialové, jak bylo 

řečeno v předchozí kapitole. Proto by se toto záření mělo co nejvíce redukovat.  

 

5.3.1 Udržování vhodného osvětlení 

V depozitních prostorách by mělo být světla co nejméně. Depozitář, který není často 

využíván, by měl zůstat zatemněn, měl by být bez oken. Pokud jsou v depozitáři okna, 

měla by mít mechanická opatření, aby dovnitř úložiště neproudilo sluneční záření. 

Mechanickým opatřením se myslí různé typy rolet, žaluzií, závěsů nebo okenic. Všechny 

pomohou zároveň i k regulaci vnitřní teploty. Okna mohou být také natřena speciální 

barvou, která odráží světlo. Pro eliminaci UV záření z přirozeného světla je možné na okna 

nalepit speciální folie. Tyto folie ovšem nezachytávají UV záření úplně, proto je na okna 

nejlepší použít mechanické zábrany výše uvedené. Pokud nejsou z nějakého důvodu okna 

zastíněna a přirozené světlo proudí volně do depozitáře, vliv světla může být kontrolován 

rozmístěním ukládacích polic a regálů. Neměly by rozhodně stát přímo proti oknům, kde je 

intenzita světla nejvyšší.  

Na co je velmi důležité myslet v souvislosti s mírou osvětlení, je to, že temné prostředí 

vyhovuje plísním. Ve spojení s vyšší relativní vlhkostí, teplotou a malou cirkulací vzduchu 

je zatemněný depozitář ideálním místem pro jejich růst.   

Ultrafialové záření by mělo být zcela blokováno, protože nejvíce poškozuje 

dokumenty. Je nutné používat filtry, které pohlcují UV záření a světlo ostatních vlnových 

délek propouští. UV filtry by se měly instalovat na všechny zdroje umělého osvětlení, 
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které produkují ve svém spektru UV záření. Například jsou k dispozici zářivky s plastovým 

krytem, který funguje jako UV filtr. Výrobci nabízejí také různé druhy plastových návleků 

na zářivky. Filtry by se měly čas od času zkontrolovat pomocí měřících zařízení, zda jsou 

ještě plně účinné a splňují svůj úkol chránit dokumenty před účinky UV záření. Snahou by 

mělo být obecně používání spíše žárovek než zářivek. 

Umělé osvětlení poskytuje výhodu jednoduché regulace intenzity a směru světla, 

pokud má vhodné spektrální složení nebo je regulováno filtry či stínítky. V depozitářích 

jsou světla rozmístěna především podél regálových uliček. Důležité je, aby se světelné toky 

nepřekrývaly, protože by se na jednom místě účinky světla kumulovaly. Před instalací 

jednotlivých zdrojů osvětlení je vhodné seznámit se s tím, jakou plochu jsou schopny při 

daném výkonu světla pokrýt15. Dokument musí být v dostatečné vzdálenosti od zdroje 

osvětlení, protože v blízkosti svítidla je vyšší teplota. Důvodem je, že osvětlení produkuje 

infračervené záření, které je vnímáno jako teplo. 

V případě, že jsou v depozitáři studijní koutky či pracovní stoly, měly by se užívat 

vhodné lampy, které osvětlují jen potřebnou plochu pro práci.  

Intenzita osvětlení se v depozitáři může snížit menším počtem svítidel nebo použitím 

barevných filtrů.  

Nejcitlivější materiály by měly být uloženy do ochranných obalů. Více o ochranných 

obalech v další podkapitole. 

Pokud světla nemají časový spínač, měla by být instalována signalizace, která 

upozorní knihovníky, že se v depozitáři svítí. Další možností je nainstalování detektorů 

pohybu, které aktivují osvětlení pouze tehdy, když je v depozitáři někdo přítomen.  

 

5.4 Znečištění ovzduší  

Expertní pohled na vliv polutantů na papír je zásadní pro rozvoj preventivní péče 

v této oblasti. Podstatou je ochránit papírové dokumenty před vlivem škodlivých látek 

snížením jejich úrovně na nejnižší praktickou hranici. Neustálá kontrola známek poškození 

objektů a monitorování úrovně znečišťujících látek v depozitáři je součástí preventivní 

péče. 

                                                 
15 ZELINGER, Jiří, Konzervace památek a jejich osvětlení, 1993, s. 203. 
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Nejprve je nutné odstranit nebo získat pod kontrolu zdroje znečištění ovzduší. V praxi 

to znamená odstranit nebo spíše minimalizovat vliv vnějších polutantů a používání 

výrobků a materiálů, které způsobují vnitřní znečištění depozitáře. Dále je žádoucí zvýšit 

cirkulaci vzduchu větráním nebo pomocí klimatizace. Třetím krokem je odstranění 

znečišťujících látek prostřednictvím osvědčených metod čištění vzduchu. Třetí krok 

nemůže být nikdy aplikován bez prvních dvou, protože vzduch v depozitáři by se čistil, ale 

polutanty by ho stále kontaminovaly.  

Měla by být vykonána revize všech činností, které by mohly být zdrojem 

znečišťujících látek. Měly by být zkontrolovány použité stavební materiály budovy, 

zařízení depozitáře, nábytek, čistící procesy a také způsob nakládání s odpady. V budově 

by se nemělo kouřit. Dokumenty by neměly být skladovány v blízkosti kopírovacích strojů 

a tiskáren, protože ty produkují prachové částice z tonerů. Výsledky vnitřního šetření 

pomohou zjistit, co je příčinou lokálního znečištění. Samotné sbírky musí být kontrolovány 

na identifikaci materiálů, které mohou vypouštět škodlivé chemické výpary.  

Budova depozitáře hraje významnou roli v absorpci znečišťujících látek. V této oblasti 

je velký prostor pro vynalézavost a další pokusy. Například je známo, že vhodně postavený 

a zařízený depozitář snižuje koncentraci oxidu uhličitého přibližně o polovinu. I některé 

omítky a podlahy mají schopnost pohlcovat určité škodlivé oxidy.   

 

5.4.1 Udržování stabilní kvality ovzduší 

Jde o obtížný proces, protože zdrojů látek znečišťující ovzduší je velký počet. Nejlepší 

je omezit výskyt polutantů ve vzdušném prostředí depozitáře jak je to možné.  

Pro čištění vzduchu v depozitáři se používají čističky (jinak také pračky) vzduchu. 

Vzduch se v nich čistí přes filtr nebo soustavu filtrů různé konstrukce. Hlavním úkolem 

čističek vzduchu je s co nejvyšší účinností zbavit vzduch pevného a kapalného aerosolu 

(směs malých pevných nebo kapalných částic ve vzduchu) a případně dalších škodlivin.  

 

Čističky vzduchu mohou mít různé druhy filtrů pracující na odlišné bázi. První 

skupinou jsou čističky zachytávající nečistoty do vody, tzv. vodní filtry. Nádržka s vodou, 

která se musí čas od času vyměňovat, zároveň slouží k vlhčení vzduchu odpařováním 

vody. Toto praní vzduchu nevyhnutelně zvyšuje relativní vlhkost v depozitáři. Tento 

způsob je nežádoucí, pokud není vnitřní klima přirozeně velmi suché, nebo nejsou použity 

odvlhčovače.  
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Druhou skupinu tvoří čističky založené na využití filtru s živočišným uhlím ve spojení 

s filtrem na čištění pylu a prachu. Je nutné měnit filtry často, což může být finančně 

náročné. Filtry s aktivním uhlím jsou ještě účinnějším prostředkem pro odstranění 

znečišťujících plynů a par, protože zachycují prakticky všechny nečistoty. Třetí skupina 

čističek vzduchu čistí vzduch rozkladem chemických emisí na vodu a oxid uhličitý. 

Čtvrtou skupinu tvoří přístroje s elektrostatickým filtrem. Principem tohoto čištění 

vzduchu je elektrostatická přitažlivost nabitých částic. Částečky jsou se vzduchem 

nasávány do kazety, kde se ionizují. To znamená, že získají záporný elektrický náboj a pod 

vlivem elektrostatického pole se hromadí na kovové destičky, které jsou nabité opačně. 

Filtr dokáže tímto způsobem zachytávat i jemné částice prachu. Filtry je možné omývat 

vodou, čímž se podstatně snižují náklady na provoz.  

Čističky vzduchu mohou obsahovat více druhů filtrů, které jsou vhodné pro odstranění 

různých druhů polutantů, mohou tedy souběžně pracovat na více principech čištění 

vzduchu. Zařízení se liší výkonností, velikostí i efektivností. Kvalita čištění vzduchu se 

odráží na ceně přístroje a filtrů. Každé zařízení by mělo odpovídat potřebám depozitáře a 

úrovni jeho vzdušného znečištění.  

 

Nejvhodnější je skladování papírových materiálů v klimatizovaném prostředí. Pokud 

není k dispozici dostatek financí na drahou instalaci klimatizačního zařízení, dobře 

poslouží i čističky vzduchu jako samostatné jednotky, které se rozmístí v prostoru 

depozitáře dle potřeby. Tyto mobilní jednotky mohou být snadno doplněny o další nebo 

přeskupeny na jiná místa. 

Klimatizace je nákladné, ale nejlepší řešení na udržení stabilního a vhodného klimatu 

v depozitáři. Upravuje kvalitu vzduchu díky použitým filtrům a zároveň udržuje nastavené 

hodnoty relativní vlhkosti a teploty. Klimatizace musí být stále v chodu. Nutné je 

udržování zavřených oken a dveří a jejich těsnění, protože klimatizace pracuje 

v uzavřeném okruhu. Větráním by se do depozitáře dostal nežádoucí znečištěný vzduch z 

venku. Nutností je používat v systému vysoce účinné filtry (HEPA – high efficiency 

particulate air filter) a pravidelně je měnit dle doporučení.  

Je nutné, aby knihovník plně pochopil princip fungování klimatizačního systému a 

jeho kontrolu. Ideálně by měly být odstraněny všechny znečišťující látky. To ale není 

nikdy možné z důvodu užívání sbírek, protože depozitář nemůže být sterilní sklad. 
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5.4.2 Vybavení depozitáře, nábytek 

Vybavení a skladovací zařízení v depozitáři musí být vhodně uzpůsobeny, aby 

umožnily bezpečné uložení papírových dokumentů. Mnoho materiálů, z kterých je 

vybavení vyrobeno, obsahuje škodlivé látky. Tyto látky (některé barvy, nátěry, laky, 

dřevo) by mohly přispívat ke zrychlené degradaci materiálů.  

Dokumenty se v depozitářích umisťují většinou do otevřených regálů. Materiály jsou 

vystaveny prachu, ale i tak se může vliv prachových částic redukovat. Nejnižší police 

nesmí být příliš blízko u podlahy, tzn. minimálně cca 15 cm nad podlahou. Toto opatření je 

výhodné i kvůli snadnějšímu úklidu prostoru. Každá police by měla být větší než materiály 

v ní uložené, aby mohl vzduch dostatečně cirkulovat. Regály musí mít hladký povrch, aby 

nedošlo k mechanickému poškození dokumentů 

Vhodnější než otevřené police jsou zavírací skříně, boxy, krabice, apod., které nabízejí 

vyšší stupeň ochrany před znečišťujícími látkami všeho druhu i před vlivem světla. Jsou 

k dispozici v různých typech, tvarech a velikostech. Musí být dostatečně pevné a 

vzduchotěsné.  Nesmí chemicky poškozovat papírový materiál uvnitř.  

Problémem skříní může být jejich vnitřní relativní vlhkost, která může být odlišná než 

ve zbytku depozitáře. Proto je důležitý regulovaný přístup vzduchu k papírovým 

dokumentům a cirkulace vzduchu ve skříních. Podmínky by se měly monitorovat 

vlhkoměrem.  

Není možné mít v depozitáři příliš mnoho skříní a uzavřených boxů, protože zabírají 

mnoho prostoru. Je tedy nezbytné si pečlivě zvolit prioritní dokumenty a jen ty uchovávat 

tímto způsobem.    

 

5.4.3 Ochranné obaly 

Ochranné obaly jsou vhodnou ochranou z mnoha hledisek: ochraňují materiály proti 

plynným, kapalným i pevným polutantům, před světlem, při manipulaci, při uložení na 

otevřené polici, proti mechanickému poškození. Materiály použité na výrobu ochranných 

obalů nesmí působit škody na dokumentech v nich uložených. Ochranné obaly mohou být 

vyrobené z papíru nebo plastu. Používají se různé typy krabic, pouzder, desek, složek, 

šanonů, apod. 

Ochranný obal by měl mít vhodné rozměry podle velikosti uloženého dokumentu. 

Ideální je zhotovit obal přesně na požadovanou míru pro jeden nebo více dokumentů. To 

ale není v mnoha případech možné díky časové a finanční náročnosti výroby.  
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Papírový obal musí být vyroben jenom z vhodného typu papíru, tj. z kvalitního, 

nekyselého, chemicky stabilního papíru. Pokud tomu tak není, dochází k migraci kyseliny 

z obalu do dokumentu. Další materiály použité na výrobu obalů (lepidla, apod.) musí 

splňovat stejné podmínky jako papír. Obaly by měly obsahovat tzv. alkalickou rezervu. 

Alkalická rezerva je pomyslným nárazníkem mezi vnějším prostředím obalu a materiálem 

uvnitř. Jejím úkolem je neutralizovat kyseliny jakmile začnou vznikat v uloženém 

dokumentu.  

Plastové obaly mohou působit škody na dokumentech. Některé plasty nejsou vhodné 

na výrobu obalů, protože nejsou stabilní a produkují škodlivé látky. Přijatelné plasty jsou 

bez změkčovadel, nátěrových hmot a dalších nežádoucích přísad. Informace o přesném 

složení plastu by měly být k dispozici od distributora.  

 

5.4.4 Úklid 

Součástí péče o vnitřní klima depozitáře je pravidelný a odborný úklid. Depozitář by 

měl být udržován v čistotě, pravidelně by se měly odstraňovat nečistoty a prach. Je 

vhodnější dávat přednost suchému úklidu a suchým postupům čištění. Podlahy, regály, 

knižní vazby a další povrchy se nejlépe ošetřují vysavači s účinnými filtry. Pouze ve 

výjimečných případech silného znečištění je možné použít čištění zvlhčeným hadříkem 

(bez saponátu), který nesmí pouštět další nečistoty. Při mytí oken je třeba dbát na možné 

rozlití vody. Jídlo a pití by rozhodně v prostorách depozitáře neměly co dělat.  
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Závěr    

 

V bakalářské práci jsem podala všeobecný náhled do problematiky klimatických 

podmínek v prostředí depozitářů a jejich vlivu na papírové dokumenty. Uvedla jsem 

doporučení k vytvoření optimálních podmínek uložení dokumentů, která vedou 

k zpomalení jejich degradace. Věřím, že se tato práce stane pro čtenáře využitelná v oblasti 

archivace a skladování papírových dokumentů.    

 

Jeden z nejvýznamnějších faktorů, které ovlivňují životnost archivních papírových 

materiálů, je prostředí, v němž jsou tyto materiály skladovány a používány. Výzkum i 

zkušenosti jednoznačně prokázaly vliv relativní vlhkosti, teploty, světla a znečištění 

vzdušného prostředí. Znalost těchto účinků by měla být nejvyšší prioritou, stejně jako 

znalost charakteru a vlastností papírového materiálu, protože na obou závisí míra jeho 

konečného poškození. 

Znečištění vnitřního klimatu je nejsložitějším klimatickým faktorem. Je důležité si 

uvědomit, že znečištění je způsobeno širokou škálou látek, které způsobují různě rychlou 

degradaci papíru. Navíc kombinace různých znečišťujících látek mohou urychlit 

zhoršování více než útoky jednotlivými látkami. Problémem zůstává, že mnoho zdrojů 

vzdušného znečištění je mimo dosah knihovníků a archivářů, kteří nemají sebemenší šanci 

na jejich vyřazení (továrny, automobilové zplodiny, apod.).    

Prostředí, které je obecně nejvíce škodlivé pro papírové sbírky, je charakterizováno 

vysokou relativní vlhkostí vzduchu, vysokou teplotou, nízkou cirkulací vzduchu a nízkou 

úklidovostí. V takovém prostředí se urychlují chemické reakce probíhající uvnitř materiálu 

a zároveň je toto prostředí příznivé pro přítomnost plísní, hmyzu a biologických činitelů. 

Jediným způsobem, jak vyřešit tento problém v celé své komplexnosti, je změna těchto 

podmínek.  

Neexistuje obecně platný popis přirozeného stárnutí papíru. Existuje velké množství 

vnitřních faktorů, částečně zatím neznámých, stejně jako vnějších faktorů, které ovlivňují 

stabilitu papíru. Tudíž se zdá nemožné jednoznačně předvídat stárnutí určitého listu papíru. 

Ovšem stárnutí určitého druhu papíru se nemusí omezovat jen na předpovědi pro 

budoucnost. V některých případech je možné pomocí historických pramenů, které obsahují 

podrobné informace o kvalitě konkrétního typu papíru v minulosti, usoudit povahu a míru 

přirozeného stárnutí.  
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Zlepšení v oblasti péče o archivní papírové materiály bude vždy postupný a velmi 

pomalý proces. Je proto nutné formulovat dlouhodobý plán, který musí obsahovat všechny 

faktory, které degradaci materiálů způsobují. Je třeba vynaložit veškeré úsilí ke snížení 

negativního vlivu klimatických podmínek. Je-li potřeba, je dobré využít poradenství od 

analytiků a vědců z dalších oborů.  
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