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Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-201324
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1 Cíl metodiky 

 
Cílem této práce bylo vytvoření metodiky vedoucí k zhodnocení kvality vnitřního 

ovzduší v knihovnách a archivech za účelem snížení škod na knihovních a archivních fondech 

způsobených nepříznivými vlivy prostředí. Za tímto cílem byl vyvinut soubor postupů a 

nástrojů pokročilého monitoringu kvality vnitřního ovzduší. Účelem této metodiky bylo 

zhodnotit zatížení prostředí prachovými částicemi, dále pak určit vztah mezi vnitřním a 

vnějším prostředím a určit vnitřní zdroje znečištění. Součástí řešení bylo i přímé uplatnění 

této metodiky v rámci případové studie na několika odlišných lokalitách.  

 

2 Popis metodiky 
 

 Zatížení vnitřního prostředí prachovými částicemi lze hodnotit pasivním a aktivním 

způsobem měření. Měření pomocí pasivních vzorkovačů je v muzeích, knihovnách a 

depozitářích upřednostňováno z mnoha důvodů. Výhodou je především snadná obsluha, 

možnost použití i v prostorách bez přístupu elektrické energie a relativně nízká cena. Aktivní 

měření naproti tomu poskytuje detailnější informace o variabilitě koncentrací prachových 

částic ve vnitřním ovzduší, o jejich zdrojích a o vztahu vnitřního a vnějšího prostředí. 

Prach proniká z vnějšího ovzduší ve formě aerosolu o velikosti částic v rozsahu cca 10 

nm – 10 μm, pohybuje se uvnitř vzduchem spolu s částicemi emitovanými z vnitřních zdrojů 

vlivem volné konvekce a je následně deponován na vnitřní povrchy kombinací sedimentace a 

difúze [1].  

Částice o průměru d > 1 μm ve vzduchu vlivem gravitace sedimentují a jsou tak 

prakticky deponovány pouze na horizontální povrchy směřující nahoru. Částice < 100 nm se 

ve vzduchu pohybují difúzí, která probíhá ve všech směrech. Mohou tak být deponovány na 

všechny přístupné vnitřní povrchy. Protože rychlost sedimentace vs ~ d
2
, deponují se větší 

částice rychleji. Protože naopak rychlost difúze roste s klesající velikostí částic, deponují se 

nejrychleji nanočástice. Vzhledem k malé difúzi a malé sedimentaci se nejpomaleji deponují 

částice v rozsahu velikostí 100 nm - 1 μm. Tyto částice mají také nejdelší zdržnou dobu a 

nejsnadněji pronikají obálkou budovy z vnějšího ovzduší. 

Rychlost výměny vzduchu je také velmi podstatná. Při vyšších ventilačních 

rychlostech dochází k větší infiltraci znečišťujících látek z venkovního ovzduší, ale zároveň 

k lepšímu odvětrání uvnitř generovaných polutantů. Ventilace může být přirozená otvory 

v oknech, dveřích a obálce budovy nebo nucená pomocí ventilačního systému. Pasivní i 

aktivní metody měření koncentrací prachových částic je proto velmi vhodné doplnit změřením 

ventilační rychlosti.  
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2.1 Pasivní metoda měření 
 

Jednoduchým způsobem zhodnocení zatížení vnitřního ovzduší prachovými částicemi 

je expozice pasivního vzorkovače ve vnitřním prostředí. Toto měření je první volbou 

zhodnocení zatížení vnitřního ovzduší prachovými částicemi. Jedná se o metodu cenově 

dostupnou a nenáročnou na obsluhu.  

 

Princip metody 

 

Pasivní vzorkovače jsou umístěny v místě uložení archiválií (např. v polici knihovny), 

a to jak směřující nahoru i dolů. Umístění vzorkovačů je zřejmé z obrázku 1.  

 

 
Obr. 1: Příklad umístění pasivních vzorkovačů depozice prachových částic v depozitáři 

Jihočeské vědecké knihovny na Zlaté Koruně 

 

Umístění pasivních vzorkovačů tedy umožňuje zhodnotit jak celkovou depozici částic 

pomocí sedimentace a difúze na volně položený filtr směřující nahoru (tzv. TSP – Total 

Suspended Particulate Matter), tak i depozici submikronových částic pomocí difúze na filtr 

fixovaný zespodu police směřující dolů. Rozlišení velikostních frakcí je velmi podstatné, 

neboť částice v závislosti na své velikosti mají velmi rozdílné chemické složení a s tím 

spojené účinky degradace. Z výsledků testování vzorkovačů vyplývá, že depozice částic na 

vertikální povrchy je srovnatelná s depozicí na horizontální povrchy směřující dolů, což 

odpovídá teorii, a proto lze schéma vzorkování zjednodušit. Expozice probíhá po dobu 

jednoho roku. Vzhledem k použitému relativně inertnímu materiálu filtrů lze vliv plynných 

polutantů zanedbat. 

Filtry jsou následně analyzovány pomocí Skenovacího elektronového mikroskopu 

(SEM) a iontové chromatografie (IC, vodorozpustné látky), kde je určující sloučeninou 

koncentrace síranu. Síran je zastoupen v 10 – 20 % v jemné i hrubé frakci vnitřního aerosolu. 

V submikronové frakci se jedná dominantně o síran amonný [2], jehož zdrojem je průnik 

z vnějšího prostředí [3] a v hrubé frakci je pak představován především síranem sodným a 

vápenatým [4]. Síran se dá tedy považovat za „marker“ částic ve vnitřním prostředí. 

Navrhovaným způsobem vzorkování lze pak zhodnotit jak případné vnitřní zdroje hrubých 
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částic (návštěvníci, uklízení atd.), tak i příspěvek vnějšího prostředí.  

 

Příprava pasivních vzorkovačů 

 

 Hlavní částí pasivních vzorkovačů směřujících nahoru i dolů je teflonový 

membránový filtr. Vždy je nutné exponovat alespoň tři paralelní vzorkovače, aby bylo možné 

posoudit odchylku měření. Pro jedno sledované místo je tedy třeba celkem šest kusů 

vzorkovačů. Schéma uspořádání vzorkovačů je uvedeno na obrázku 2. 

- Vzorkovače směřující nahoru se skládají z teflonového filtru volně položeného 

v otevřené Petriho misce.  

- Vzorkovače směřující dolů se skládají opět z teflonového filtru s teflonovou podložkou 

(dodávanou jako oddělovač filtrů) fixovaného špendlíky do měkkého podkladu (např. 

lepenka) připevněného např. izolepou ze spodní strany police knihovny.  

 

 
Obr. 2: Schéma uspořádání pasivních vzorkovačů směřujících nahoru a dolů 
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Materiál  

 

- Membránové teflonové filtry 

o Materiál filtrů musí být vysoké čistoty a určený k chemické analýze. 

o Tloušťka filtru musí být větší než 150 µm, neboť tenčí filtry nemají rovný 

povrch a nemohou tudíž přilnout k podkladu. Pokud by však filtr odstával od 

podkladu, byla by exponována i jeho spodní strana, což by zkreslilo výsledek. 

o Velikost exponovaného vzorku by měla být dostatečná pro přesnost 

chemického stanovení. Obecně lze říci, že čím větší exponovaná plocha, tím 

větší přesnost analýzy. Nicméně s velikostí filtru také vzrůstá jeho cena. 

Přesnost analýzy také závisí na detekčním limitu iontové chromatografie (IC) a 

nutnosti ředění pro konkrétní přístroj. Z výsledků testů v knihovnách a 

archivech však vyplývá, že plocha vzorku větší než 15 cm
2
 by měla být 

dostatečná.  

- Teflonové podložky filtrů 

o Pokud v balení filtrů nejsou dodávány podložky, lze použít k oddělení 

exponovaného filtru od podkladu druhý čistý filtr.  

- Petriho misky 

o Velikost Petriho misky, ve které je exponovaný filtr směřující vzhůru umístěn, 

musí odpovídat velikosti filtru. Tím se vyloučí při manipulaci riziko 

kontaminace vzorku prachovými částicemi sedimentovanými na volný povrch 

misky. 

o Filtr musí být při přepravě v misce pevně fixován, aby nedocházelo k otěru 

částic na stěny misky. Za tímto účelem je vhodné použít takový typ misky, kde 

víčko přiléhá pevně ke spodnímu dílu. 

- Ultračistá voda 

o Jedná se o vodu, jejíž vodivost je menší než 0,1 µS·cm
-1

 a k její přípravě je 

třeba speciálního filtračního systému.  

o K přípravě vzorkovačů pro jedno sledované místo (6 ks) je třeba cca 0,5 l této 

vody. 

o V případě nedostupnosti vybavení k přípravě ultračisté vody je možné ji 

přepravovat na místo měření ze specializované laboratoře v důkladně vymytém 

a uzavřeném plastovém kanystru. Z důvodu zabránění další kontaminace po 

dobu skladování je před transportem třeba vodu nechat přejít varem. V 

kanystru je možné ultračistou vodu skladovat po dobu cca jednoho měsíce. 

- Pinzeta a bodec 

- Špendlíky 

- Zavírací igelitové sáčky 

- Čisté laboratorní rukavice  

o Rukavice musí být nepudrované, neboť pudr by mohl vzorek kontaminovat. 

- Čistá pracovní podložka 

- Laboratorní ubrousky, které nepouštějí vlákna 

- Měkký podklad pro fixaci vzorkovačů 

o Použitý materiál by měl být analogický s deponovanými materiály (v 

archivech např. papír), tak aby se maximálně omezilo riziko kontaminace 

vnitřního prostředí. 

- Páska na fixování podkladu  
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Manipulace se vzorky 

 

 Při veškeré manipulaci se vzorkovači je třeba dbát na to, aby nedošlo k jejich 

kontaminaci. Z tohoto důvodu je třeba dodržovat několik zásad: 

- Veškerou manipulaci se vzorkovačem je třeba provádět v čistém prostředí na ploše 

podložené např. čistým papírem a v laboratorních rukavicích.  

- Samotný filtr i jeho podložku je třeba uchopovat výhradně pomocí pinzety a případně 

podpírat bodcem. 

- Označené filtry se přepravují a skladují v uzavřených Petriho miskách. Každá miska je 

uložena v samostatném zavíracím igelitovém sáčku. Všechny vzorky jsou pak uloženy 

v dalším zavíracím sáčku. Tak se maximálně omezí riziko kontaminace vzorků.  

- Vzorky budou analyzovány pomocí iontové chromatografie. Proto je nezbytné je před 

vložením filtrů do Petriho misek vyprat v ultračisté vodě, a to alespoň třikrát a vždy 

nechat minimálně 30 minut ponořené. Stejným způsobem je třeba vyprat i špendlíky 

určené k fixaci vzorků. 

- Ultračistou vodou je třeba omýt i pinzetu a bodec vždy před manipulací se vzorky a 

otřít k tomu určeným ubrouskem, který nepouští vlákna. 

- Po expozici je třeba demontovat nejdříve vzorkovače s předpokládanou nižší 

koncentrací (směřující dolů). Tímto postupem se zabrání vzájemné kontaminaci 

vzorků. 

- Pokud není možné po expozici vzorky ihned analyzovat, lze je skladovat v mrazáku o 

teplotě maximálně -18°C, aby nedošlo k vypařování částic.  

- V případě odesílání vzorků poštou je vhodné z důvodu zabránění poškození obalit celý 

sáček vrstvou měkkého materiálu (např. bublinková folie). 

 

Analýzy vzorků 

 

Po expozici jsou vzorky odeslány do specializované laboratoře k analýze. Filtry jsou 

analyzovány pomocí SEM a na obsah iontů. Z důvodu přesnosti stanovení koncentrace iontů 

je třeba použít celý vzorek a rozpouštět ho pouze v minimálním objemu, který je potřebný 

k analýze. Pro odečtení pozaďových hodnot je třeba při každém měření analyzovat alespoň 

dva slepé vzorky stejné šarže jako exponované filtry.  

Jelikož se postup analýzy na různých typech přístrojů liší, jsou zde uvedeny pouze 

druhy získaných výsledků. Konkrétní postup stanovení pak vždy závisí na vybavení 

laboratoře, která analýzu provádí.  

- Kvalitativní rozlišení deponovaných částic podle velikosti a tvaru (SEM) 

- Depozice hlavních iontů na jednotku plochy za dobu expozice (IC) 

 

Výsledky 

 

Většina knihoven a archivů v ČR představuje vnitřní prostředí s přirozenou ventilací, 

kde je hlavním zdrojem jemných prachových částic průnik z vnějšího ovzduší a ke zvýšeným 

koncentracím hrubých částic přispívají pouze pracovníci. Z případové studie vyplývá, že v 

takovémto prostředí se za běžné hodnoty depozice síranu za rok dají považovat koncentrace v 

řádech 10
-2

 µg·cm
-2

 pro jemné částice a v řádech 10
-1

 µg·cm
-2

 pro hrubé částice. V prostorách, 

které jsou z důvodu citlivosti uložených materiálů vybaveny filtračním systémem, by pak 

depozice měla být pro oba typy částic alespoň o řád nižší. Pokud zjištěné výsledky 

neodpovídají těmto předpokladům, je pro zjištění důvodu znečištění nezbytné použít níže 

uvedené aktivní metody měření. 
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2.2 Aktivní metody měření 
 

 Aktivní metody měření přinášejí možnost detailnější analýzy kvality vnitřního 

prostředí. Tyto metody je vhodné použít v znečištěných lokalitách, které jsou vytipovány 

pomocí pasivního měření. Na základě zjištěných údajů pak lze omezit odhalené vnitřní zdroje 

nebo upravit průnik venkovního znečištění. Dále je metoda vhodná k ověření čistoty 

prostředí, ve kterém jsou uloženy velmi hodnotné materiály. K hodnocení vnitřního prostředí 

je vhodné použít on-line měření a hodnocení chemického složení částic. Kombinací obou 

metod lze velmi detailně určit zdroje částic a jejich intenzitu a zhodnotit i případný dopad na 

uložené materiály. 

 

2.2.1 On-line metoda  

 

K detailnější analýze kvality vnitřního prostředí byl vyvinut v rámci stejného projektu 

na Ústavu chemických procesů AV ČR (ÚCHP) aerosolový kombinovaný spektrometr 

Basamatikum 1.0TM, který umožňuje měření velikostního rozdělení aerosolových částic 

zároveň ve vnitřním i vnějším prostředí. Přístroj měří koncentrace prachových částic 

v širokém velikostním rozmezí 20 nm – 20 µm. Jako výslednou veličinu udává početní 

koncentraci aerosolových částic v jednotlivých velikostních třídách (celkem 58). Přístroj 

umožňuje automatické přepínání vstupního vzorku mezi dvěma odběrovými místy (vnitřní a 

venkovní prostředí). Aparatura se skládá ze dvou spektrometrů pro měření jemných a hrubých 

částic, elektricky ovládaného kulového kohoutu, odběrové trasy s isokinetickým odběrem do 

obou spektrometrů a dvou vstupních vzorkovacích tras. Provoz celého přístroje, sběr a 

ukládání dat, kontrola přepínání mezi odběrovými trasami a uživatelské rozhraní je zajištěno 

pomocí vytvořeného softwaru. Hlavními požadavky při konstrukci přístroje bylo, aby 

nevyužíval radioaktivní zdroj (snadná manipulace) a provozní kapalinu (žádné riziko 

kontaminace prostředí) a zároveň jeho obsluha byla uživatelsky nenáročná (možnost obsluhy 

přímo pracovníky institucí, kde měření probíhá). Podrobný popis hardwaru i softwaru 

přístroje je uveden v návrhu na uplatnění funkčního vzorku aerosolového spektrometru 

Basamatikum [5]. 

 

Postup měření 

 

Zapojení a ovládání je detailně popsáno v návrhu na uplatnění funkčního vzorku 

tohoto přístroje [5].  

 

Výsledky 

 

Pro posouzení variability koncentrací prachových částic se pomocí tohoto přístroje 

provádějí jedno až dvou týdenní měření, která je ideální zopakovat v různých ročních 

obdobích. Tento přístroj poskytuje detailní informace o prachových částicích ve vnitřním 

prostředí. Výsledkem jsou zejména: 

- Časový průběh koncentrací prachových částic ve vnitřním a vnějším prostředí 

v detailním velikostním rozlišení 

- Odhalení vnitřních zdrojů částic (návštěvníci, uklízení, kouření, kancelářská technika 

apod.), jejich intenzity a případné periodicity 

- Odhalení vnějších zdrojů částic (doprava, topení, místní zdroje apod.) 

- Určení míry depozice prachových částic na vnitřní povrchy 

- Popis vztahu vnitřního a vnějšího prostředí (průnik částic z vnějšího do vnitřního 

prostředí, časové zdržení reakce vnitřního prostředí) 
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2.2.2 Chemické složení  

 

Chemické složení vnitřních jemných a hrubých prachových částic lze určit pomocí 

paralelního odběru frakce PM1 a PM10. Z těchto dat se následně odvodí koncentrace a 

chemické složení jemných (PM1) a hrubých (PM1-10) částic. Z výsledků detailní studie 

velikostního spektra částic vyplývá, že toto zjednodušené rozlišení je pro hodnocení kvality 

vnitřního prostředí dostatečné, neboť typické vnitřní hmotnostní velikostní spektrum se 

vyznačuje bimodální distribucí s minimem okolo 1 µm. Příklad velikostní distribuce 

hmotnostní koncentrace částic ve vnitřním a vnějším prostředí Státního oblastního archivu v 

Třeboni je uveden na obrázku 3. 

 
Obr. 3: Příklad hmotnostní distribuce prachových částic (24 hodinový odběr 18.7.2012) ve 

vnitřním a vnějším prostředí archivu v Třeboni 

 

Z pohledu vlivu částic na uložené materiály lze vzorkování zjednodušit pouze na 

odběry ve vnitřním prostředí. Ze vzorků lze následně určit hmotnostní koncentraci a obsah 

chemických komponent: i) iontů, ii) prvků a iii) elementárního a organického uhlíku 

(EC/OC). Tato analýza je nezbytná ke zhodnocení rizika degradace materiálů, neboť 

chemické složení vnitřního aerosolu je značně proměnlivé především v závislosti na vnitřních 

i venkovních zdrojích [6]. V městském vnitřním prostředí s omezenými vnitřními zdroji bývá 

hlavní složkou jemné i hrubé frakce pestrá směs organických látek. Dalšími podstatnými 

komponenty jemných částic bývají elementární uhlík a síran a u hrubých částic pak prvky 

zemské kůry a síran. Nicméně vzájemné zastoupení jednotlivých složek je značně proměnlivé 

a tudíž provést odhad složení jistého „standardního prachu“ je bez chemické analýzy velmi 

problematické. 

 

Princip metody 

 

Zařízení pro odběr frakcí PM1 a PM10 se skládá ze separátoru velkých částic 

(vzorkovací hlava), kazety s filtrem, průtokoměru, regulátoru průtoku a pumpy. Aby bylo 

možné detailně určit chemické složení prachových částic, je třeba odebírat paralelně obě 

frakce (PM1 a PM10) na dva typy filtrů a to na teflonový a křemenný filtr. Odběr se tedy 

provádí současně pomocí čtyř přístrojů. Ve sledovaném vnitřním prostředí se odebírají vždy 

24 hodinové vzorky. Za účelem posouzení variability chemického složení je třeba provést 
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alespoň dvě měření v různých ročních obdobích. Fotografie odběrových zařízení při měření v 

archivu v Třeboni je uvedena na obrázku 4. 

 

 

 

Obr. 4: Odběrová zařízení pro vzorkování PM1 a PM10 při měření v archivu v Třeboni 

 

Přístroje a materiál 

 

- Čtyři odběrová zařízení s regulací průtoku 

o Dvě vzorkovací hlavy pro separaci frakce PM1 a dvě pro PM10 

- Membránové teflonové filtry 

o Materiál filtrů musí být vysoké čistoty a určený k chemické analýze. 

o Analýza obsahu prvků vyžaduje velmi tenký filtr (< 70 µm). Takto tenký filtr 

by měl být z důvodu snadnější manipulace vybaven opěrným kroužkem. 

- Křemenné filtry 

o Materiál filtrů musí být opět vysoké čistoty a určený k chemické analýze. 

o Před expozicí musí být filtry z důvodu snížení pozaďových hodnot 

organických látek vyžíhány při teplotě 800°C po dobu 5 hodin a následně 

skladovány v lahvi se zábrusem ve dvou uzavíratelných igelitových sáčcích. 

- Petriho misky 

o Stejně jako u pasivních vzorků je i zde vhodnější použít misky, které fixují 

vzorky při přepravě. 

- Ultračistá voda 

o Viz kapitola 2.1 

- Pinzety a bodec 
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- Zavírací igelitové sáčky 

- Nepudrované čisté laboratorní rukavice 

- Čistá pracovní podložka 

- Laboratorní ubrousky, které nepouštějí vlákna 

 

Manipulace se vzorky 

 

 Pro manipulaci s těmito vzorky platí stejné zásady k zabránění kontaminace uvedené 

v kapitole 2.1. 

 

Analýzy vzorků 

 

 Teflonové filtry jsou analyzovány gravimetricky na obsah iontů a prvků. Křemenné 

filtry jsou pak použity k analýze obsahu elementárního a organického uhlíku. Pro odečtení 

pozaďových hodnot je třeba při každém měření analyzovat alespoň dva slepé vzorky od 

každého typu filtru stejné šarže jako exponované filtry. Aby bylo možné odečíst vliv 

plynných organických látek, které se při vzorkování spolu s částicemi adsorbují na křemenný 

filtr, vzorkování probíhá vždy přes dva filtry za sebou. Příspěvek plynných organických látek 

na zadním filtru se následně odečte. 

 Výsledné chemické složení prachových částic se vypočítá ze zjištěné koncentrace na 

filtru, z průtoku a z doby vzorkování. Konkrétní postup metod stanovení je opět závislý na 

vybavení laboratoře, která analýzu provádí. Zde jsou uvedeny jen typy výsledků. 

- Hmotnostní koncentrace částic na jednotku objemu vzduchu (gravimetrie) 

- Koncentrace hlavních iontů na jednotku objemu vzduchu (IC) 

- Koncentrace hlavních prvků na jednotku objemu vzduchu (PIXE – částicemi vyvolaná 

rentgenová emise, ICP MS – hmotnostní spektroskopie s indukčně vázanou plazmou 

nebo AAS – atomová adsorpční spektroskopie) 

- Koncentrace organického a elementárního uhlíku na jednotku objemu vzduchu (termo-

optická metoda) 

 

Pro rekonstrukci chemického složení prachových částic je pak uvažováno šest 

hlavních komponent [7]:  

1. Organické látky, které jsou předpokládány jako 1,4 OC, neboť tento koeficient je 

typický pro poměr OC v těchto sloučeninách v městském aerosolu [8] 

2. Elementární uhlík 

3. Síran 

4. Dusičnan 

5. Amonný iont 

6. Prvky zemské kůry, které jsou pomocí koeficientů přepočítané na hlavní sloučeniny 

zemské kůry (=1,16(1,90Al+2,15Si+1,41Ca+1,67Ti+2,09Fe), faktor 1,16 kompenzuje 

MgO, Na2O, K2O a H2O) [9] 

 

Výsledky 

 

 Z detailní chemické analýzy velikostně rozlišených prachových částic lze následně 

určit: 

- Zdroje prachových částic ve vnitřním prostředí (návštěvníci, uklízení, emise 

z materiálu budovy, kouření apod.) 

- Zdroj částic majících původ ve vnějším prostředí (domácí topeniště, doprava apod.) 

- Posouzení vlivu na uložené materiály (viz podrobněji kapitola 4) 
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2.3 Ventilační rychlost 
 

Stanovení ventilační rychlosti je nezbytné pro detailní posouzení vztahu mezi vnitřním 

a vnějším prostředím při měření částic pomocí nového spektrometru. Je však vhodné tímto 

jednoduchým pokusem doplnit i pasivní metodu stanovení, neboť z výsledků lze podrobněji 

posoudit původ vnitřního znečištění.  

 

Princip metody 

 

Ventilační rychlost je měřena pomocí přístroje sledujícího ve vnitřním prostředí 

koncentrace oxidu uhličitého.  V rámci pokusu se nejprve uvnitř skokově zvýší koncentrace 

tohoto plynu. Jestliže je ventilační rychlost konstantní, pak koncentrace sledovaného plynu 

klesá podle vztahu [10]: 

 

𝐶𝑖𝑛(𝑡) =  𝐶∞ + (𝐶0 − 𝐶∞)𝑒−𝑎𝑡       (1) 

 

kde Cin(t) je koncentrace sledovaného plynu (ppm), C0 je koncentrace sledovaného plynu na 

počátku pokusu (ppm), C∞ je koncentrace sledovaného plynu v rovnovážném stavu (ppm), 

která se odhadne z hodnot naměřených před začátkem a po konci pokusu (měření bez 

vnitřních zdrojů), a je ventilační rychlost (s
-1

) a t je čas (s). Hodnota ventilační rychlosti se 

stanoví podle směrnice lineární regrese poklesu zlogaritmovaných hodnot koncentrace 

sledovaného plynu. Tento výpočet se provede pomocí metody nejmenších čtverců.  

  

Přístroje 

 

- Detektor koncentrací oxidu uhličitého 

 

Organizace pokusu 

 

Koncentrace oxidu uhličitého je ve vnitřním prostředí třeba několikanásobně zvýšit 

oproti pozaďovým hodnotám. To lze provést např. pomocí vypuštění plynu z tlakové lahve. 

V případě její nedostupnosti je možné použít suchý led, který je na místo dopraven 

v izolované nádobě a zde volně odpařen. Popřípadě lze k výpočtu i využít pokles koncentrace 

oxidu uhličitého v průběhu noci nadýchaného přes den návštěvníky a pracovníky. 

Nezbytnou podmínkou je eliminace vnitřního zdroje sledovaného plynu v průběhu 

poklesu koncentrace. Z tohoto důvodu je nutné minimálně po dobu několika hodin (ideálně 24 

hodin) po zvýšení koncentrace místnost uzavřít a nevstupovat do ní. Proto je vhodné pokus 

provést těsně před začátkem víkendu, koncem návštěvní doby apod. Současně je samozřejmě 

nezbytné odnést i případné neodpařené zbytky suchého ledu. 

 

Výsledky 

 

 Výsledkem tohoto jednoduchého pokusu je zjištění za jakou dobu se vymění vzduch 

v místnosti. Toto zjištění je velmi podstatné pro popsání vztahu vnitřního a vnějšího prostředí.  

Protože ventilační rychlost velmi závisí na rozdílu mezi teplotou uvnitř a venku, je pro 

popsání sezónní variability vhodné test zopakovat v různých ročních obdobích. 
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3 Zdůvodnění a novost postupů 
 

 Obvyklými parametry, které jsou v současné době v muzeích, knihovnách a 

depozitářích sledovány, jsou většinou pouze teplota a relativní vlhkost, v některých případech 

intenzita UV záření a koncentrace některých plynných polutantů. Ke znečištění vnitřních 

prostor však výrazně přispívají i prachové částice. Zatímco škodlivé vlivy teploty, vlhkosti, 

světla a většiny běžných plynných nečistot jsou známy [11], je naše znalost o znečištění 

prachovými částicemi poměrně omezená. Může to být i velkou variabilitou jejich velikostí a 

složení danou zejména tím, že částice pocházejí z různých zdrojů znečištění. To pak určuje 

jejich transport k povrchu a také případný vliv na degradaci. 

  V současné době je v muzeích, knihovnách a archivech poměrně rozšířené použití 

pasivních dozimetrů plynných polutantů [12]. Znečištění prachovými částicemi však dosud 

bylo pasivně hodnoceno nepřímo, a to jako rozdíl koroze kovových kupónů, které jsou 

umístěny ve stojánku o sklonu 45°. V takovémto uspořádání s polutanty mohou reagovat obě 

plochy senzorů, přitom vrchní vrstva je ovlivňována sedimentovaným prachem [13]. A dále 

jako sedimentační spad na horizontální povrchy [14-15]. Nicméně tento přístup hodnotí jen 

příspěvek hrubých prachových částic a zcela zanedbává vliv submikronové frakce. Další 

studie přitom naznačují, že depozice jemných a hrubých částic na vnitřní povrchy v muzeích 

je hmotnostně srovnatelná [16-17]. Navrhovaný postup pasivního hodnocení nabízí stanovení 

úrovně znečištění vnitřního prostředí jemnými i hrubými prachovými částicemi. 

 Detailnější způsob analýzy pak poskytuje nový aerosolový spektrometr. Velkou 

výhodou této metody je především možnost současného on-line monitoringu kvality vnitřního 

i vnějšího prostředí jedním přístrojem. Tím je eliminována chyba vzniklá z měření dvěma 

přístroji (z vnitřního a vnějšího ovzduší), ale zároveň jsou tím i velmi sníženy pořizovací 

náklady. Dále oproti předchozím modelům spektrometrů používaných pro měření ve vnitřním 

a vnějším prostředí [18] tento přístroj nepoužívá radioaktivní zdroj, což podstatně 

zjednodušuje jeho převoz a nakládání s ním. Dále k analýze velikostního spektra není třeba 

žádné provozní kapaliny, proto aparatura neobtěžuje zápachem pracovníky knihovny a riziko 

kontaminace vnitřního prostředí je nulové. Vzhledem k tomu je tento přístroj na rozdíl od 

předchozích modelů vhodný k měření ve velmi citlivých prostorech, neboť jeho použití je 

naprosto bezpečné. 

 Za účelem uvážení případného dopadu na uložené materiály a identifikaci zdrojů je 

třeba měření kvality vnitřního prostředí doplnit analýzou chemického složení částic. O 

chemickém složení prachových částic v muzeích, knihovnách a depozitářích je známo velmi 

málo [1] a v České republice se vyjma této studie obdobná analýza neprováděla. 

 

4 Popis uplatnění metodiky 
 

Tato metodika měření prachových částic byla primárně vyvinuta pro použití 

v knihovnách a archivech. Je však široce využitelná i v muzeích, galeriích, depozitářích a 

podobných prostorách, neboť prachové částice představují velmi podstatný zdroj znečištění, 

který je však v současné době velmi zanedbávaný. Metodika je určena k využití 

restaurátorům, technologům, analytickým chemikům, kteří budou analyzovat historické 

materiály, správcům fondů apod. 

Pasivní postup stanovení zatížení prostředí částicemi slouží především jako 

jednoduchá metoda k odhalení možných problémových lokalit, na které je třeba se blíže 

zaměřit. Toto měření je velmi snadné na obsluhu a cenově dostupné. Příprava pasivních 

vzorkovačů je i nenáročná na technické vybavení. Kromě hlavních komponent, kterými jsou 

běžně komerčně dostupné filtry a misky, je třeba jen malé množství ultračisté vody, která 

může být dodána specializovanou laboratoří. Dále je třeba pouze drobných běžně dostupných 
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technických pomůcek. Tyto vzorkovače tudíž mohou být připravovány přímo v technicky 

standardně vybavených konzervátorských a restaurátorských pracovištích knihoven, archivů, 

muzeí a galerií, odkud budou po expozici odeslány (např. poštou) do specializované 

laboratoře k analýze. Vzhledem k nenáročnosti tohoto měření ho lze použít k základnímu 

zmapování mnoha prostor. 

Detailnější analýzu pak poskytuje nový aerosolový spektrometr. Z jeho testů 

vyplynulo, že po krátkém školení mohou tento přístroj bez problémů ovládat přímo pracovníci 

institucí, kde měření probíhá. Toto měření je velmi vhodné doplnit chemickou analýzou částic 

PM1 a PM10. Z výsledků pak lze odhadnout dopad na uložené předměty a odhalit případné 

zdroje prachových částic, na které se lze následně zaměřit. Tento podrobný monitoring je 

potřebný zejména ve znečištěných lokalitách, neboť s jeho pomocí lze odhalit zdroje částic a 

popsat vztah vnitřního a vnějšího prostředí. Na základě získaných údajů lze dále navrhnou 

opatření, která povedou ke zmírnění či eliminaci vnitřních zdrojů (režimová opatření, změna 

čisticích prostředků atd.) a omezí průnik částic z vnějšího prostředí (stavební úpravy, ale např. 

i změna režimu otvírání oken a dveří). Dále je tuto aktivní metodu vhodné použít 

v prostorách, kde jsou uloženy velmi cenné sbírky. Lze tak detailně ověřit kvalitu vnitřního 

ovzduší a případně odhalit původce znečištění.  

Podle koncentrací zjištěných pomocí aerosolového spektrometru a detailní chemické 

analýzy prachových částic lze odhadnout vliv na degradaci uložených materiálů. Částice 

elementárního uhlíku mohou být původcem viditelného zašpinění materiálů [19-20]. Hrubé 

částice (např. zemské kůry) jsou abrazivní a mohou být příčinou mechanického poškození 

[21]. Sekundární částice (převážně síran amonný), které pronikají z vnějšího prostředí, mohou 

být kyselé povahy a společně s účinky kovů mohou způsobovat blednutí pigmentů, degradaci 

papíru a textilu a urychlení koroze kovů [22-23]. Mezi částice s velmi škodlivými účinky patří 

i mikroorganismy, jejichž přítomnost a životní aktivity představují závažné riziko degradace 

materiálů a změn barevnosti [24-27].  Deponované částice navíc za určitých podmínek mohou 

vyvolat a zvětšit povrchové poškození, neboť mohou sloužit i jako centrum kondenzace 

vlhkosti a adsorbent plynných polutantů [28]. Jemné částice také mohou vzhledem ke své 

velikosti pronikat mezi listy knih [29] a jsou příčinou nejen chemické degradace, ale mohou 

být i hygroskopické a způsobovat navlhání knih při změnách relativní vlhkosti [11]. 
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9 Příloha: Případová studie použití metodiky v různých typech archivů a 

depozitářů v ČR 
 

9.1 Úvod 

 

Stanovení kvality ovzduší bylo provedeno ve čtyřech archivech a depozitářích v ČR. 

Tyto lokality se lišily kvalitou venkovního ovzduší, typem budovy, druhem ventilace a 

způsobem využití. Měření proběhla ve Státním oblastním archivu v Třeboni, v Oddělení 

rukopisů a starých tisků Jihočeské vědecké knihovny na Zlaté Koruně, v knihovně 

Regionálního muzea v Teplicích a v Národním archivu (NA) na ulici Milady Horákové 

v Praze. Knihovny v Třeboni, na Zlaté Koruně a v Teplicích jsou přirozeně ventilované 

otvory v oknech, dveřích a plášti budovy, zatímco sledovaný depozitář NA v Praze je 

vybaven ventilačním a filtračním systémem. Třeboň reprezentuje malé město s případným 

vlivem turistiky v letním období, Zlatá Koruna zemědělskou oblast bez výrazného vlivu 

lokální dopravy,  Teplice prostředí zatížené průmyslovými exhalacemi a Praha velké město 

s výrazným příspěvkem automobilové dopravy. Výběr lokalit je patrný z přiložené mapky 

(obr. 1). 

 

 
Obr. 1: Vybrané sledované lokality znázorněné v mapě průměrných koncentrací částic frakce 

PM10 naměřených v roce 2010 Českým hydrometeorologickým ústavem 

 

9.2 Pasivní metoda měření 

 

 Pasivní vzorkovače prachových částic byly ve všech knihovnách umístěny po dobu 

jednoho roku a následně analyzovány pomocí SEM a IC. Pro přípravu vzorkovačů byly 

použity kruhové teflonové filtry Zefluor (Pall) o průměru 47 mm. Veškeré filtry byly uloženy 

v miskách Petri slides. Na obrázku 2 je uveden příklad částic deponovaných v průběhu 

jednoho roku na fixované vzorkovače ze spodní strany police knihovny v Teplicích. 

Z výsledků je zřejmé, že na tento povrch se dle předpokladu deponovaly pouze submikronové 

částice pomocí difúze. Na obrázku 3 je pak uveden příklad částic deponovaných na volně 

položený vzorkovač v polici této knihovny. Z obrázku je zřejmé, že na tyto povrchy směřující 

vzhůru se deponovaly jak hrubé částice pomocí sedimentace, tak jemné částice především 

pomocí difúze. 
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Obr. 2: Příklad jemných částic deponovaných pomocí difúze na pasivní vzorkovač fixovaný 

ze spodu police knihovny v Teplicích a směřující dolů 

 

 
Obr. 3: Příklad hrubých i jemných částic deponovaných pomocí sedimentace i difúze na 

pasivní vzorkovač umístěný volně (orientovaný směrem nahoru) v polici knihovny 

v Teplicích 
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 Na obrázku 4 je uvedena celková depozice síranu na pasivní vzorkovače umístěné po 

dobu jednoho roku ve sledovaných knihovnách. Z obrázku je zřejmé, že pro vzorky volně 

uložené v polici byla na všech lokalitách hmotnost deponovaných částic několikanásobně 

vyšší než pro vzorky umístěné ze spodu police. Důvodem byl příspěvek hrubých částic 

deponovaných pomocí sedimentace. Z výsledků je dále patrné, že depozice jemných částic 

pomocí difúze na vzorky umístěné směrem dolů a vertikálně byla vždy srovnatelná, což 

odpovídá předpokladu, že tyto částice se deponují na povrchy orientované všemi směry. 

Z tohoto důvodu lze metodu zjednodušit a exponovat pouze jeden z těchto vzorků. Z výsledků 

jsou dále patrné rozdíly v množství deponovaných částic na jednotlivých lokalitách. Nejvyšší 

hodnoty byly zaznamenány v Teplicích a nejnižší v Praze. To odpovídá předpokladu Teplicka 

jako silně znečištěné lokality a naopak ukazuje na pozitivní vliv filtračního systému 

v depozitáři Národního archivu v Praze. Zajímavé je, že v tomto depozitáři byla zaznamenána 

poměrně malá depozice jemných částic, avšak příspěvek hrubých částic byl srovnatelný 

s výsledky ze Zlaté Koruny.  

 

 
Obr. 4: Celková depozice síranu na pasivní vzorkovače (umístěné horizontálně směřující 

nahoru a dolů a vertikálně) po dobu jednoho roku ve vnitřním prostředí knihoven a archivů 

v Třeboni, na Zlaté Koruně, v Teplicích a v Praze (průměr a směrodatná odchylka vždy ze 

dvou paralelních vzorkovačů) 

 

9.3 Aktivní metody měření 

 

Pro detailnější prozkoumání variability koncentrací prachových částic ve vnitřním 

prostředí knihoven na Zlaté Koruně, v Teplicích a v Praze byl použit nový spektrometr 

Basamatikum a dále zde bylo zkoumáno chemické složení částic. Za účelem posouzení 

sezónní variability byly vždy v průběhu roku provedeny čtyři jedno až dvoutýdenní intenzivní 

měřící kampaně v různých ročních obdobích. Na Zlaté Koruně a v Teplicích byly sledovány 

koncentrace ve vnitřním i vnějším prostředí. V NA v Praze je sledovaný depozitář stavebně 

oddělen od vnějšího prostředí, a proto zde bylo možné měření jen vnitřní kvality ovzduší. 

Na obrázku 5 je uveden průběh koncentrací jemných částic (20 nm – 1 µm) ve 

vnitřním a vnějším prostředí v různých ročních obdobích na Zlaté Koruně. Na této lokalitě 

byla patrná největší sezónní variabilita. Koncentrace v průběhu všech ročních období byly 

nižší ve vnitřním ovzduší než ve vnějším. Nejvyšší hodnoty jemných částic byly 

zaznamenány v letním období, a to ve vnitřním i vnějším prostředí. V létě bylo patrné jisté 
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periodické chování ve vnějším prostředí, nárůst koncentrací začínal vždy večer, maxima 

dosahoval po půlnoci a následně v průběhu noci koncentrace klesala k původním hodnotám. 

Z tohoto průběhu vyplývá, že původcem těchto částic byly emise z táborových ohňů 

z blízkého vodáckého kempu na druhém břehu Vltavy.  

Z obrázku je dále patrno, že i v tomto případě přispívalo vnější ovzduší ke znečištění 

uvnitř depozitáře, neboť obdobný periodický nárůst koncentrací byl s jistým časovým 

zdržením zaznamenán i ve vnitřním prostředí. Jeden případ srovnatelného nárůstu koncentrací 

ve vnějším a následně vnitřním prostředí byl zaznamenán i v průběhu jarní kampaně. I zde se 

s největší pravděpodobností jednalo o emise z táborových ohňů na začátku turistické sezóny, 

což je podpořeno faktem, že se případ odehrál v sobotu večer.  

Z časového průběhu koncentrací jemných částic je patrné i vyšší znečištění v průběhu 

zimy, kdy venkovní hodnoty dosahovaly svého maxima především v pozdním odpoledni. To 

bylo s největší pravděpodobností způsobeno emisemi z domácích topenišť. Naopak na jaře a 

na podzim byly průměrné koncentrace poměrně nízké jak venku, tak v depozitáři.  

Ve vnitřním prostředí byl patrný i jistý vnitřní zdroj jemných částic, který byl 

pozorován nepravidelně v průběhu celého roku. Z obrázku je zřejmý rychlý nárůst 

koncentrací ve vnitřním prostředí, které v mnoha případech přesáhla koncentrace venkovní, 

následovaný poklesem k původním hodnotám (např. 18.4., 17.7. a 1.11.). Zdrojem těchto 

částic bylo s největší pravděpodobností kouření pracovníků depozitáře v přilehlé chodbě. Dá 

se předpokládat, že kouření přispívalo ke zvýšení koncentrací v depozitáři i v dalších 

případech, které ovšem v důsledku variability venkovních koncentrací nebyly jednoznačně 

rozpoznatelné.  

 

 
Obr. 5: Časový průběh koncentrací částic velikostní frakce 20 nm – 1 µm ve vnitřním a 

vnějším prostřední v různých ročních obdobích v depozitáři na Zlaté Koruně 

 

Časové průběhy koncentrací jemných částic (20 nm – 1 µm) ve vnitřním a venkovním 

prostředí v knihovně v Teplicích jsou uvedeny na obrázku 6. Venkovní koncentrace 

aerosolových částic opět vykazovaly značnou časovou variabilitu, která je v tomto případě 

dána patrně kombinací vlivu dopravy, lokálních topenišť a průmyslových zdrojů a dále vlivu 

meteorologických podmínek. Z obrázku je rovněž vidět, že vnitřní koncentrace částic opět 

 



24 
 

s jistým zdržením kopírovaly vnější koncentrace. Znamená to, že i v tomto případě vnější 

ovzduší přispívalo ke znečištění prostředí v knihovně submikronovými částicemi. 

  

 
Obr. 6: Časový průběh koncentrací částic velikostní frakce 20 nm – 1 µm ve vnitřním a 

vnějším prostřední v různých ročních obdobích v knihovně v Teplicích 

 

Koncentrace jemných částic (20 nm – 1 µm) v ovzduší depozitáře NA v Praze jsou pro 

jednotlivá roční období uvedeny na obrázku 7. Z obrázku vyplývá, že koncentrace ve vnitřním 

prostředí NA v Praze byly díky ventilačnímu a filtračnímu systému poměrně nízké a stabilní 

(10
2
 částic·cm

-3
). Nebyla zde zaznamenána žádná významná sezónní variabilita kromě lehce 

zvýšených koncentrací v letním období. To bylo patrně způsobeno častějším navštěvováním 

archivu a průniku částic z chodby, neboť maxima odpovídají záznamu otevírání dveří.  
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Obr. 7: Časový průběh koncentrací částic velikostní frakce 20 nm – 1 µm ve vnitřním 

prostřední v různých ročních obdobích v archivu v Praze 

 

Zatímco koncentrace jemných částic byly v NA v Praze poměrně nízké, z časového 

průběhu byl zřejmý zdroj hrubých částic. Na obrázku 8 je uveden průběh koncentrací hrubých 

částic (2,5 – 20 µm) ve vnitřním ovzduší depozitáře Desek zemských NA v Praze v průběhu 

letní kampaně. Obrázek ukazuje, že ve srovnání s poměrně velmi nízkými koncentracemi 

submikronových částic přítomnost návštěvníků a také pracovníků archivu zvyšuje 

koncentrace hrubých částic ve vnitřním prostředí. To odpovídá výsledkům z pasivních 

vzorkovačů.  

 

 
Obr. 8: Časový průběh početních koncentrací hrubých částic velikostní frakce 2,5 – 20 µm ve 

vnitřním prostředí NA v Praze v průběhu letní kampaně 
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Pro posouzení vztahu vnitřního a vnějšího prostředí má velký vliv ventilační rychlost. 

Ta byla měřena pomocí jednorázového zvýšení koncentrací oxidu uhličitého ve vnitřním 

prostředí a následného sledování poklesu hodnot pomocí přístroje Indoor Air Quality Monitor 

(PS32, Sensotron, Polsko). Srovnání ventilačních rychlostí měřených v přirozeně větraných 

knihovnách je na obrázku 9. Z výsledků je zřejmá vyšší ventilační rychlost v Třeboni. To bylo 

pravděpodobně způsobeno tím, že tamní archiv je vybaven pouze jednoduchými okny s 

mezerami mezi rámy a dokonce i mezi tabulkami skla, zatímco v ostatních knihovnách jsou 

okna dvojitá. Vliv může mít i nepřítomnost jakéhokoli topného systému v Třeboni ve 

srovnání s vytápěnými knihovnami na Zlaté Koruně a v Teplicích. V Třeboni byla ventilační 

rychlost průměrně téměř třikrát vyšší než na Zlaté Koruně a čtyřikrát vyšší než v Teplicích. 

Patrný je i vliv ročního období, kdy v zimě a na podzim ventilační rychlost vzrůstá vlivem 

většího rozdílu mezi teplotou uvnitř a venku.  

 

 
Obr. 9: Ventilační rychlosti v přirozeně větraných archivech v různých ročních obdobích 

 

Vliv penetrace a depozice je pro jednotlivé velikostní frakce ukázán na obrázku 10, 

kde jsou pro jarní kampaně porovnány průměrné koncentrace částic ve vnitřním a vnějším 

ovzduší archivů na Zlaté Koruně a v Teplicích. Pro Třeboň byla použita data naměřená 

pomocí staršího typu spektrometru. 
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Obr. 10: Poměr průměrných vnitřních/vnějších početních koncentrací v závislosti na velikosti 

částice pro jarní kampaně v archivech v Třeboni, Zlaté Koruně a Teplicích 

 

Z obrázku je zřejmé, že poměr průměrných vnitřních/vnějších početních koncentrací 

dosahoval na všech lokalitách svého maxima pro částice velikosti 0,1 – 1 µm, což potvrzuje 

maximální penetrační faktor a nízkou depoziční rychlost těchto částic. Nejvíce byly opět 

ovlivněny ultrajemné a hrubé částice. Nejsnáze z vnějšího do vnitřního prostředí pronikaly 

částice v Třeboni a nejméně v Teplicích, což odpovídalo výsledkům z měření ventilační 

rychlosti. Z obrázku je také patrný příspěvek ultrajemných částic ve vnitřním prostředí na 

Zlaté Koruně způsobený kouřením.  

 

Pro určení chemického složení prachových částic ve vnitřním prostředí byly v každé 

knihovně odebrány dva 24 hodinové vzorky PM1 a PM10 za kampaň, což odpovídá osmi 

vzorkům z každé lokality. Z těchto výsledků byla dopočtena data pro hrubou frakci PM1-10. 

Pro určení chemického složení vzorků bylo uvažováno šest hlavních komponent: (1) 

organické látky; (2) elementární uhlík (3) síran; (4) dusičnan; (5) amonný iont; (6) prvky 

zemské kůry. Pro gravimetrickou analýzu a určení iontového a prvkového složení byly 

použity membránové teflonové filtry (průměr 47 mm, póry 2 µm, Pall) a pro obsah 

organických látek a elementárního uhlíku křemenné filtry (průměr 47 mm, Tissuequartz, 

Pall). 

 Chemickými analýzami částic se podařilo celkem určit pro PM1 89,5(±12)% a PM1-

10 98,7(±28,9)%. Část neidentifikované složky by měla ještě představovat asociovaná voda. 

Vezmeme-li však v úvahu chybu jednotlivých analýz, nejsou zjištěné rozdíly od 100% příliš 

signifikantní. Obsah šesti hlavních komponent ve frakci PM1 je zobrazen na obrázku 11. 

Koncentrace v NA v Praze byly opět velmi nízké. Z výsledků je zřejmé, že hlavní složkou 

částic byly organické složky. V jemné frakci dalšími nejčastějšími složkami byly EC, síran a 

amonný iont. V hrubé frakci pak druhým nejvíce zastoupeným typem aerosolu byly částice 

zemské kůry.  
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Obr. 11: Obsah šesti hlavních složek v částicích PM1 ve vnitřním prostředí archivu v Třeboni, 

depozitáře na Zlaté Koruně, knihovny v Teplicích a NA v Praze 

 

Na obrázku 12 je uveden poměr částic PM1 ve frakci PM10 ve vnitřním prostředí 

archivů. Z výsledků gravimetrie je zřejmé, že ve všech případech submikronová frakce 

dominovala. Ve vnitřním prostředí od podzimu do jara představovala průměrně více než 85%. 

V letním období byl vždy patrně v důsledku meteorologických podmínek poměr cca o 10% 

nižší.  
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Obr. 12: Poměr odhadu frakce PM1/PM10 změřené pomocí odběrového zařízení Leckel ve 

vnitřním prostředí archivů v Třeboni, na Zlaté Koruně, v Teplicích a v Praze (vždy průměr z 2 

odběrů pro každé roční období)  

 

Na obrázku 13 je uveden poměr PM1/PM10 pro hlavních šest komponent. Z výsledků 

vyplývá, že elementární uhlík se po celý rok vyskytoval převážně v jemných částicích. 

Organický aerosol byl přítomen také zejména v jemné frakci. Výjimkou bylo léto, kdy byl 

zaznamenán i příspěvek hrubých částic. To může v tomto období indikovat zdroje hrubých 

organických částic, kterými mohly být např. bioaerosoly, zatímco v jemné frakci byly 

hlavními zdroji EC i organické hmoty emise ze spalovacích procesů a u organické složky i 

oxidace těkavých organických látek (VOC). Tyto částice mohou způsobovat především 

viditelné zašpinění uložených materiálů. Částice zemské kůry se vyskytovaly dominantně 

v hrubé frakci. V NA v Praze byly však hodnoty této složky v PM1 a PM10 srovnatelné. To 

bylo zřejmě způsobeno celkově velmi nízkými hodnotami částic v tomto archivu. Tyto částice 

pocházející např. z resuspendovaného prachu jsou abrazivní a mohou způsobovat mechanické 

poškození při manipulaci s materiály. Sekundární anorganické složky (síran, dusičnan a 

amonný iont) byly nalezeny převážně v jemné frakci.  
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Obr. 13: Poměr PM1/PM10 pro šest hlavních komponent ve vnitřním prostředí archivů 

v Třeboni, na Zlaté Koruně, v Teplicích a v Praze v průběhu různých ročních období (vždy 

průměr ze 2 měření) 

 

Z výsledků chemického složení jemných částic je velice zajímavý obsah draslíku, 

který nepochází z částic zemské kůry=K-0,6 Fe, kde koeficient 0,6 odpovídá poměru draslíku 

a železa v zemské kůře [1] (obr. 14). Draslík je typický „marker“ pro spalování dřeva.  

Výsledky potvrzují domněnku, že významným zdrojem jemných částic v chladném období 

roku zejména v Třeboni a v Teplicích je spalování dřeva v domácích topeništích. V letních 

měsících pak na Zlaté Koruně bylo zdrojem pálení dřeva v táborových ohních, zatímco na 

všech ostatních lokalitách byly koncentrace na hranici detekčního limitu. V NA v Praze byly 

dle předpokladu díky filtračnímu systému pozorovány velmi nízké koncentrace v průběhu 

celého roku.  
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Obr. 14: Obsah draslíku pocházejícího z kouře v částicích PM1 ve vnitřním prostředí na všech 

lokalitách (vždy průměr a směrodatná odchylka ze 2 měření) 

 

 Z výsledků zkoumání chemického složení částic tedy vyplývá, že ve filtrovaném 

archivu v NA v Praze hrozí nejmenší riziko degradace archiválií v důsledku depozice prachu. 

V dalších archivech bylo zaznamenáno riziko zašpinění uložených materiálů v důsledku 

depozice jemných částic elementárního uhlíku především z dopravy a topení. Dále pak hrozí 

chemická degradace v důsledku depozice kyselých jemných sekundárních částic z vnějšího 

ovzduší. Prvky zemské kůry, které byly nalezeny ve všech archivech v hrubé frakci, pak 

mohou být důvodem abraze materiálů při manipulaci. Podstatná je i přítomnost hrubých částic 

organických látek ve vnitřním prostředí a to zejména v letním období. Tyto částice mohou 

značit přítomnost bioaerosolů, které mohou být původcem další degradace.  

 

9.4 Testování aerosolového spektrometru konečnými uživateli 

 

 Aerosolový spektrometr Basamatikum byl testován v rámci kontinuálního měsíčního 

měření v září 2013 v Technickém muzeu (TM) v Brně restaurátory, což jsou koneční 

uživatelé tohoto přístroje. Aparatura byla nainstalována pracovníky ÚCHP a následně byli 

během krátkého školení pracovníci TM seznámeni s obsluhou a byl jim poskytnut návod k 

obsluze. Během tohoto testu se ukázalo, že přístroj je uživatelsky příznivý a může být tedy 

bez problémů obsluhován zaměstnanci muzeí a knihoven, kde měření probíhá.  

 Měření v TM v Brně probíhalo v jediné expozici vybavené ventilačním a filtračním 

systémem. Na obrázku 15 je uveden časový průběh koncentrací hrubých částic (2,5 – 20 µm). 

Z obrázku je patrné, že vnitřní koncentrace vykazovaly periodický růst začínající na počátku 

návštěvních hodin s maximem na konci návštěvní doby a následným poklesem v průběhu noci 

k počátečním hodnotám. Z průběhu koncentrací je zřejmé, že zdrojem těchto částic byli 

návštěvníci. 
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Obr. 15: Časový průběh koncentrací hrubých částic (2,5 – 20 µm) ve vnitřním prostředí v TM 

v Brně 

 

Z časového průběhu koncentrací jemných částic (20 nm – 1 µm) v této expozici však 

vyplývá, že i přes přítomnost filtračního systému zde vnitřní koncentrace opět s jistým 

zpožděním kopírovaly venkovní hodnoty a pohybovaly se v řádech 10
3
 částic·cm

-3
. Z toho lze 

vyvodit, že filtrační systém nemá dostatečnou kapacitu. 

 

9.5 Shrnutí a závěr 

 

 Tato práce porovnává kvalitu vnitřního prostředí ve čtyřech archivech v ČR s různým 

venkovním prostředím, typem budovy a způsobem využití. Cílem studie bylo v praxi použít a 

ověřit navrhované postupy metodiky, která hodnotí zatížení vnitřního prostředí knihoven a 

archivů prachovými částicemi.  

Z výsledků vyplývá, že hodnocení pomocí pasivního vzorkovače prachových částic je 

vhodnou orientační metodou, neboť takto získaná data odpovídají výsledkům aktivního 

měření. Nejvíce znečištěnou lokalitou jemnými i hrubými částicemi se pomocí obou metod 

ukázala být knihovna v Teplicích. Naopak řádově nižší koncentrace jemných částic byly 

zaznamenány v archivu v Praze, nicméně byl zde přítomen zdroj hrubých částic v podobě 

pracovníků a návštěvníků. Obdobné výsledky (nejvyšší koncentrace jemných i hrubých částic 

v Teplicích, velmi nízké koncentrace jemných částic a zvýšené hodnoty hrubých částic 

v archivu v Praze) byly zaznamenány i pomocí pasivní metody.  

V přirozeně ventilovaných knihovnách, kde se koncentrace částic ve vzduchu 

pohybovaly v řádech 10
3
 částic·cm

-3
, depozice jemných částic síranu za rok pomocí difúze 

odpovídala 10
-2

 µg·cm
-2

. Ve filtrovaném archivu, kde byly zaznamenány koncentrace v 

ovzduší o řád nižší (10
2 

částic·cm
-3

), byla i pozorována o řád nižší depozice jemných částic 

síranu za rok (10
-3

 µg·cm
-2

).  

Pomocí spektrometru částic bylo možné detailně popsat koncentrace částic, jejich 

zdroje a vztah s vnějším prostředím.  Z výsledků je zřejmé, že pro kvalitu vnitřního ovzduší 

knihoven a archivů je průnik prachových částic z vnějšího prostředí v mnoha případech 

dominantním zdrojem. Vzhledem k tomu, že tento zdroj znečištění je silně závislý na 

ventilační rychlosti, měl by její test být jedním z prvních zjištěných parametrů při hodnocení 

kvality vnitřního prostředí. 
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Typická vnitřní distribuce hmotnostní koncentrace částic byla bimodální s minimem 

okolo 1 µm. Na základě těchto výsledků byla zjednodušena metodika analýzy chemického 

složení vnitřních částic na frakce PM1 a PM10. Z detailních výsledků chemického složení pak 

bylo možné určit zdroje částic a odhadnout jejich dopad na uložené materiály. 

Z výsledků studie tedy vyplývá, že navrhovaná metodika je vhodným nástrojem pro 

zhodnocení zatížení vnitřního prostředí knihoven a archivů prachovými částicemi. Její využití 

je však možné i v dalších prostorech jako jsou muzea, galerie, depozitáře apod. 
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