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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou konzervace a ochrany muzejních sbírek 

z pohledu možné kontaminace životního prostředí znečišťujícími látkami a následného 

poškození zdraví osob v tomto prostředí se pohybujících. Z důvodu velmi rozsáhlé oblasti 

ošetřovaných předmětů je práce zaměřena na problematiku ochrany dřeva a zoologických 

preparátů. První dvě části práce jsou rešeršního charakteru se zaměřením na strukturu a 

vlastnosti dřeva a na jeho preventivní ochranu a na konzervační prostředky, které byly 

používány ať už v minulosti tak v současnosti, a dále na zoologické preparáty a jejich 

preventivní ochranu. Třetí část je zaměřena na charakterizaci látek, které mohou v této 

oblasti negativně ovlivňovat prostředí a zdraví člověka, včetně přehledu legislativy a 

klasifikace daných látek v rámci legislativy České republiky, Evropské unie, ale i 

mezinárodních dohod. Tato část je doplněna screeningovou analýzou prachu v objektech 

depozitářů Slezského zemského muzea v Opavě, s cílem poskytnout první pohled na stav 

prostředí z hlediska možné kontaminace. 

Klíčová slova: konzervace, muzeum, dřevo, zoologické preparáty, kontaminace 

vnitřního prostředí  



Summary 

This thesis deals with the preservation and protection of museum collections from 

the perspective of possible contamination with environmental pollutants and subsequent 

damage to the health of people who are moving in this environment. The work is focused 

on the protection of wood and zoological preparations due to the very large area of objects 

which are treated. The first two chapters of the search character, which are focused on the 

structure and properties of wood and its preventive protection and preservatives that have 

been used both in the past and in the present, and the zoological preparations and their 

preventive protection. The third part focuses on the characterization of substances that may 

negatively affect the area of the environment and human health, including an overview of 

the legislation and the classification of the substance in the legislation of the Czech 

Republic, the European Union, as well as international agreements. This section is 

completed screening analysis of dust in buildings depositories of the Silesian Museum in 

Opava, with the aim provide a first look at the status of the environment in terms of 

possible contamination. 

Keywords: conservation, museum, wood, dermoplastic preparations, 

contamination of the indoor environment 
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ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Bakalářská práce je věnována problematice kontaminace vnitřního prostředí 

v objektech depozitářů Slezského zemského muzea v Opavě. Slezské zemské muzeum je 

nejstarším veřejným muzeem v ČR. Slezské zemské muzeum je na základě bohatosti 

sbírkových fondů třetím největším muzeem na území našeho státu. Ročně pořádá mnoho 

výstav, odborných přednášek a kulturních pořadů. V současnosti spravuje šest expozičních 

budov a areálů. V muzeu působí odborníci v oblastech mineralogie, geologie, 

paleontologie, botaniky, dendrologie, entomologie, zoologie, muzeologie, archeologie, 

etnografie, numismatiky, historie, dějin umění v neposlední řadě restaurátoři, či 

knihovníci. 

V depozitářích Slezského zemského muzea jsou obsáhlé sbírky předmětů 

nejrůznějšího charakteru (zoologické preparáty, nábytek, zbraně, obrazy, hudební nástroje 

apod.), které musí být chráněny před vnějšími vlivy z důvodu jejich poškození  

a následných kulturních ztrát pro budoucí generace. Mezi zásadní činnosti pracovníků 

v ochraně sbírkových předmětů patří konzervace a restaurování. Konzervace (z lat. 

conservatio) je ochrana, uchování památky či muzejního sbírkového předmětu ve stavu,  

ve kterém se památka dochovala s pozdějšími historickými záplatami. Restaurování (z lat. 

restauratio) neboli obnovení zahrnuje všechny druhy prací, zaměřených jak na zachování 

díla či památky, tak i na zohlednění jejich původního stavu. Restaurování znamená 

provedení takových prací, které vedou k prodloužení života materiálů kulturní hodnoty 

(Niktinin, Meľnikova, 2003). 

K výše uvedeným činnostem byly v minulosti používány mnohdy chemické látky  

a činidla, které patří mezi významné kontaminanty životního prostředí působící nejen proti 

škůdcům, ale jsou známy i svými negativními účinky na lidské a ostatní živé organismy. 

Tato práce je zaměřena na získání údajů o používaných prostředcích v muzejnictví. 

Vzhledem k velmi širokému rozsahu problematiky možné kontaminace ŽP v tomto 

prostředí je bakalářská práce zaměřena pouze na oblast ochrany dřeva a zoologických 

preparátů.  
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Cílem bakalářské práce je: 

1. charakterizace dřeva a zoologických preparátů, 

2. vytvoření přehledu metod pro konzervaci dřeva a zoologických preparátů,  

3. vytvoření přehledu konzervační prostředků na ochranu dřeva a zoologických 

preparátů, 

4. provedení screeningové analýzy prachu ve vybraných prostorech depozitářů 

Slezského zemského muzea pro prvotní zjištění situace. 
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1 STAVBA A VLASTNOSTI DŘEVA 

Dřevo je organický materiál rostlinného původu. Z biologického hlediska se jedná  

o soubor buněk, z nichž většina má zdřevnatělou buněčnou stěnu. Stavbu dřeva lze popsat 

jak z makroskopického, mikroskopického tak i ze submikroskopického hlediska 

(Vodičková, 2008).  

1.1 Chemické složení 

Dřevo se skládá z těchto prvků: uhlík, dusík, kyslík, vodík. Tyto prvky tvoří 

složitější organické sloučeniny, jako je celulosa, hemicelulosa, lignin a tzv. doprovodné 

látky (těkavé kyseliny, éterické oleje, alkoholy, minerální sloučeniny, barviva, apod.) 

Celulosa je polysacharid, jehož makromolekuly tvoří glukosové jednotky, jež spojují 

glykosidické vazby. Makromolekula celulosy tvoří elementární fibrilu (mikrofibrilu), volné 

prostory mezi těmito fibrilami mohou pojímat malé molekuly (vody) a tím dochází 

k bobtnání dřeva (Peschel et al., 2002; Lokaj et al., 2010). 

Hemicelulosa je rovněž polysacharid s kratšími řetězovými makromolekulami. 

Hemicelulosa tvoří spojovací prvek mezi celulosou a ligninem. Na rozdíl od celulózy je 

amorfní a je uložena ve vnitřní části buněčné stěny. Hemicelulóza je méně stálá vzhledem 

ke své chemické heterogenitě (Balabán, 1955; Lokaj et al., 2010). 

Lignin je makromolekulární látka aromatické povahy. Makromolekuly ligninu jsou 

velké a vysoce reaktivní. Vedlejší složky dřeva nejsou součástí buněčných stěn, patří mezi 

ně pryskyřice, vosky, tuky, alkoholy, mastné kyseliny, fenoly (Balabán, 1955; Lokaj et al., 

2010).  

1.2 Mikroskopická stavba 

Mikroskopická stavba dřeva je základem fyzikálních a mechanických vlastností  

a podkladem pro anatomickou stavbu dřeva. Během pozorování dřeva pod mikroskopem, 

lze dokázat, že se dřevo skládá z buněk různého tvaru a velikosti. Základními druhy buněk 

jsou cévní články, tracheidy, libriformní vlákna a parenchymatické buňky. Cévní články 

jsou buňky válcovitého tvaru. Tečky (dvojtečky) obstarávají styk obklopujících buněk 
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s cévními články. Cévní články se vyskytují pouze u listnatých dřevin (Vodičková, 2008; 

Lokaj et al., 2010).  

Tracheidy jsou základním stavebním prvkem jehličnatých dřevin, ale vyskytují se  

i u listnatých dřevin. Jsou to protáhlé buňky (trubice) čtvercového průřezu o délce 2 až 5 

mm a šířce 10 až 50 μm se zploštělými konci. Tracheidy jsou určeny k vedení vody a živin. 

K výměně látek dochází prostřednictvím teček – ztenčeniny ve stěnách buněk (Josten et 

al., 2010; Lokaj et al., 2010). 

Libriformní vlákna jsou dlouhé, tenké tlustostěnné buňky vřetenovitého tvaru. 

Délka buněk se odvíjí od letokruhu, nejdelší jsou v letním dřevě a nejkratší jsou v jarním 

dřevě. Tyto vlákna se vyskytují pouze u listnatých dřevin (Lokaj et. al, 2010). 

Parenchymatické buňky jsou krychličkovitého, protáhlého nebo i nepravidelného 

tvaru, tenkostěnné. Stěny rovněž obsahují tečky k vedení a ukládání živin (Josten et al., 

2010; Lokaj et al., 2010). 

1.3 Makroskopická stavba 

Většina buněk tvořící dřevní hmotu má protáhlý tvar. Tyto buňky jsou většinou 

orientovány rovnoběžně s podélnou osou kmene. Tudíž vzhled povrchu dřeva je značně 

ovlivněn úhlem, který řezná rovina svírá s podélnou osou kmene. Proto se používají 3 

základní řezy (Obrázek 1): příčný řez (veden kolmo na podélnou osu kmene), podélný řez 

(vede přesně podélnou osou kmene), tangenciální (vede rovnoběžně s podélnou osou 

kmene, ale neprochází osou kmene). (Peschel et al., 2002; Vodičková, 2008; Lokaj et al., 

2010).  

 

Obrázek 1 - Řezy dřevem; a) příčný řez, b) podélný řez, c) tangenciální řez (Josten et al., 2010) 
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Na příčném řezu kmene lze pozorovat makroskopickou stavbu dřeva (Obrázek 2). 

Kůra se skládá z vrstvy lýka (vnitřní kůra) a borky (vnější kůra). Kůra chrání kmen  

před výkyvy teplot a poškozením. Lýko obklopuje z vnější strany kambium. Borka je 

korkové pletivo, které lze nalézt na obvodu kmene a chrání vnitřní části před škodlivými 

vlivy. Kambium je jednobuněčná vrstva pod lýkem, jehož dělením vznikají nové buňky, 

směrem dovnitř vznikají buňky dřeva, směrem ven vznikají buňky lýka. Běl je živá, vnější 

část kmene, podílející se na vedení vody. Ve vodě vede rozpuštěné minerály směrem 

vzhůru do koruny. Vedení vody u jehličnatých dřevin probíhá v celé šíři. U listnatých 

dřevin vede rozpuštěné látky jen určitá část vnějšího okraje běli. Jádro obsahuje mrtvé 

buňky. Dřevo jádra je pevnější, trvanlivější, tvrdší. Zbarvení jádra je zapříčiněno 

přítomností jádrových látek. Jádro i běl se skládají z letokruhů, což jsou roční přírůstky 

dřevin. Jarní dřevo (světlejší část) tvoří buňky s tenkými stěnami a širokými lumeny 

(dutinami). Letní dřevo (tmavší část) tvoří buňky s tlustými stěnami a úzkými dutinami. 

Cévy jsou odumřelé válcovité dutiny s rozdílným průměrem a velikostí. Pravé cévy mají 

jen listnaté dřeviny. Dřeňové paprsky slouží k rozvádění živin v kmeni a to v příčném 

směru. Pryskyřičné kanálky jsou úzké, podélné a příčné mezibuněčné prostory vyplněné 

pryskyřicí (Vodičková, 2008; Josten et al., 2010; Lokaj et al., 2010). 

 

Obrázek 2 - Makroskopická stavba dřeva; 1- kůra, 2 - lýko, 3 - kambium, 4 – běl, 5 – jádro, 6- letokruhy, 7 – 

dřeň, 8 – hlavní dřeňové paprsky, 9 – vedlejší dřeňové paprsky (Lokaj et al., 2010) 

 



Petra Kučerová: Kontaminace vnitřního prostředí konzervátorskými přípravky v depozitáři 

2013  6 

 

1.4 Vlastnosti 

Anizotropie je hlavním znakem dřeva, jedná se o vláknitou a nesymetrickou 

strukturu, která způsobuje odlišné chování dřevní hmoty. U dřeva charakterizuje vnější 

vzhled a to především jeho barva, lesk, textura a vůně (Šefců et al., 2000). 

Pevnost dřeva je závislá především na jeho kvalitě. Obecně platí, že dřevo vyšší 

objemové hmotnosti má lepší mechanické vlastnosti, tudíž dřevo hustší, pomalu rostlé, je 

z tohoto důvodu kvalitnější. Dřeva těžší jsou tvrdší a mají vyšší pevnosti (Baier, Týn, 

2004; Šefců et al., 2000). 

Mechanické vlastnosti dřeva se zhoršují se stoupající vlhkostí dřeva. Zjišťování 

vlhkosti dřeva se provádí váhovou metodou, extrakční metodou a elektrickým měřením 

vlhkosti. U váhové metody se ze vzorku dřeva vyřízne zkušební tělísko, které se zváží. 

Poté se vysuší na nulovou vlhkost a znovu se zváží. Ze získaných hodnot se vypočte 

vlhkost dřeva. Extrakční metoda se provádí destilací u impregnovaného dřeva, ovšem 

metoda je velmi zdlouhavá a vyžaduje nákladné laboratorní zařízení. Elektrické měření se 

používá v praxi nejčastěji, jelikož výsledek je možno získat okamžitě (z displeje přístroje). 

Se změnami vlhkosti ve dřevě dochází k objemovým změnám dřeva – k bobtnání  

a sesychání (Šefců et al., 2000; Josten et al., 2010). 

Vlastnosti dřeva se mění při vyšších teplotách. Mechanické vlastnosti dřeva se  

při zvýšení teplot z 20 °C na 30 °C zhoršují asi o 10 %, při teplotách okolo 100 °C klesají  

o několik desítek procent. Tato skutečnost se projeví v chování dřevěných konstrukcí  

při požáru, v běžných podmínkách nemá větší význam (Baier, Týn, 2004). 

V muzeu lze nalézt předměty ze dřeva, jako jsou obrazy, truhly, nože, zemědělské  

a technické náčiní, sochy, rámy, židle, stoly a mnoho dalších.  
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2 PREVENTIVNÍ OCHRANA DŘEVA 

Všechny materiály, i ty sbírkové, vlivem okolního prostředí časem stárnou  

a chátrají. Odvrátit působení mnohých narušujících faktorů svázaných s prostředím,  

ve kterém se památky nacházejí, není vždy zcela možné. Snahou pracovníků muzeí je 

materiál uchovat v nejlepším stavu s minimálními zásahy. Jedná se například o ochranu 

před výkyvy teploty a relativní vlhkosti, slunečním zářením, zabránění biologickému 

narušování předmětů atd. Jediným osvědčeným způsobem předcházení tomuto chátrání je 

důsledná preventivní péče (Zelinger et al. 1987).  

Dřevo může být poškozováno jak abiotickými, tak biotickými činiteli.  

Mezi abiotické faktory způsobující poškození dřeva řadíme působení: světla – 

fotodegradace, tepla – termický rozklad dřeva, kyselin a zásad – chemická koroze dřeva, 

mechanických částí (prachové částice) – mechanická abraze, vlhkosti. Tyto faktory svým 

působením znehodnocují dřevo – snižují jeho mechanické, fyzikální, ale i estetické 

vlastnosti (Vodičková, 2008). 

Mezi biotické činitele patří dřevokazné houby, dřevokazný hmyz, ptáci, hlodavci, 

bakterie, plísně. Biotičtí škůdci jsou nejčastějšími činiteli degradujícími dřevo svou 

přirozenou činností. V přírodě zabezpečují rychlé a kvalitní rozložení dřeva (Ptáček, 2009). 

2.1 Citlivost vůči vnějším vlivům  

Tabulka 1 - Citlivost vůči vnějším vlivům: dřevo (Štefcová, 2000) 

Materiál Rizikové faktory Důsledek 

dřevo samotné (i 

v kombinaci 

s jinými 

materiály) 

prudké výkyvy RV a T 
vnitřní pnutí, rozměrové 

změny, borcení dřeva 

RV vyšší než 65% 

destrukce, vyšší 

pravděpodobnost 

biologického napadení 

RV nižší než 50% destrukce a praskání 

vysoká teplota 
tepelná degradace, snížení 

houževnatosti, pevnosti 

působení kyselin kyselá hydrolýza 

sluneční světlo, UV záření fotooxidace 
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Pokračování tabulky 1 – Citlivost vůči vnějším vlivům: dřevo 

dřevokazné houby (RV vyšší než 85%, 

T 2-40°C) 

rozklad dřeva (tlení, 

hniloba, plísně) 

některé druhy dřevokazných hub 

(vřeckovýtrusné, vláknité) 

změna zbarvení dřeva, 

změna mechanických 

vlastností 

dřevokazný hmyz poškození dřeva, destrukce 

2.2 Specifika uložení 

Pro uložení sbírkových předmětů ze dřeva je třeba volit prostředí s hodnotami RV 

(v rozmezí 50-55 %) a T (15-18 °C). Není-li možné tohoto dosáhnout, musí se volit 

prostory s pokud možno přirozenou klimatickou stabilitou, tzn. minimální odezva  

na klimatické výkyvy v exteriéru. Klimatická stabilita musí být blízká již uvedeným 

hodnotám relativní vlhkosti a teploty. V depozitárním režimu je intenzita osvětlení 

doporučována 0 lux. Pro dřevěné předměty se doporučuje maximální hodnota osvětlení 50 

lux; maximální roční expozice (spodní hranice intervalu) je 12000 lxh a maximální roční 

expozice (horní hranice intervalu) je 12500 lxh. Doporučuje se volné uložení předmětů 

v regálech, na závěsech či v prostoru (Štefcová, 2000; Šefců et al., 2000). 

2.3 Specifika manipulace a transportu 

Se sbírkami by se mělo šetrně manipulovat. Sbírky se balí do měkkých materiálů, 

jako jsou různé druhy nekyselých papírů, polyethylenová fólie, bublinková polyethylenová 

fólie. Volba materiálu závisí na charakteru sbírky. Je možné využít kartónové materiály – 

kartónové krabice z překližky vyložené mirelonem a klimastabilní bedny, které díky 

izolačním vrstvám chrání předmět nejen před mechanickým poškozením,  

ale i před změnami teploty a relativní vlhkosti. Pro přepravu na krátké vzdálenosti se 

používají nákladní vozy. Pro transport na delší vzdálenosti, přepravu citlivých materiálů je 

vhodnější používat specializovaná nákladní vozidla, která jsou vybavena izotermickou 

nástavbou izolující nákladní prostor od vnějších klimatických vlivů. Obaly je nutné  

na nákladním vozidle kvalitně upevnit a ochránit před pohybem během jízdy. Letadla jsou 

další možností transportu, ovšem kritickým okamžikem při letecké dopravě je nakládka  

a vykládka, kde hrozí riziko největšího poškození předmětů (Štefcová 2000). 
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3 PŘÍČINY POŠKOZENÍ DŘEVA 

Dřevo bývá vystavováno různým typům narušení, které mohou vést až k jeho úplné 

destrukci. Patří mezi ně tepelná degradace, hydrolýza, oxidace katalyzovaná UV zářením  

a především napadení dřevokaznými organismy. Všechny tyto vlivy vyvolávají ve dřevě 

chemické a mechanické změny (Vodičková, 2008).  

3.1 Tepelná degradace 

Tepelnou degradaci způsobuje intenzivní sluneční záření a zvýšená teplota.  

Při degradaci dřeva dochází ke ztrátě vody a tím se snižuje pevnost, houževnatost  

a odolnost k opotřebování a objevují se trhliny. Vazby mezi vlákny dřeva jsou 

zeslabovány, což se zpozoruje při povrchové úpravě dřeva, např. při broušení, kdy jsou 

vlákna z povrchu vytrhávána. Je to důkaz tepelného štěpení řetězců hemicelulózy 

(Šimůnková, 1989).  

3.2 Kyselá hydrolýza 

Hemicelulóza a celulóza podléhají kyselé hydrolýze, přičemž vznikají kratší 

polysacharidy až monosacharidy. Za normální teploty probíhá hydrolýza extrémně malou 

rychlostí, a je ovlivněna úrovní kyselosti. U dřeva, které je dlouhodobě ve styku s vodou, 

je jeho přirozená kyselost (pH je 4-5) dostatečná, aby způsobila hydrolýzu hemicelulózy 

při normální teplotě (Zelinger et al., 1987). 

3.3 Fotooxidace 

Kombinací dvou degradačních faktorů, UV záření a vzdušného kyslíku, dochází 

k chemické přeměně dřevní hmoty, a to výhradně na povrchu. Působením ultrafialového 

záření vzniknou na povrchu volné radikály, které reagují s kyslíkem za vzniku 

hydroperoxidů způsobujících oxidaci hydroxylových skupin, stavebních jednotek ligninu. 

Lignin se chemicky štěpí, což se projeví žlutým později hnědým zbarvením na povrchu 

dřeva. Dřevěné materiály vystavené vlhkosti se zbarvují do šeda v důsledku vymývání 

rozpustných produktů ligninu (Šimůnková, 1989).  
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3.4 Dřevokazné houby 

Dřevokazné houby jsou jedním z nejnebezpečnějších organismů napadajících dřevo 

a vyvolávajících jeho rozklad označovaný jako hniloba nebo tlení anebo vytvářejí  

na povrchu dřeva plísňové porosty. Pro růst dřevokazných hub je nejdůležitější vlhkost 

dřeva v rozmezích 30-70 % a teplota v rozmezích 20-30 °C. Příčinou jejich rozvoje je 

většinou vada v konstrukci nebo i nevhodné použití dřeva pro daný účel. Dřevokazné 

houby zhoršují mechanické vlastnosti dřeva a způsobují jeho degradaci (Ptáček, 2009). 

 Jedná se především o houby stopkovýtrusné (Basidiomycestes) a vřeckovýtrusné 

(Ascomycetes). Dřevokazné houby stopkovýtrusné (Basidiomycestes) se rozmnožují tak, že 

vnější strana výtrusu praskne a z výtrusu vyrůstá houbové vlákno (hyfa), které se 

rozvětvuje a vytváří primární podhoubí. Houby stopkovýtrusné se rozmnožují také 

vegetativně myceliem (sekundární podhoubí). Mycelium se rozšiřuje jak na povrchu dřeva, 

tak proniká dovnitř do dřeva a rozkládá buď pouze celulózu, nebo i lignin. Podle toho je 

dělíme na houby celulózovorní (způsobují hnědou hnilobu) a ligninovorní (způsobují bílou 

hnilobu) (Šefců et al., 2000; Šimůnková, Kučerová, 2000; Ptáček, 2009). 

Celulózovorní houby rozkládají jen celulózní složky dřeva a způsobují destrukční 

rozklad dřeva, nazývaný červená nebo hnědá hniloba. Nejdůležitějšími zástupci těchto hub 

jsou: dřevomorka domácí (Serpula lacrymans) – bílá, vatová houba, která způsobuje 

typickou hnědou hnilobu dřeva. Roste při nízké vlhkosti dřeva (18 - 20 %) a rozkládá 

cukry na molekuly vody, kterými zvlhčuje dřevní substrát na vlhkost dřeva 30 - 40 %. 

Dřevo napadené dřevomorkou je nutné mechanicky odstranit, vložit do vhodných pytlů  

a uložit na skládku nebo spálit. Je důležité odstranit veškeré napadené části, protože 

jakékoliv zbytky mohou přežívat a za vhodných podmínek může houba opět začít vyvíjet 

aktivitu (Šimůnková, Kučerová, 2000; Peschel et al., 2002; Ptáček, 2009). 

Dalším zástupcem celulózovorních hub je koniofora sklepní (Coniophora puteana)- 

žlutavě bílá houba, později černohnědá, která ke svému růstu potřebuje dostatečnou 

vlhkost dřeva (30 - 60 %). Dřevo pokrývá tenkým povlakem. Při svém růstu vylučuje  

do prostředí kyseliny, které vytváří vhodné podmínky pro růst již zmíněné dřevomorky 

domácí (Peschel et al., 2002; Ptáček, 2009; Josten et. al, 2010). 

Ligninovorní houby rozkládají lignin, celulózu i hemicelózu buď současně, nebo 

nejdříve lignin a následně polysacharidy. Z ligninovorních hub jsou nejznámější: václavka 
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žlutoprstenná (Armillaira mellea), ohňovec obecný (Phellinus igniarius), lesklokorka 

ploská (Ganoderma applanatum) (Ptáček, 2009). 

Houby vřeckovýtrusné (Ascomycetes) jsou charakteristické tvorbou vřecek, 

vakovitých buněk, ve kterých se tvoří spory. Některé vřeckovýtrusné a vláknité houby 

působí modrání a červenání dřeva. Zástupci těchto hub jsou například aureobazidium 

klíčivé (Aureobasidium pullulans), ceratocystis chloupkatý (Ceratocystis pilifera) (Ptáček, 

2009).  

3.5 Dřevokazný hmyz 

Hmyz napadá dřevo za účelem získání útulku, potravy a místa pro kladení vajíček. 

Vytváří dutiny a tunely různých rozměrů a některé druhy jsou schopny změnit vnitřek 

dřeva na piliny ohraničené tenkou vnější vrstvou. Hmyz zhoršuje kvalitu dřeva tím, že 

oslabuje jeho profil. Dřevokazný hmyz můžeme rozdělit na dvě skupiny. První skupina 

zahrnuje hmyz napadající čerstvé dřevo. Druhá skupina zahrnuje hmyz napadající dřevo 

zpracované (Šimůnková, Kučerová, 2000; Ptáček, 2009).  

Tesařík krovový (Hylotrupes bajulus) je dlouhý 10 - 20 mm, hnědý se dvěma 

nezřetelnými příčnými pruhy ve středu krovek. Tykadla má poměrně krátká, dosahují sotva 

do poloviny krovek. Může způsobit destruktivní poškození. Napadá dřevo, které je 

přístupné z volného prostoru, do stavby se může dostat i ve dřevě napadeném již v lese. 

K růstu potřebuje teplo. Dřevo napadené tesaříkem je při promočení snáze napadáno 

houbami. Tesařík napadá dřevo jehličnatých stromů. Samička klade 80 - 200 vajíček  

do spár. Vylíhlé larvy vyhlodávají chodby pod povrchem, následně se zavrtávají hlouběji, 

napadené dřevo se nakonec rozpadá až na drť (Zahradník, 2001; Peschel et. al, 2002). 

Červotoč proužkovaný (Anobium punctatum) je 3 - 4 mm dlouhý, tmavohnědý,  

na krovkách má 10 řad rovných a zřetelně tečkovaných rýžek. Napadá především 

jehličnaté dřevo, opracované a několik let používané. Vyznačuje se vysokým stupněm 

všežravosti, Larvy vyvrtávají ve dřevě podélné chodby. Kulatá dírka má průměr 1 až 2 mm 

(Šimůnková, Kučerová, 2000; Pokorný, 2002; Peschel et al., 2002).   

Dřevokaz čárkovaný (Trypodendron lineatum) je dlouhý 3 - 4 mm, hlava a štít jsou 

hnědožluté až červené, krovky jsou bledě žluté, s postranním tmavým podélným okrajem. 

Do skladů dřeva se dřevokaz dostává ve stadiu larvy nebo přezimujících brouků. Samička 
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vrtá mateční chodbu kolmo k ose kmene až do hloubky 5 cm, chodby larev pak jsou kolmo 

k mateční chodbě (Pokorný, 2002). 
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4 METODY KONZERVACE DŘEVA 

Dřevo je jedním z nejstarších a nejpoužívanějších materiálů. Je to zapříčiněno jeho 

vlastnostmi, a to především nízkou hmotností, lehkou zpracovatelností, nízkou tepelnou 

vodivostí a estetickým vzhledem. Nevýhodou dřevního materiálu je hořlavost a nízká 

odolnost proti napadení škůdci. Dřevo podléhá stárnutí, proto je nezbytné dřevo ochránit a 

prodloužit jeho životnost vhodným použitím, ochranou konzervačními činidly a 

pravidelnou údržbou (Zelinger et al. 1987). 

Při konzervování a restaurování dřevěných předmětů se používají roztoky 

konzervačních činidel ve vodě nebo v organických rozpouštědlech. Množství roztoku, 

které materiál pohltí, závisí na stupni poškození dřeva a na vlastnostech dřeva. Cílem je co 

nejhlubší proniknutí konzervačních činidel do struktury dřevní hmoty (Nikitin, Meľnikova, 

2003). 

4.1 Historické konzervační přípravky 

Ke konzervaci či zpevnění docházelo přirozeným přírodním procesem, bez zásahu 

člověka. Například solí, humidními kyselinami či minerálními látkami. Ke konzervaci 

zásahem člověka byl v historii používán například vosk a různé druhy pryskyřic. Odolnost 

proti vodě zvyšovala smůla, užívaná při výrobě člunů, později dřevěných sudů, dehet  

a asfalt (Šefců et al., 2000). 

Jedním z prvních konzervačních postupů na ochranu dřeva, ve 14. století, bylo 

napouštění dřeva roztoky arsenitých, arseničných a rtuťnatých solí. Leonardo da Vinci 

ošetřoval dřevo roztokem chloridu rtuťnatého a arseniku. Stejně jako on postupovala celá 

řada odborníků, jelikož byl tento postup nenáročný a riziko vysoké toxicity pro člověka 

bylo opomíjeno. Počátkem 18. století chemik W. Homberg doporučil používání kyseliny 

borité, která je toxická pro dřevokazné organismy, ovšem pro člověka nepředstavuje velké 

nebezpečí (Šimčík, 2005). 

Zásadní změna přichází teprve v průběhu 19. století, což úzce souviselo s rozvojem 

muzeí a archeologie. Dřevěné předměty se v konzervátorské praxi přibližně od poloviny 

19. století dělily do dvou základních skupin – na dřevo suché nebo historické a mokré či 

archeologické dřevo. Stocký (1926) doporučoval ochránit mokré dřevo před vysušením  
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na vzduchu tím, že se bude balit do vlhkého mechu, případně bude hned napouštěno 

glycerinem. Doporučoval i napuštění předmětů petrolejem, překrytím tenkým 

promaštěným papírem a zalitím do sádry. Oproti tomu Novotný (1894) doporučoval dřevo 

pomalu vysušit na vzduchu a následně napustit směsí petroleje a firnisu. Stocký (1926)  

o 30 let později rozděloval metody konzervace na technologie, které byly založeny  

na principu uchování dřevěných nálezů v tekutinách, a na technologie vedoucí k vysušení  

a petrifikaci nalezených artefaktů.  Co se týče první metody, řadil zde uložení v glycerinu, 

vodě a ethanolu. Předměty se nejprve důkladně vyčistily, teprve poté se ukládaly  

do vhodných uzavíratelných skleněných nádob a zalily vodou s přídavkem formaldehydu. 

Konzervace v ethanolu byla složitější. Předměty se ponořily do čistého alkoholu, který se 

po 6-8 týdnech vyměnil za čistý. Předmět se následně vložil do uzavíratelné skleněné 

nádoby (Šimčík, 2005). 

Cílem druhé skupiny technologií bylo dosáhnout stabilizace dřeva, aby mohlo být 

uchováváno na vzduchu. Nejjednodušším způsobem bylo pomalé vysušení dřeva, které se 

uložilo do chladné místnosti a dvakrát denně se mírně kropilo vodou s přídavkem 

formaldehydu (Šimčík, 2005). 

Stocký (1926) doporučoval konzervaci petrolejem, tzv. Reidovu metodu. Spočívala 

v tom, že již na nalezišti se dřevo polévalo nejprve petrolejem, poté jej vyřízli spolu 

s okolní hlínou a znovu se důkladně polilo petrolejem. Poté se v laboratoři z předmětu 

odstranila hlína a předmět se vložil na několik dní do petroleje. Následně se předmět osušil 

a napustil roztokem běleného šelaku a nechal se vyschnout (Šimčík, 2005). 

Švimberský (1915) metody ošetření suchého dřeva dělil na tři skupiny –  

na konzervaci mechanickou, chemickou a horkým vzduchem. Mezi obecné prostředky 

řadil denaturovaný líh, benzín, xylen, terpentýnový olej a petrolej. Pro mechanickou 

konzervaci doporučoval následující roztoky: octový roztok (tento roztok měl usmrtit 

červotoče a ochránit dřevo před zárodky plísní a hub), thymolový roztok, roztok kalafuny 

v terpentýnovém oleji, roztok lihu s terpentýnem, antimottinový roztok, 40% formaldehyd 

a v neposlední řadě kyselina octová. Švimberský (1915) radil předměty před aplikací 

nahřát na teplotu 37,5 - 43,8 °C, aby bylo dosaženo řádného prosycení dřeva roztoky. 

Předměty měly po ošetření uvedenými roztoky vysychat pomalu, sušit se měly ve stínu 

(Šimčík, 2005). 
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Chemická konzervace suchého dřeva zahrnovala ošetření pomocí par toxických 

látek. Švimberský (1915) zde řadil páry formaldehydu, benzínu, xylenu a antimottinu. Tyto 

páry doporučoval pro plynování menších předmětů. Konzervace suchým teplem byla 

založena na principu likvidace biologického napadení. Stocký (1926) považoval  

za nejvhodnější metodu likvidace biologického napadení na předmětech jejich plynování 

v parách sirouhlíku, popřípadě benzínu ve speciální desinfekční bedně (Šimčík, 2005). 

V 70. letech minulého století se objevily insekticidy i fungicidy na bázi 

chlorovaných uhlovodíků (DDT) a hlavně chlorovaných fenolů (pentachlorfenol). Jelikož 

jsou nerozpustné ve vodě, byly používány v organických rozpouštědlech. Na trhu se v 70. 

letech objevilo několik obchodních přípravků (Meryl, Pentalidol, Pentor 70). Nevýhodou 

bylo, že po brzkém vyprchání rozpouštědla docházelo k výraznému zamoření okolního 

prostředí uvolňujícím se pentachlorfenolem (Zelinger et al., 1987). 

4.2 Prostředky proti houbám a hmyzu 

Fungicidy jsou látky, které zastavují životní aktivitu hub nebo mají negativní vliv 

na jejich činnost. V minulosti se pro ochranu dřeva proti biologickému napadení používaly 

dehtové oleje, dobytčí krev a hašené vápno. Po zákazu používání prostředků na bázi PCP 

se také nedoporučuje používat fungicidy na bázi organocíničitých sloučenin, jako jsou bis-

tributylcínoxid a tributylcínnaftenát. Využití sloučenin chromu (VI) je kvůli jejich vysoké 

toxicitě schváleno pouze v případě prostředků, které jsou určeny pro průmyslovou aplikaci 

impregnací dřeva. Jde především o směsi anorganických sloučenin chromu, mědi, boru, 

které jsou ze dřeva nevyluhovatelné (Šimůnková, Kučerová, 2000). 

Mezi fungicidy na bázi organických sloučenin rozpustných v organických 

rozpouštědlech patří thiokyanomethylthiobenzthiazol (TCMTB), který je účinný proti 

plísním a dřevozbarvujícím houbám. Dále zde patří fungicidy na bázi triazolů, a to 

tebuconazol (TE) a propiconazol (PR) (Šimůnková, Kučerová, 2000). 

Insekticidy jsou látky určené k hubení hmyzu. Mohou působit preventivně  

i likvidačně. V prvém případě, chrání dřevo před kladením vajíček a zabraňují jejich 

vývoji, v druhém případě dochází k usmrcování larev a brouků. Insekticidy rozdělujeme  

na toxické a netoxické. Mezi netoxické insekticidy řadíme hormony, které cíleně narušují 

vývojová stádia hmyzu, a repelenty, které odpuzují hmyz. Mezi toxické insekticidy řadíme 
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chlorované sloučeniny, organofosfáty a organothiofosfáty, karbamáty, pyretroidy. Mezi 

chlorované insekticidy patří všem známý DDT, Endosulfan, ovšem pro jejich vysokou 

toxicitu se již nepoužívají. Organofosfáty a thiofosfáty jsou nervové jedy, ale na rozdíl  

od chlorovaných sloučenin se nehromadí v organismu, jedná se například o Actellic (často 

používaný ve formě aerosolu) (Šimůnková, Kučerová, 2000). 

V současnosti jsou nejpoužívanějšími insekticidy syntetické pyrethroidy. Jedná se  

o vysoce účinné jedy proti hmyzu a málo toxické pro člověka. Řadí se zde například 

permethrin, cypermethrin. Pyrethroidy jsou rozpustné v organických rozpouštědlech, jejich 

životnost není vysoká (Šimůnková, Kučerová, 2000). 

4.3 Ochrana proti ohni 

Nejrozšířenějšími látkami na ochranu proti ohni (antipyreny) jsou směsi na bázi 

fosforečnanu a síranu amonného. Dobrou ochranou proti ohni jsou sloučeniny boru, a to 

borax, kyselina boritá a jejich směsi. Antipyreny na bázi sloučenin boru se používají 

v kombinaci s chrom-měďnatými antiseptiky, které slouží jako desinfekce. Oproti 

antiseptikům, antipyreny pronikají do hlubších vrstev dřevní hmoty a poměrně málo se 

vymývají. V poslední době se úspěšně používá fosforečnan močoviny, který nahrazuje 

roztoky hydrogenfosforečnanu amonného a síranu amonného. Mnohá antiseptika  

a antipyreny jsou dobře rozpustná ve vodě, a proto se z dřevní hmoty snadno vymývají. 

Nejstálejším vzhledem k vymývání je chrom měďnaté antiseptikum. Komplexní ochrana 

dřeva se může provádět buď postupně roztoky antiseptik a antipyrinů a následně pak 

zpevňujícími roztoky polymerů, nebo roztokem, který obsahuje všechny nezbytné 

komponenty najednou (Nikitin, Meľnikova, 2003). 

4.4 Konzervace dřeva nasyceného vodou 

Při konzervaci dřeva nasyceného vodou je nutno postupovat odlišným způsobem 

než při konzervaci starého dřeva uloženého při normální poměrné vlhkosti prostředí.  

Ve srovnání se suchým dřevem má dřevo nasycené vodou vyšší prodyšnost. Dřevo 

nasycené vodou má nižší objemovou hustotu a horší mechanické vlastnosti než suché 

dřevo. Vodou nasycené dřevo je systémem dutin, obsahujících téměř pouze volnou vodu. 

Metody konzervace se dělí na dehydratační procesy a zpevňování dřeva impregnací. 
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Dehydrataci dřeva nasyceného vodou lze provádět vakuovou sublimací zmrazeného dřeva 

nebo postupnou výměnou vody za rozpouštědla. Dehydratace dřeva vakuovou sublimací 

po zmrazení umožňuje zachovat strukturu povrchu objektů s minimálními změnami. 

Metoda spočívá ve zmrazení dřeva pomocí tuhého oxidu uhličitého a přeměně ledu  

na vodní páru za sníženého tlaku při dodání tepla spotřebovaného na sublimaci zahřátím  

na 30 - 40 °C (Zelinger et al. 1987; Nikitin, Meľnikova, 2003). 

K nejstarším metodám zpevňování dřeva látkami rozpustnými ve vodě ve formě 

vodných roztoků patří metoda impregnace nasyceným roztokem kamence draselno-

hlinitého s příměsí glycerinu. Tato metoda je založena na rozdílu mezi rozpustností 

kamence v horké a studené vodě. Voda obsažená ve dřevě se vymění za roztok kamence 

při zvýšené teplotě. Následně po ochlazení kamenec vykrystalizuje uvnitř pórů dřeva, a tím 

dojde ke zpevnění (Zelinger et al. 1987). 

Pro účely dočasné konzervace mokrého dřeva je možné nanést na povrch látky 

vytvářející ochranné filmy, například glycerin, formaldehyd, šelak, karbolineum, kalafunu. 

Pro impregnaci dřeva se často používají přírodní pryskyřice – šelak, kalafuna, damara. 

Významným prostředkem zpevňování dřeva nasyceného vodou je PEG. PEG je syntetická, 

polymerní látka voskovitého charakteru. Vodný roztok PEG proniká za zvýšené teploty  

do buněčných dutin dřeva, kde se ukládá až do stavu nasycení. Zahříváním lázně se 

odpařuje voda a roztok se postupně zahušťuje. Voda ve dřevě je nahrazována 

(vytěsňována) PEG. Celý konzervační proces závisí na druhu dřeva, tloušťce a tvaru 

objektu, množství a teplotě konzervační lázně (Págo, 1986).  

4.5 Konzervace suchého dřeva 

Suchá dřevní hmota je hmota, která neobsahuje více než 20 % vody.  Suché dřevo 

lze zpevnit směsmi na bázi PEG, PMMA, PBMA. Zpevňování dřeva je konzervační 

metoda, které se využívá v případě, když se dřevo nachází v pokročilém stupni poškození. 

Cílem je zlepšení mechanických vlastností a zvýšení hydrofobity dřeva. Jedná se  

o impregnaci konsolidační látkou v kapalné formě. Možným prostředkem pro zpevňování 

dřeva je roztok, který se skládá z akrylové pryskyřice, polyethylenového vosku a toluenu. 

Dobré výsledky při zpevňování předmětů ze suchého dřeva dává lihový roztok PVAc. 

Směs se smíchá s terpentýnovou silicí v poměru 2:1. Poškozené dřevo se horkou směsí 
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zalije. Tento proces je nutné několikrát opakovat. Mezitím se dřevo nahřívá 

infračervenými lampami. Dosahuje se dobrého proniknutí do hloubky dřeva, které tak 

získává pevnost. Pro účely zpevnění suchého narušeného dřeva se používá impregnace 

trimethylesterem kyseliny borité v methanolu. Proces se provádí v autoklávu a po 

odstranění rozpouštědla se na dřevěný předmět působí parami formaldehydu. Vzájemné 

působení celulózy s trimethylborátem a aldehydem vede k vytvoření rozvětvené polymerní 

sítě uvnitř dřeva, která vede k obnovení jeho mechanické pevnosti a zamezuje dalšímu 

pohlcování vody (Šimůnková, Kučerová, 2000; Nikitin, Meľnikova, 2003). 

Možnosti pro zpevňování a modifikaci pevnosti dřeva skýtají roztoky 

organokřemičitých sloučenin, které mají schopnost pronikat hluboko do dřeva.  

Pro impregnaci se používají polymethylfenylsiloxany, alkylsilanoláty, tetraethoxysilan 

(Nikitin, Meľnikova, 2003). 
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5 PREVENTIVNÍ OCHRANA ZOOLOGICKÝCH 

MATERIÁLŮ 

Živočišný materiál je zpravidla preparován ve formě suchých, tekutinových  

a mikroskopických preparátů. Jedná se převážně o dermoplastické a tekutinové preparáty 

celých organismů savců, ptáků, plazů, ryb, obojživelníků a bezobratlých. Dále jde  

o anatomické, osteologické a mikroskopické preparáty, sbírky ptačích vajec a hnízd 

(Štefcová, 2000). 

Dermoplastické neboli zoologické preparáty jsou preparáty, u kterých se 

nakonzervuje kožka a poté se natáhne na zpravidla polyuretanovou figurínu, kterou je 

nutno upravit dle individuálního preparátu. Útroby některých vycpávaných zvířat se 

vycpávaly pilinami, senem či sádrou. Těmito způsoby lze zhotovit preparáty od velikosti 

myši až po velikost slona (CSPPOS, 2012). 

Osteologická preparace se provádí při zhotovování kosterních preparátů. Nejdříve 

se odstraní měkké tkáně. Dalším krokem je odkrvení kosterního materiálu ve studené vodě. 

Po odkrvení se provádí macerace, což je odloučení zbylých měkkých tkání od kosti.  

Pro odstranění svalstva lze také použít různé živočichy (raky, červy, mravence atd.).  

Po dočištění se kost odmašťuje pomocí rozpouštědel. Poslední krokem je bělení kosti, 

zpravidla prostřednictvím působení vodného roztoku peroxidu vodíku. Následují konečné 

úpravy, jako jsou různé povrchové úpravy, lepení zubů atd. (CSPPOS, 2012). 

Tekutinová preparace se nejvíce používala a používá pro trvalé ukládání muzejních 

preparátů většinou ve 4 % formolu či 70 % etanolu nebo pomocí roztoku, který mění 

krevní a svalové barvivo na karbonylhemoglobin a tím zajišťuje zachování přirozené barvy 

(CSPPOS, 2012). 

5.1 Citlivost vůči vnějším vlivům 

Tabulka 2 - Citlivost vůči vnějším vlivům: zoologický materiál (Štefcová, 2000) 

Preparáty Rizikové faktory Důsledek 

Zoologické preparáty a kůže 

nevhodná RV a T celková destrukce preparátů 

denní světlo, UV záření 
změna až ztráta přirozených 

barev 
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Pokračování tabulky 2 – Citlivost vůči vnějším vlivům: 

zoologický materiál 

prach 

znečištění, obtížně 

odstranitelné s rizikem 

mechanického poškození 

preparátu 

hmyzí škůdci, houby, plísně, 

mikroorganismy 

poškození až zničení 

preparátu 

Tekutinové a anatomické 

preparáty 

mechanické poškození při 

přepravě, manipulaci 
zničení 

vyschnutí konzervačního 

média 
destrukce preparátu 

Kosterní preparáty 

prach znečištění 

kyselé prostředí chemický rozklad 

mechanické poškození při 

manipulaci a přepravě 
poškození 

5.2 Specifika uložení 

Pro uložení zoologického materiálu je zapotřebí volit prostředí s hodnotami RV  

(v rozmezí 45-50 %) a T do maximálně 18 °C (nejlépe pod 10 °C pro ochranu před 

hmyzími škůdci). Zoologický materiál by měl být uložen v bezprašném prostředí, za 

nulové světelné expozice a nejlépe v prostorách bez oken (Štefcová, 2000). 

5.3 Specifika manipulace a transportu 

Je důležité dbát na šetrnou manipulaci s preparáty. Při transportu je nezbytné 

respektovat rizikové faktory, zachovat konstantní prostředí tzn. urychleně přemístit 

objekty. Vhodnými materiály pro balení jsou například dřevěné bedny, které chrání 

předmět před mechanickým poškozením. Podstatné je vhodné polstrování, které redukuje 

vibrace a nárazy. Klimastabilní bedny jsou také vhodným příkladem pro balení. Chrání 

předmět nejen před mechanickými vlivy, ale také před změnami vlhkosti a teploty.  

Při práci v depozitáři je nutné dodržovat základní bezpečností předpisy, například nejíst 

zde a nepít, k manipulaci s ošetřenými předměty používat rukavice, po práci si umýt ruce  

a především netrávit v depozitáři více času, než je nutné (Štefcová, 2000). 
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6 ZPRACOVÁNÍ KŮŽE 

6.1 Stahování kůže 

U savců je stahování kůže snazší, než je tomu například u ptáků. U savců je kůže 

daleko pevnější, netrhá se a srst se nepoškodí tak, jako peří. Savec se položí hřbetem  

na preparační stůl. Velcí savci se rozříznou na břiše od řiti až ke spodní čelisti. Musíme 

ovšem dbát na to, abychom nezajeli do břišní stěny. Malí savci se rozříznou od hrudi k řiti. 

Nohy se řežou na vnitřní straně. Ocas se rozřízne na spodní straně a kůže se stahuje. 

Nejtěžším úkolem je stahování hlavy. Nejdříve se odříznou boltce, poté se obříznou oční 

víčka. Hlava se většinou stahuje celá, tudíž lebka zůstane při kostře (Štěpánek et al., 1938). 

Čerstvě stažená kůže se musí poté hned zpracovat nebo konzervovat. Konzervace, 

která má zabránit rozkladným hnilobným procesům, se dosahuje snížením obsahu vody, 

snížením teploty a chemickou změnou bílkovin. Nejstarším a nejjednodušším způsobem je 

sušení kůže. Dalším způsobem je chlazení, jehož podstatou je zasypání kůže ledem. Jiným 

způsobem je konzervace solí (Floriánová, 2005). 

6.2 Námok 

Účelem námoku je přiblížit se strukturou kůže a její vlhkostí čerstvé stažené kůži, 

odstranit nečistoty z kůže, odstranit z kůže co nejvíce rozpustných bílkovin. Surová  

a částečně vysušená kůže se ukládá do námoku, kde se namáčí ve vodě o teplotě v rozmezí 

12 - 18 °C. Doba námoku je omezena, jelikož vzniká riziko zahnití, proto se musí co 

nejrychleji z kožek odstranit praním ve vodě zbytky krve, konzervačních látek a jiné 

nečistoty. Poměr objemu lázně k hmotnosti kožek bývá 5 : 1 až 10 : 1. Zvýšení 

rozmáčecího účinku lze dosáhnout chemickými prostředky, jako jsou například amoniak, 

saponáty, uhličitan sodný. Doba námoku je většinou 1-4 dny. Kožky se perou jedenkrát až 

třikrát, záleží na stupni znečištění a druhu suroviny. Po námoku v alkalickém prostředí je 

nutné kožky zbavit chemikálií důsledným vypráním. (Blažej et al., 1984; Floriánová, 

2005). 
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6.3 Mízdření 

Po rozmáčení následuje další proces a tím je modření. Účelem mízdření je 

odstraňování podkožního vaziva (z rubové části kůže) se zbytky blan a svalů, které se 

provádí na mízdřicích strojích. Některé druhy kožešin ovšem nelze strojně mízdřit, a proto 

se využívá ručního mízdření – kožešnickou kosou. Seřezaná podkožní vaziva se označuje 

strojní klihovka a slouží k výrobě technických klihů nebo krmiva (Blažej et al., 1984).   

6.4 Činění  

Před vlastním činěním dochází k odmaštění kožešin v 1 % vodném roztoku 

saponátu. Účelem činícího procesu je zabránit slepení kolagenových vláken v rohovitou 

hmotu. Činění kožešin se rozlišuje na nepravé a pravé. V prvém případě se používají 

hlinité soli, piklování a kvašení. Při činění pravém se využívá aldehydů, tuků, chromitých 

solí a tříslovin (Floriánová, 2005).  

Piklování je způsob činění kožešin pomocí chemických látek, jako jsou chlorid 

sodný, kyselina sírová, octová či mravenčí, síran draselno - hlinitý V muzejní preparaci se 

nejčastěji využívá kyselina octová. Tímto způsobem činění lze dosáhnout mikrobiální 

odolnosti řemene a získat tak měkký a tažný řemen po usušení. Doba piklování se může 

lišit, vzhledem ke zpracovávanému materiálu. Proces probíhá při teplotě 15 – 25 °C 

(Blažej et al., 1984). 

Činění kvašením bylo velmi rozšířené v koželužství, ovšem dnes se od něj upouští. 

K činění se používá zákvas připravený z hrubě mleté mouky nebo otrub promícháním asi 

s trojnásobným množstvím teplé vody. Poté se k němu přidá kultura mléčných kvasinek. 

Takto připravená směs se ponechá asi 2 dny kvasit, než se dále použije (Blažej et al., 1984, 

Floriánová, 2005). 

Činění minerálními solemi má výrazné postavení při zpracování jehnětin a ovčin. 

Z minerálních solí mají význam především soli hliníku, chromu a zirkonu. Činění aldehydy 

je založeno na použití formaldehydu (Floriánová, 2005). 

Po celém procesu je kůže připravena a může být nasazena na model zvířete.  

Na model se nanese dostatečná vrstva lepidla. Následně se kožešina natahuje a současně 

sešívá. Anatomické proporce jako jsou oči, tlamy a tlapy se domodelovávají pomocí tmelu. 
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Poté jsou provedeny retuše barvami, zejména očních víček, nozder, tlam a tlap (Blažej et 

al., 1984; Borůvka, Petr, 2011).  

6.5 Použití insekticidů  

Veškeré preparáty jsou velmi náchylné na napadení hmyzem. Již v průběhu 

preparace se chemicky ošetřují. Dnes se využívají různé účinné moderní přípravky, které 

nejsou zdraví škodlivé. Jedná se například o Molantin, Eulan či Seibokal. Molantin je 

roztok syntetického pyrethroidu – permethrinu. Jedná se o syntetickou látku, která se široce 

používá jako pesticid, který je vysoce toxický pro vodní organismy. Další využití nachází 

ve zdravotnictví, používá se proti parazitům. Je klasifikován jako pravděpodobný lidský 

karcinogen. V minulosti se využívalo sloučenin arsenu. Někteří preparátoři užívali 

práškový oxid arsenitý. Touto sloučeninou posypávali například peří. Nevýhodou bylo, že 

se při dalších pracích oxid arsenitý snadno vyprášil, tudíž se jeho účelu nedosáhlo. Dále se 

užívalo mýdlovitých přípravků. Používaly se sloučeniny, které jsou snadno rozpustné  

ve vodě, jako je arsenitan sodný nebo draselný (Váca, 1934; EPA, 2013).  

Jeden díl této sloučeniny se nechal rozpustit v 50 dílech destilované vody a tímto 

roztokem se vtíralo štětcem do kožešiny. Mýdlo se mohlo zhotovit dle následujícího 

receptu: 8 dílů oxidu arsenitého, 8 dílů domácího mýdla, 16 dílů destilované vody, 1 díl 

hydroxidu vápenatého (Váca, 1934).  
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7  POUŽÍVANÁ ČINIDLA V MUZEJNÍM PROSTŘEDÍ 

Znečišťující látky jsou generovány jak ve vnějším, tak i vnitřním prostředí a to buď 

z přírodních, nebo umělých zdrojů. Mezi znečišťující látky spojené s externími zdroji patří 

například oxid siřičitý, karbonylsulfid, oxid dusičitý a ozon. Můžou být jak syntetického, 

tak biologického původu. Látky, jako jsou kyseliny, formaldehyd a výpary rozpouštědel 

jsou obvykle generovány v interiérech budov a v uzavřených prostorách mohou dosáhnout 

vysokých koncentrací. Činidla, používaná ke konzervaci dřeva či zoologických preparátů, 

mohou být toxická či málo toxická až netoxická. Následující podkapitoly se věnují 

vybraným činidlům, která se používala v minulosti a již jsou zakázána a dále těm, které se 

v současnosti stále používají (Hatchfield, 2002; Grzywacz, 2006).  

7.1 Zakázaná a nepoužívaná činidla  

Některé látky byly, ať už kvůli své toxicitě nebo jiným nebezpečným vlastnostem 

zakázány. Následující subkapitoly se věnují vybraným činidlům.  

7.1.1 DDT 

Čistý Dichlordifenyltrichlorethan (dále jen DDT) je bílá krystalická látka téměř  

bez zápachu, oproti technickému DDT, který je charakteristický svým sladkým zápachem. 

Molekula DDT je znázorněna níže (Obrázek 3). Je velmi málo rozpustný ve vodě, ale 

snadno se rozpouští v rozpouštědlech jako je benzen a chloroform (IRZ, 2013).  

 

Obrázek 3 - Molekula DDT (www.irz.cz) 

DDT byl poprvé syntetizován v roce 1873. Jeho vlastnosti byly objeveny až v roce 

1939 Švýcarem Müllerem. Za druhé světové války se ve velkém množství používal 

zejména na bojištích v jihovýchodní Asii k potlačení výskytu moskytů přenášejících 

malárii a mnoho dalších nemocí. Hojně se používal i v zemědělství. DDT sice zachránilo 

mnoho lidských životů, avšak za cenu zamoření celé planety, což mělo negativní následky 

http://www.irz.cz/
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na životní prostředí a populace. V dnešní době je výroba a používaní DDT zakázána, avšak 

v některých zemích se stále používá, zejména proto, že je ekonomicky dostupná (ATSDR, 

2013).   

DDT se v ovzduší vyskytuje především adsorbovaný na prachových částicích či 

aerosolových částicích. Ve vzduchu se rychle rozkládá za pomoci slunečního světla. 

Poločas rozpadu je dva dny. V půdě se pomalu rozkládá za pomoci mikroorganismů  

na DDD (dichlordifenyldichloethylen) a DDE (dichlordifenyldichloerethan). DDT a jeho 

rozkladné produkty jsou perzistentní organické látky. DDT se může dostat do těla člověka 

hlavně kontaminovanou potravou, především kořenovou a listovou zeleninou, dále se může 

vyskytovat v mastném mase, rybách a drůbeži. Do těla člověka se DDT může dostat 

kontaminovanou potravou z dovozu, pitím znečištěné vody v blízkosti skládek, které 

mohou obsahovat vyšší hladiny těchto látek. Většina DDT se po inhalaci usazuje hlavně 

v horních cestách dýchacích. DDT a jeho metabolity se kumulují v těle, ukládají se ve 

všech tkáních, především v tukových. DDT je nebezpečný pro těhotné ženy, jelikož může 

procházet placentou a do mateřského mléka. Akutní expozice ovlivňuje nervový systém, 

způsobuje bolesti hlavy, zmatenost, třes  

a křeče. Agentura EPA řadí DDT a jeho metabolity mezi pravděpodobné lidské 

karcinogeny (ATSDR, 2013). 

Doporučený limit pro koncentraci v pracovním ovzduší po dobu 8 hodinové 

pracovní směny je 1 mg.m
-3

 (IRZ, 2013). 

Platná legislativa 

 Legislativa EU 

Nařízení o E-PRTR: Nařízení o E-PRTR, které se týká zřízení Evropského registru 

vypouštění a přenosů znečišťujících látek  

 Legislativa ČR 

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod  

do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech: příloha č. 1: Emisní standardy 

ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod. 
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Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů.  

Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o chemických 

látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, 

balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků: příloha č. 1: 

Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek a způsob jeho 

používání. 

 Mezinárodní dokumenty 

Stockholmská úmluva: Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech. 

CLRTAP: Úmluva o dálkovém přeshraničním znečišťování ovzduší a související 

protokoly. 

7.1.2 Pentachlofenol 

Za normálních podmínek je pentachlorfenol (dále jen PCP) šedá krystalická látka, 

za normální teploty nezapáchá, avšak při zahřátí je charakteristický svým intenzivním 

specifickým zápachem. Struktura PCP je znázorněna níže (Obrázek 4). PCP je rozpustný 

v organických rozpouštědlech, tucích a olejích (ATSDR, 2013).   

 

Obrázek 4 - Struktura PCP (www.irz.cz) 

PCP se uvolňuje do vzduchu odpařováním z ošetřených dřevěných povrchů. Dříve 

byl používán jako herbicid, avšak toto použití bylo již zakázáno. Jeho volný prodej je 

taktéž zakázán. PCP je látkou ohrožující zdraví organismů. Vykazuje vysokou toxicitu 

vůči houbám i hmyzu. V ovzduší dochází k jeho degradaci slunečním zářením. I když PCP 
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vykazuje určitou schopnost bioakumulace, nebyly prokázány žádné jeho významné 

škodlivé dopady či šíření potravními řetězci. Jeho toxické účinky zahrnují velké množství 

projevů jako podráždění pokožky, poškození jater a ledvin, poškození dýchacích cest, 

pocení, bolest hlavy, bolest břicha (IRZ, 2013). 

V České republice platí pro koncentrace PCP následující limity v ovzduší 

pracovišť: PEL – 0,5 mg.m
-3

, NPK – P – 1,5 mg. m
-3

 (IRZ, 2013). 

Platná legislativa 

 Legislativa EU 

Rozhodnutí o EPER: Rozhodnutí Komise 2000/479/ES o vytvoření Evropského registru 

emisí znečišťujících látek podle článku 15 směrnice Rady 96/64/ES o integrované prevenci 

a omezování znečištění (IPPC)  

Nařízení o E-PRTR: Nařízení o E-PRTR, které se týká zřízení Evropského registru 

vypouštění a přenosů znečišťujících látek  

 Legislativa ČR 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon): příloha č. 1: 

Zvlášť nebezpečné látky. 

Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o chemických 

látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, 

balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků: příloha č. 1: 

Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek a způsob jeho 

používání. 

Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 

Vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek  

a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž 

uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno: příloha č. 2: ČÁST I – Seznam 

nebezpečných látek a přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je 

omezeno. Dodatek k příloze č. 2: ČÁST II – Seznam skupin nebezpečných látek  

a přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno. 
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 Mezinárodní dokumenty 

Stockholmská úmluva: Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech. 

CLRTAP: Úmluva o dálkovém přeshraničním znečišťování ovzduší a související 

protokoly. 

7.1.3 Organocíničité slučeniny 

Tributylcín-oxid je za normálních podmínek bezbarvá kapalina se specifickým 

zápachem. Struktura tributylcín-oxidu je znázorněna níže (Obrázek 5). Je rozpustný 

v tucích a v organických rozpouštědlech. Je hořlavý, avšak se vzduchem nevytváří 

explozivní směs (IRZ, 2013).   

 

Obrázek 5 - Struktura tributylcín-oxidu (www.irz.cz) 

Tributylcínové sloučeniny se používají jako protiplísňové přípravky v chladicích 

systémech a věžích, pivovarech, textilním a kožedělném průmyslu a v mnoha dalších 

odvětvích. Sloučeniny tributylcínu se mohou prostředí uvolňovat zejména při jejich 

výrobě, dopravě, distribuci. Mezi nejvýznamnější zdroje úniků se řadí: nátěry lodí, 

aplikace biocidů, desinfekčních prostředků a prostředků na ochranu dřeva.  V 70. letech 

minulého století se objevily přípravky na bázi organocíničitých sloučenin pod názvem 

Lastanox, tyto látky vykazovaly vysokou účinnost proti různým typům mikroorganismů  

i jejich insekticidní účinnost byla značná. Napadají vylučovací systém hmyzu, zde byl 

jeden z důvodů zákazu jejich výroby a používání v České a Slovenské republice od roku 

1996. V zemích Evropské Unie jsou však tyto látky povoleny, ale jejich použití je výrazně 

regulováno. Člověk se může otrávit především při profesní expozici. Hlavními příznaky 
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jsou podráždění dýchacích cest, podráždění kůže a očí, krvácení nosní přepážky (ATSDR, 

2013). 

Toxicita pro ryby je silně variabilní (LC50 mořských ryb se pohybuje mezi 1,5 – 36 

µg.l
-1

, LC50 sladkovodních ryb kolísá od 13 do 240 µg.l
-1

).  Pro některé druhy vodních 

organismů (dafnie, ryby) jsou chronicky toxické již koncentrace v řádech jednotek ng.l
-1

 

(IRZ, 2013).   

Platná legislativa 

 Legislativa EU 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se 

zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice 

Rady 91/689/EHS a 96/61/ES, příloha č. 2: Znečišťující látky (Úniky znečišťujících látek 

náležejících do několika kategorií znečišťujících látek se ohlašují za každou kategorii).  

7.1.4 Kyselina boritá  

Kyselina boritá je bílý krystalický prášek, dobře rozpustná ve vodě a lihu. Bor se 

v přírodě vyskytuje pouze ve sloučeninách s kyslíkem (ve vodě horkých pramenů). Dále se 

bor vyskytuje v některých minerálních vodách, v ovoci a ve chmelu.  Soli boru vykazují 

silnou účinnost vůči houbám třídy Basidiomycetes a jsou významné jako insekticid.  

Ve stavebnictví se sloučeniny boru používají k impregnaci dřevěných částí stavebních 

konstrukcí proti plísním a hnilobě (Mlynář, 2010). 

Toxicita kyseliny borité není až tak dramatická jako u předchozích sloučenin. 

K nežádoucím účinkům dochází při nevhodné a chronické aplikaci. Vzhledem ke špatnému 

vylučování hrozí k nebezpečí kumulace kyseliny borité v organismu. Akutními příznaky 

může být kopřivka, průjmy, zvracení, křeče, poruchy ledvin a mnoho dalších.  

Při chronické otravě se můžeme setkat například s anemií, anorexií, zmateností (Mlynář, 

2010). 
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Platná legislativa 

 Legislativa EU 

Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních 

předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek 

 Legislativa ČR 

Vyhláška č. 402/2011 Sb., vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností chemických 

látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí. 

7.1.5 Arsen a jeho sloučeniny 

Arsen je polokov bez zápachu a chutě. Arsen se obvykle nachází v prostředí 

v kombinaci s dalšími prvky jako je například kyslík, chlor nebo síra. Většina používaného 

arsenu se spotřebovával na výrobu konzervačních prostředků na konzervaci dřeva, 

zoologických preparátů a na výrobu pesticidů. Ke konzervaci zoologických preparátů se 

používal arsenitan sodný. V minulosti se používaly pesticidy s obsahem arsenu  

na bavlníkových polích a sadech. Arsen se používá v akumulátorech. Oxid arsenitý se 

používá ve sklářství (ATSDR, 2013).   

Arsen se do ovzduší dostává prakticky pouze lidskou činností (spalování fosilních 

paliv, užíváním pesticidů, metalurgický průmysl). Arsen je uvolňován především ve formě 

vázané na popílek. Přirozeným zdrojem arsenu v ovzduší je vulkanická činnost. Arsen má 

značnou schopnost se kumulovat v sedimentech. Arsen se může zapojovat do potravního 

řetězce a řadí se mezi inhibitory biochemických reakcí. Arsen je karcinogenním prvkem, 

který může způsobit rakovinu plic a kůže, nádory jater, ledvin a močového měchýře. 

Akutní expozice arsenu poškozují buňky nervového systému, jater, ledvin, střev  

a pokožky. Nízké dávky mohou způsobit sníženou produkci červených a bílých krvinek, 

nepravidelnou srdeční činnost (IRZ, 2013). 

V České republice platí pro koncentrace arsenu a jeho sloučenin následující limity  

v ovzduší pracovišť: 

 pro arsen: PEL – 0,1 mg.m
-3

, NPK – P – 0,4 mg.m
-3

; 

 pro arsenovodík: PEL – 0,1 mg.m
-3

, NPK – P – 0,2 mg.m
-3

; 
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 pro sloučeniny arsenu s výjimkou arsenovodíku: PEL – 0,1 mg.m
-3

, NPK – 

P – 0,4 mg.m
-3

 (IRZ, 2013). 

Platná legislativa 

 Legislativa EU 

Rozhodnutí o EPER: Rozhodnutí Komise 2000/479/ES o vytvoření Evropského registru 

emisí znečišťujících látek podle článku 15 směrnice Rady 96/64/ES o integrované prevenci 

a omezování znečištění (IPPC)  

Nařízení o E-PRTR: Nařízení o E-PRTR, které se týká zřízení Evropského registru 

vypouštění a přenosů znečišťujících látek  

 Legislativa ČR 

Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o chemických 

látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, 

balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků: příloha č. 1: 

Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek a způsob jeho 

používání. 

Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod  

do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech: příloha č. 1: Emisní standardy 

ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod. 

Vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek  

a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž 

uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno: příloha č. 2: ČÁST I – Seznam 

nebezpečných látek a přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je 

omezeno. Dodatek k příloze č. 2: ČÁST II – Seznam skupin nebezpečných látek  

a přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno. 
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7.1.6 Rtuť a její sloučeniny 

Rtuť je jediným kovem, který je za normálních podmínek tekutý. Rtuť se přirozeně 

vyskytuje v životním prostředí a existuje v několika formách. Snadno tvoří slitiny skoro se 

všemi běžnými kovy, avšak se železem slitinu netvoří. Primárně nachází uplatnění  

při výrobě průmyslových chemikálií a v elektronice či elektrotechnice. Elementární rtuť se 

donedávna používala jako náplň teploměrů i některé léky obsahují rtuť nebo její 

sloučeniny. Bývá obsažena jako antibakteriální a fungicidní přísada v nátěrových hmotách. 

Chlorid rtuťnatý byl v minulosti používán jako součást jedů na hlodavce a k moření obilí. 

Primárním zdrojem rtuti je spalování fosilních paliv a odpadů, dále těžba a zpracování rud 

patří mezi významné zdroje (IRZ, 2013). 

Rtuť setrvává v prostředí dlouhou dobu, především pokud je navázána na malé 

půdní částice, ty zůstávají na povrchu sedimentů a půd a nepřecházejí do podzemních vod. 

Organická rtuť se může kumulovat v potravních řetězcích, oproti anorganické rtuti, která 

do potravních řetězců nevstupuje (ATSDR, 2013).    

Toxicita elementární rtuti je prakticky nulová, jelikož obtížně vstupuje  

do organických tkání. Mnohem škodlivější jsou její páry. Páry rtuti jsou těžší než vzduch, 

tudíž se mohou hromadit v špatně odvětrávaných oblastech. Nebezpečné jsou především 

organokovové sloučeniny rtuti, které se mohou snadno dostat do živých tkání. Rtuť je 

kumulativním jedem a z organismu se vylučuje jen velmi pozvolna. Soustřeďuje se 

převážně v ledvinách v menší míře i játrech (ATSDR, 2013). 

V České republice platí pro koncentrace rtuti a jejích sloučenin následující limity  

v ovzduší pracovišť:  

 pro rtuť: PEL – 0,05 mg.m
-3

, NPK – P – 0,15 mg.m
-3

  

 pro alkylsloučeniny rtuti: PEL – 0,01 mg.m
-3

, NPK – P – 0,03 mg.m
-3

 

 pro anorganické a arylsloučeniny rtuti: PEL – 0,05 mg.m
-3

, NPK – P – 0,15 

mg.m
-3

 (IRZ, 2013).
 
   



Petra Kučerová: Kontaminace vnitřního prostředí konzervátorskými přípravky v depozitáři 

2013  33 

 

Platná legislativa 

 Legislativa EU 

Rozhodnutí o EPER: Rozhodnutí Komise 2000/479/ES o vytvoření Evropského registru 

emisí znečišťujících látek podle článku 15 směrnice Rady 96/64/ES o integrované prevenci 

a omezování znečištění (IPPC).  

Nařízení o E-PRTR: Nařízení o E-PRTR, které se týká zřízení Evropského registru 

vypouštění a přenosů znečišťujících látek  

 Legislativa ČR 

Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o chemických 

látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, 

balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků: příloha č. 1: 

Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek a způsob jeho 

používání. 

Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon): příloha č. 1: 

Zvlášť nebezpečné látky. 

Vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek  

a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž 

uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno: příloha č. 2: ČÁST I – Seznam 

nebezpečných látek a přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je 

omezeno. Dodatek k příloze č. 2: ČÁST II – Seznam skupin nebezpečných látek  

a přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno. 

 Mezinárodní dokument 

CLRTAP: Úmluva o dálkovém přeshraničním znečišťování ovzduší a související 

protokoly. 
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7.2 Ostatní činidla 

V následující části jsou popsána další vybraná činidla.  

7.2.1 Propiconazol 

Propiconazol je fungicid a poprvé byl registrován v roce 1981. Molekula 

propiconazolu je znázorněna níže (Obrázek 6). Propiconazol se používá na ochranu před 

houbami, bakteriemi a viry. Používá se k ochraně okrasných rostlin. Bývá přísadou 

v konzervačních látkách na ochranu. Můžeme se s ním setkat v lepidlech, barvách, 

nátěrech. Propiconazol se používá na různé potravinářské plodiny, zejména na banány, 

ořechy, kukuřici, peckové ovoce, citrusy a mnoho dalších (EPA, 2013). 

 

Obrázek 6 - Molekula propiconazolu (www.epa.gov) 

Toxicita propiconazolu je velmi nízká. Při styku s očima může způsobit zákal 

rohovky. Propiconazol může kontaminovat vodu a může být velmi toxický pro ryby. (EPA, 

2013).  

Platná legislativa 

 Legislativa EU 

Nařízení Komise (EU) č. 524/2011 ze dne 26. května 2011 o změně příloh II a III nařízení 

(ES) č. 396/2005 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o maximální limity reziduí 

pro bifenyl, deltamethrin, ethofumesát, isopyrazam, propiconazol, pymetrozin, 

pyrimethanil a tebukonazol v některých produktech.  
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 Legislativa ČR 

Vyhláška č. 381/2007 Sb. (příloha č. 2, 3), o stanovení maximálních limitů reziduí 

pesticidů v potravinách a surovinách. 

Vyhláška č. 5/2011 Sb. (příloha č. 5), o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů 

podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů 

zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod.  

7.2.2 Formaldehyd 

Čistý formaldehyd je za normálních podmínek bezbarvý plyn s charakteristickým 

pronikavým zápachem. Za vyšších teplot se rozkládá na kyselinu mravenčí a oxid 

uhelnatý.  Páry formaldehydu jsou hořlavé a výbušné. Je dobře rozpustný ve vodě, 

alkoholech a dalších polárních rozpouštědlech. Jelikož čistý plyn snadno polymerizuje, 

skladuje se obvykle ve formě vodného roztoku. Formaldehyd se vyrábí ve velkém 

množství. Velká část se využívá k výrobě polymerů a dalších chemikálií. Polymery se 

používají na výrobu hnojiv, překližek, třískových desek. Formaldehyd se spotřebovává  

na výrobu močovino-formaldehydových pryskyřic, používají se například jako lepidla  

pro překližky a koberce, pěnové izolace. Dále se jej využívá v textilním a fotografickém 

průmyslu, prostředek ke konzervaci dřeva, k výrobě barviv, extrakčních činidel, parfémů  

a vůní. Formaldehyd zabíjí většinu bakterií, proto se využívá jako konzervační prostředek 

pro různé potraviny, kosmetiku a léčiva a také jako desinfekční prostředek. Mezi 

nejvýznamnější antropogenní zdroje formaldehydu patří: výroba a zpracování 

formaldehydu, spalovací procesy, výroby pryskyřic a dalších látek, použití jako 

desinfekční a sterilizační činidlo, uvolňování z výrobků obsahujících formaldehyd. 

Formaldehyd se může nacházet v cigaretovém kouři a v emisích ze spaloven odpadů, 

tepelných elektráren a rafinérií ropy (IRZ, 2013). 

Formaldehyd se v prostředí rychle rozkládá a nekumuluje se v potravních řetězcích. 

I přesto však může dojít k chronickým expozicím organismů v blízkosti zdrojů 

formaldehydu. Akutní expozice nízkým dávkám formaldehydu způsobuje bolesti hlavy  

a zánět nosní sliznice. Vyšší koncentrace vyvolávají vážné podráždění sliznic a dýchací 

problémy. Někdy může způsobit až astma či záněty kůže. Chronická expozice vyvolává 

zánět průdušek, podráždění kůže. V těle se formaldehyd přeměňuje na kyselinu mravenčí, 
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která zvyšuje kyselost krve a vede k dušnosti, snížení tělesné teploty, v závažných 

případech až ke smrti. Formaldehyd může poškozovat nervovou soustavu, játra a ledviny 

(IRZ, 2013). 

V České republice platí pro koncentrace formaldehydu následující limity v ovzduší 

pracovišť: PEL – 0,5 mg.m
-3

, NPK – P – 1 mg.m
-3

 (IRZ, 2013). 

Platná legislativa 

 Legislativa ČR 

Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o chemických 

látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, 

balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků: příloha č. 1: 

Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek a způsob jeho 

používání. 

Vyhláška č.356/2002 Sb., (příloha č. 1) - o chemických látkách a chemických přípravcích 

a o změně některých zákonů. 

Vyhláška č. 402/2011 Sb., vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností chemických 

látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí. 

 Mezinárodní dokument 

CLRTAP: Úmluva o dálkovém přeshraničním znečišťování ovzduší a související 

protokoly. 
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8 ANALÝZA PRACHU V DEPOZITÁŘI 

Vzhledem k tomu, že doposud nejsou žádné informace o možné kontaminaci 

vnitřního prostředí depozitářů Slezského muzea, byla v rámci této práce provedena 

screeningová analýza prachu ve vybraných prostorech depozitářů Slezského zemského 

muzea. Jednalo se o depozitář zoologických preparátů a depozitář s dřevěným historickým 

nábytkem (dřevěné truhly). Analýza ovzduší dle původního plánu bakalářské práce nebyla 

provedena z důvodu poruchy odběrového zařízení. Tyto analýzy budou provedeny v rámci 

diplomové práce. Vzorky prachu byly analyzovány s cílem zjistit kvalitativní zastoupení 

organických látek metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí a zastoupení 

kovů metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie. 

Muzejní prostory jsou řádně udržovány v čistotě, a proto byl odběr vzorků 

znesnadněn z hlediska zajištění dostatečného množství vzorku pro jednotlivé analýzy. 

Prach pro analytické účely v depozitáři dřevěného nábytku byl odebrán pomocí štětečku a 

to z podlahy, z povrchu nábytku a také z dveřních rámů. Vzorek prachu byl získán 

z vysavače, který se používá výhradně k vysávání prachu v těchto prostorách. Pro 

screeningovou analýzu kovů byl použit pouze prach z vysavače, vzhledem k požadavku  

na vyšší množství vzorku pro analýzu metodu rentgenové fluorescenční spektroskopie 

(XRFS). Vzorky byly odebrány do tmavých vzorkovnic o objemu 50 ml s těsným 

uzávěrem a byly neprodleně dopraveny do laboratoří Centra nanotechnologií VŠB-TU 

Ostrava, kde byly uchovány při teplotě ± 4°C až do doby provedení analýz.  

8.1 Analýza As, Hg, Sn a Cr metodou XRFS 

Pro analýzu kovů metodou XRFS byl použit energiově disperzní rentgenový 

fluorescenční spektrometr SPECTRO X-LAB vybavený Rh - rentgenovou lampou (2 kW, 

chlazení vodou). Primární rentgenové záření je modifikováno polarizačními terčíky (Al2O3 

a B4C) a sekundárními terčíky (Pd, Co a Cd), detektor Si (Li) je chlazený kapalným 

dusíkem, analýza probíhá ve vakuu. Analýza byla provedena na oddělení fázové a 

strukturní analýzy CNT VŠB-TUO. V jednotlivých vzorcích byla detekována řada kovů, 

v tabulce níže (Tabulka 3) jsou uvedeny některé naměřené rizikové prvky.   
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8.2 Analýza organických látek metodou GC/MS 

Ze vzorků prachu z depozitáře dřevěného nábytku i ze vzorku prachu z vysavače 

byly odstraněny větší částice, úlomky dřeva, polystyrenové kuličky apod. Dále byly vzorky 

prosety a použity pro extrakci metodou tlakové extrakce rozpouštědlem.   

Pro extrakci organických látek rozpouštědlem bylo naváženo 2g – 4 g vzorku.   

8.2.1 Extrakce metodou PLE 

Navážené vzorky byly vyextrahovány metodou tlakové extrakce rozpouštědlem 

(PLE), a to směsí hexanu a acetonu v poměru 1:1 ve třech cyklech (3 x 15 ml). Extrakce 

byla provedena při teplotě 100 °C a tlaku 100 bar s využitím přístroje firmy Büchi: Speed 

extraktor E-916 (Obrázek 7). Celková doba extrakce trvala 1h 10 min. Velkou výhodou 

přístroje je doba extrakce, extrahování více vzorků najednou a nízká spotřeba rozpouštědel.  

 

Obrázek 7 – Extraktor: Speed extraktor E-916 (Kučerová, 2013) 

Postup: 

Naspod každé extrakční cely byla umístěna kovová frita, celulozový filtr, dále zde 

byl opatrně vsypán mořský inertní písek a vzorek prachu, který byl smíchán se síranem 
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sodným bezvodým. Cela byla doplněna mořským pískem a byla uzavřena dalším 

celulozovým filtrem. Takto připravené a řádně očištěné cely byly vloženy do extraktoru 

firmy Büchi a byl proveden extrakční proces. 

Po vyextrahování požadovaných látek do rozpouštědla, musel být získaný extrakt 

(cca 45 ml) zakoncentrován. Ve vakuovém koncentrátoru Turbovap II byly extrakty 

odpařeny dusíkem na cca 2 ml. Použita metoda je běžné používána v laboratořích CNT 

k extrakci organických látek z pevných matric. Výtěžnost metody závisí na charakteru 

látek i matrici.   

8.2.2 Přečištění na koloně 

Získaný zkoncentrovaný extrakt (o objemu 2 ml) obsahoval velmi jemné prachové 

částice a před vlastní analýzou metodou plynové chromatografie musel být přečištěn. 

K přečištění extraktu byla použita skleněná kolona, uzavřena vespod skelnou vatou  

a naplněna nejdříve vrstvou 1 g aktivovaného silikagelu, a poté vrstvou 1 g bezvodého 

síranu sodného. Po dostatečném přečištění naplněné kolony hexanem (pro chromatografii, 

Sigma Aldrich) byl vlit zakoncentrovaný extrakt na počátek kolony (Obrázek 8). Pevné 

částice a částečná vlhkost byly zachyceny na vrstvě síranu sodného. Cílové analyty byly 

z kolony vyeluovány hexanem. 

 

Obrázek 8 - Přečistění extraktu (Kučerová, 2013) 

Získané eluáty byly analyzovány metodou plynové chromatografie s hmotnostní 

detekcí s využitím plynového chromatografu s hmotnostní detekcí Agilent Technologies 
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7890A/5975C inert XL MSD with Tripple - Axis Detector (Obrázek 9). Chromatograf byl 

vybaven splitless nástřikem, kolonou DB XLB 30 m x 0,25 mm x 0,25 μm. Teplota 

nástřiku byla 280 °C, teplota MS interface 280 °C, teplota iontového zdroje 230 °C, 

teplotní program analýzy byl: 40 °C, 7°C/min nárůst na 280°C, výdrž na konečné teplotě 

10 min. Analýza probíhala ve scan modu, v rozsahu 50-600 amu. 

 

Obrázek 9 - Plynový chromatograf s hmotnostní detekcí (Kučerová, 2013) 

8.3 Výsledky a diskuze 

V tabulce (Tabulka 3) jsou seřazeny vybrané prvky zjištěné metodou XRFS. Prvky 

byly identifikovány ve vzorku prachu získaného z vysavače, který se používá pro čištění 

prostor v depozitářích zoologických exponátů. Ve vzorcích byly identifikovány všechny 

prvky, které byly zmíněny v rešeršní části této práce, včetně chromu, mědi, zinku, arsenu, 

cínu a olova. Na základě získaných informací nelze jednoznačně stanovit, zda se tyto 

prvky vyskytují jako kontaminace pocházející z používání činidel v tomto prostředí, nebo, 

zda-li se jedná o kontaminaci vnitřních prostor z vnějšího prostředí v důsledku pohybu 

osob a pravidelného větrání prostor. Detailnější průzkum bude proveden v rámci 

diplomové práce, kde bude provedeno srovnání s pozaďovými hodnotami obsahů kovů 

v prachu v městských oblastech a v městě Opavě. 
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Tabulka 3 - Naměřené rizikové prvky – analýza kovů 

Prvek Naměřená koncentrace (μg/g) 

Arsen 30,0 

Cín 21,1 

Chlor 13940,0 

Chrom 116,0 

Měď 261,4 

Rtuť < 2,9 

Zinek 3245,0 

 

Chromatografická analýza byla provedena u dvou vzorků. Jeden ze vzorků 

představuje representativní vzorek prachu odebraný v místnosti, která slouží jako depozitář 

dřevěných truhlic. Druhý vzorek byl shodný se vzorkem pro analýzu kovů, jednalo se o 

prach z vysavače, který byl používán zejména v prostorách depozitáře zoologických 

preparátů. Screeningová analýza byla vyhodnocena pomocí databáze hmotnostních spekter 

NIST 11 GC Method. 

V obou vzorcích bylo nalezeno cca 200 organických látek, z toho bylo 

identifikováno pouze několik desítek (Tabulka 4, Tabulka 5, Graf 1, Graf 2). Při 

identifikaci byla považována za identifikovanou taková látka, jejíž naměřené hmotnostní 

spektrum metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí se shodovalo se spektrem 

v databázi alespoň z 80 % a výše. Látky, u kterých byla shoda spekter nižší, nebyly 

považovány za identifikovatelné. 
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Graf 1 - Chromatografický záznam analýzy prachu – dřevo 
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Graf 2 - Chromatografický záznam analýzy prachu – vysavač 
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Tabulka 4 - Výsledné látky chromatografu – dřevo 

Název látky CAS 
% 

pravděpodobnost 

1,1,3-trimethyl- cyclohexane 11474 003073-66-3 

3333333333333 

92 

1,2-dichloro- benzene 21596 000095-50-1 

 

97 

1,4,6-trimethyl-naphthalen 37533 002131-42-2 91 

1,4-dichloro-benzene 21602 000541-73-1 90 

1-docosene 142950 001599-67-3 91 

1-eicosene 121338 003452-07-1 93 

1-hexacosene 179771 018835-33-1 

 

92 

1-nonadecene 110436 018435-45-5 

 

91 

2,4-bis(1,1-dimethylethyl)-phenol 63980 000096-76-4 97 

2,6,10,14-tetramethyl-hexadecane 122947 000638-36-8 86 

2,6,10,14-tetramethyl-pentadecane 112060 001921-70-6 94 

2,6-diisopropylnaphthalene 68996 024157-81-1 91 

2-bromo dodecane 95966 013187-99-0 

 

86 

2-ethenyl-naphthalene 26643 000827-54-3 87 

2-methyl- anthracene 53255 000613-12-7 89 

3-methyl- heptane 7556 000589-81-1 87 

3-methyl-heptadecane 101153 006418-44-6 90 

4-(phenylmethyl)- pyridine 36768 002116-65-6 87 

4-methyl-2-one-3-penten 3203 000141-79-7 86 

 4-one-2,5-heptadien-2,6-dimethyl 17371 000504-20-1 

 

91 

7-pentadecyne 65701 022089-89-0 86 

9-methyl- anthracene 53252 000779-02-2 94 

anthracene 43098 000120-12-7 93 

bornyl acetate 56274 000076-49-3 99 

camphor 24632 000076-22-2 98 

di-n-octyl phthalate 192000 000117-84-0 96 

diphenyl ether 37440 000101-84-8 90 

docosane 144474 000629-97-0 

 

83 

dodecane 37472 000112-40-3 87 

dotriacontyl heptafluorobutyrate 219072 1000351-84-2 91 

dotriacontyl pentafluoropropionate 218181 1000351-81-4 87 

eicosane 122931 000112-95-8 98 

heneicosane 133834 000629-94-7 97 

heptacosyl acetate 205278 1000351-78-2 

 

91 

heptadecane 90418 000629-78-7 

 

97 

hexadecane 79880 000544-76-3 98 

naphthalene 11812 000091-20-3 

 

93 

nonadecane 112042 000629-92-5 

 

92 

nonane 12527 000111-84-2 87 

octacosane 193568 000630-02-4 96 

octadecane 101148 000593-45-3 97 

octane 7548 000111-65-9 83 

octatriacontyl pentafluoropropionate 219488 1000351-89-1 

 

84 

o-xylene 5031 000095-47-6 95 
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Pokračování tabulky 4 – Výsledné látky chromatografu - dřevo 

pentacosane 172981 000629-99-2 95 

phenanthrene 43106 000085-01-8 93 

p-xylene 5032 000106-42-3 95 

tetracosane 164289 000646-31-1 90 

tetradecane 58110 000629-59-4 97 

triacontane 201782 000638-68-6 

 

95 

triacontyl acetate 211423 041755-58-2 91 

triacontyl acetate 211423 041755-58-2 

 

84 

triacontyl trifluoroacetate 215451 1000351-75-7 87 

tricosane 154599 000638-67-5 93 

tridecane 47620 000629-50-5 

 

96 

trifluoroacetate oleyl alcohol 179539 1000352-68-4 56 

 
Tabulka 5 - Výsledné látky chromatografu - vysavač 

Název látky CAS 
% 

pravděpodobnost 

1,1,3-trimethyl- cyclohexane 11474 003073-66-3 90 

1,13-tetradecadiene 54869 021964-49-8 90 

1,1-dioxide3-(hexahydro-1h-azepin-1-yl)- 

1,2-benzisothiazole 
108364 309735-29-3 90 

1,3-dimethyl-naphthalene 27986 000575-41-7 97 

1,4,6-trimethyl-naphthalene 37524 002131-42-2 97 

1,4-dichloro-acetophenone benzene 21607 000106-46-7 96 

1,4-dimethyl-naphthalene 27989 000571-58-4 97 

1,5-dimethyl-naphthalene 27993 000571-61-9 46 

1,6,7-trimethyl-naphthalene 37525 002245-38-7 97 

1-eicosene 121338 003452-07-1 95 

1-hexacosene 179771 018835-33-1 97 

1-chloro-heptacosane 199858 062016-79-9 70 

1-iodo- hexadecane 172464 000544-77-4 93 

1-methyl-anthracene 53253 000610-48-0 93 

1-methyl-naphthalene 18987 000090-12-0 96 

1-methyl-phenanthrene 53267 000832-69-9 96 

1-nonadecene 110437 018435-45-5 64 

2,3,6-trimethyl-naphthalene 37530 000829-26-5 96 

2,3-dimethyl-naphthalene 27960 000581-40-8 98 

2,4-dimethyl-heptane 12559 002213-23-2 86 

2,5-dimethyl-phenanthrene 64135 003674-66-6 95 

2,6- bis(1,1-dimethylethyl)-1,4-dione-2,5-

cyclohexadiene 
74632 000719-22-2 90 

2,6,10,14-tetramethyl- pentadecane 112060 001921-70-6 89 

2,6,10,14-tetramethyl-hexadecane 122947 000638-36-8 98 

2,6-dimethyl- 2,5-heptadien-4-one 17371 000504-20-1 90 

2,7-dimethyl-naphthalene 27973 000582-16-1 96 

2-methyl-dodecane 47640 001560-97-0 83 
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Pokračování tabulky 5 – Výsledné látky chromatografu - vysavač 

2-methyl-naphthalene 18988 000091-57-6 96 

2-methyl-phenanthrene 53271 002531-84-2 91 

2-tridecen-1-ol 58024 074962-98-4 80 

4,6,8-trimethyl-azulene 37519 000941-81-1 98 

4-methyl-2-(1,1-dimethylethyl)-phenol 32963 002409-55-4 95 

4-methyl-3-penten-2-one 3218 000141-79-7 83 

9-methyl-anthracene 53259 000779-02-2 93 

alpha.-methylstyrene 8868 000098-83-9 90 

anthracene 43098 000120-12-7 95 

benzaldehyde 5023 000100-52-7 94 

bis(1,1-dimethylethyl)-2,4- phenol 63991 000096-76-4 94 

bis(2-methylpropyl) ester 1,2- 

benzenedicarboxylic acid 
119599 000084-69-5 90 

bis(2-methylpropyl) hexanedioic acid 103995 000141-04-8 92 

butylated hydroxytoluene 74768 000128-37-0 98 

camphor 24638 000076-22-2 98 

cyclododecanemethanol 58023 001892-12-2 72 

cyclotriacontane 201406 000297-35-8 87 

decahydro-4,4,8,9,10-

pentamethylnaphthalene 
65718 080655-44-3 95 

decanal 27697 000112-31-2 98 

docosane 144472 000629-97-0 94 

dodecane 37470 000112-40-3 92 

dotriacontyl pentafluoropropionate 218181 1000351-81-4 90 

eicosane 122930 000112-95-8 98 

heneicosane 133834 000629-94-7 99 

heneicosane 133834 000629-94-7 98 

heptadecane 90418 000629-78-7 98 

hexadecane 79880 000544-76-3 98 

i-propyl hexadecanoate 135369 1000336-63-4 93 

i-propyl tetradecanoate 113665 1000336-61-0 94 

n-decanoic acid 38609 000334-48-5 98 

n-hexadecanoic acid 102726 000057-10-3 99 

nitro-benzene 9257 000098-86-2 91 

nonacosane 198121 000630-03-5 96 

nonadecane 112044 000629-92-5 96 

nonanal 19662 000124-19-6 80 

nonane 12526 000111-84-2 87 

nonanoic acid 29620 000112-05-0 96 

octacosane 193567 000630-02-4 91 

octadecane 101149 000593-45-3 98 

octadecanoic acid 124560 000057-11-4 99 

octane 7548 000111-65-9 83 

octatriacontyl pentafluoropropionate 219488 1000351-89-1 90 
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Pokračování tabulky 5 – Výsledné látky chromatografu - vysavač 

oleic acid 122780 000112-80-1 95 

pentadecane 68976 000629-62-9 96 

pentadecanoic acid 91826 001002-84-2 99 

permethrin 191800 052645-53-1 99 

phenanthrene 43105 000085-01-8 95 

p-xylene 5030 000106-42-3 95 

pyrene 60890 000129-00-0 94 

tetracosane 164293 000646-31-1 99 

tetradecane 58107 000629-59-4 96 

tetradecanoic acid 81211 000544-63-8 99 

tetradecyl-oxirane 90396 007320-37-8 83 

triacontane 201783 000638-68-6 98 

triacontyl acetate 211423 041755-58-2 95 

tricosane 154599 000638-67-5 91 

 

Mezi identifikované látky patří především alifatické rozvětvené a nerozvětvené 

uhlovodíky s delšími uhlíkatými řetězci, polycyklické aromatické uhlovodíky a jejich 

alkylderiváty. Byly nalezeny látky terpenoidního charakteru, např. kamfor a látky 

poukazující na přítomnost olejů. Rovněž byl nalezen pesticid permethrin. Ve velké míře se 

v obou vzorcích vyskytovaly ftaláty a to v mnohem širším zastoupení než je běžná 

kontaminace v prostředí. Naopak látky jako DDT a produkty jeho rozkladu DDE a DDD či 

pentachlorfenol nebyly ve vzorcích identifikovány.  

Vzhledem k tomu, že vzorky obsahovaly řadu sloučenin, např. PAU a jejich 

deriváty, které jsou významnými kontaminanty prostředí, nelze v této práci jednoznačně 

stanovit, zda-li se jedná o organické látky pocházející z vnitřního prostředí, kde se uvolňují 

z exponátů nebo jde o výměnu ovzduší mezi vnitřním a vnějším prostředím. K řešení této 

problematiky bude přistoupeno v rámci diplomové práce.   
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce má charakter rešeršní práce se zaměřením na ochranu dřeva  

a zoologických preparátů v prostředí muzejních depozitářů. Jak dřevo, tak i zoologické 

preparáty, jsou náchylné na různé faktory, může se jednat například o relativní vlhkost, 

teplotu, UV záření, hmyzí škůdce, houby a prach, které mohou způsobit jejich degradaci. 

Proto je nutné tyto materiály uchovávat za určitých vhodných podmínek. Z hlediska 

sledování možného vlivu kontaminace vnitřního prostředí mají význam především metody 

konzervování a znalost látek, které byly používány, ať už v minulosti, tak i v současnosti. 

V minulosti se používaly roztoky arsenitých či rtuťnatých solí, dále látky na bázi 

chlorovaných uhlovodíků (DDT) a chlorovaných fenolů (PCP). Na ochranu proti houbám 

se používaly látky na bázi organocíničitých sloučenin a organosfofáty. V současnosti jsou 

tyto látky díky své vysoké toxicitě zakázány a jsou nahrazeny jinými, člověku méně 

nebezpečnými prostředky. Zoologické preparáty se v minulosti ošetřovaly především 

sloučeninami arsenu. Je evidentní, že s výjimkou některých přípravků a moderních 

materiálů jsou současné postupy preparace velmi podobné historickým zásahům. 

Cílem bakalářské práce bylo provést screeningovou analýzu prachu ve vybraných 

objektech depozitářů Slezského zemského muzea v Opavě. U vzorků proběhla úprava, 

která zahrnovala extrakci, přečištění, zakoncentrování a upravené extrakty byly 

analyzovány metodou GC/MS. V jednotlivých vzorcích prachu byla detekována široká 

škála látek, především na bázi olejů a ftalátů. Vzorek jednoho z prachů byl analyzován 

rovněž metodou XRFS pro stanovení obsahu vybraných kovů. Mezi naměřené rizikové 

kovy patří především arsen, cín, chlor, chrom, měď, rtuť, zinek.  

V obou případech, organické i anorganické analýzy se jedná pouze o prvotní 

zjištění stavu znečištění vnitřního prostředí v prostorách depozitářů muzea. Detailnější 

rozbor bude proveden v rámci diplomové práce. 

Chtěla bych zde zmínit, že v rámci příprav nové expozice Slezského zemského 

muzea byla v roce 2011 realizovaná preparace samce medvěda hnědého. Dosud tento 

medvěd nebyl součástí sbírky SZM. V roce 2002 se v Košické ZOO narodilo 5 medvíďat, 

která dostala jména Mišo, Bubo, Ťapík, Cindy a Dazzle. Medvíďata se zapsala  

do Guinessovy knihy rekordů, neboť dosud se tolik medvíďat nenarodilo. Až do jara roku 

2011 zbyli v chovu košické ZOO jen Mišo, Cindy a Ťapík. Mišo byl ve velmi dobré 
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kondici, 2 měsíce spal zimním spánkem, ovšem po probuzení se u něj vyskytly problémy 

trávicího aparátu, kterým 31. března 2011 podlehl. Problémy byly pravděpodobně 

zapříčiněny špatnou adaptací na příjem potravy. Kůži zakoupilo SZM pro účely 

připravované expozice. V srpnu 2011 byla zmrazená kůže převezena do Opavy a následně 

byla zpracována a vyčiněna a poté byla provedena dermoplastika. 

Toto téma bakalářské práce mě zaujalo natolik, že bych se jím chtěla i nadále 

hlouběji věnovat ve své diplomové práci se zaměřením analýzy ovzduší a prachových 

částic v depozitářích Slezského zemského muzea v Opavě.   
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