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Ochrana a bezpečnost sbírek

Pár základních pojmů a rad

Ochrana = zajištění předmětů (depozitářů) proti negativním vlivům a rizikovým faktorům (teplota, vlhkost, prach, světlo)
Bezpečnost = zajištění předmětů proti lidským, technologickým a negativním vlivům
Technické faktory = selhání techniky, přívod el., vodovodu, klimatizace, měřících přístrojů, zhroucení, rozpad vitrín vlivem vady materiálu, …
Lidské faktory    	krádeže, vandalismus (vnější, vnitřní)
	teroristé

požár
umístění a konstrukce budovy - mimo vliv povodní, směr převládajících větrů a co je proti větru (továrna, spalovna, …), spodní voda, složení vody (průnik solí do zdí a vypařování)
protipožární opatření (např. zeleň -ne tráva- blízko budovy)
vlastní konstrukce budovy (stabilita klimatu (izolační materiály)
teplota obvodových zdí (proudění tepla, cirkulace vzduchu, prachu)
odolávání požáru, dle norem cca 1 hodina než se vznítí a rozpadnou žárem
konstrukce – odolání velkému zatížení (nosné sloupy a zdi)
odolnost vůči zemětřesení (do 5 stupňů Richtera)
přirozená radiace
uspořádání uvnitř (prostory pro návštěvníky, depozitáře, pracovny, dílny; nejlépe mít tyto prostory oddělené)
pozor na nejrizikovější prostory – restaurátorská a údržbářská dílna (chemikálie), sbírkové předměty s nízkou zápalnou teplotou (filmy, knihy, fotky), negativy z nitrocelulózy překopírovat na modernější materiály
rozvody vody, plynu a elektřiny, svody okapů
depozitáře vždy zavírat (bezpečnost – proti krádežím, vliv venku – vlhkost, prach, …)
mobiliáře („skříně“ na sbírky) – s ohledem na typ sbírkového předmětu volíme materiál regálu.
Dbát na nosnost, prachotěsné (minimální nebo vůbec žádná) a uzavíratelné (dvířka, závěs (NE látkový)
	dřevo (NE lepené (např. dřevotříska)  vypařování lepidel a složek tvrdé – vylučuje kyseliny; nejlépe měkké dřevo, případně starší a vyschlé)

kov (chemicky stabilní, nejlépe vypálené)
podlaha, pracovní stůl – z antistatického materiálu
ochrana před světlem – depozitáře nejlépe bez oken a klimatizované; proti UV a infračervenému světlu se používají fólie a speciální skla.
pracovny – nábytek ergonomický (pohodlný, přizpůsobivý – židle, klávesnice, …)
dílny – u mechanických věcí mít odsávání (piliny, prach, …)
ochranné pomůcky – plášť, obuv (protiskluzová), rukavice, respirátory, brýle
 pracovna je na práci ne studování  netahat sem materiál
 Na podlahu použít lino nebo kachle, koberec zatepluje, ale hůř se čistí.
POSP – Preventivní ochrana sbírkových předmětů je součástí této příručky


Ochrana proti vloupání a krádeži

 mechanické zabezpečení slouží k zamezení a zpomalení průniku, elektronické k detekci průniku.
	mechanické	 mříže na oknech, ve dveřích, pevně zapuštěné do zdi

 bezpečnostní zámky; zapečetění
 sklo s fólií (rozbije, ale nevysype)
 bezpečnostní pancéřové dveře nebo sklo (rozdělení na sektory)
 zásuvné brány
	elektronické	čidla (procesor s možností nastavení, bezdrátově na policii)

 vlastní náhradní zdroj v případě výpadku proudu
 rozsah podnětu (pohyb, roztříštění, tlak, infra, …)
 vyladění bezpečnostního systému
 mít osobu pověřenou (v případě poplachu pro ni policie jede)
 čidla reagující na váhu předmětu (předmět je na místě a při snížení tlaku na čidle spustí alarm)

Transport

 ochrana materiálu vždy
obal – vždy obalit celý předmět. Je to ochrana předmětu vůči jiným předmětům, pohybu a hranám (možné mechanické poškození).
	papírové krabice – materiál neutrální, lehce zásaditý – speciální odkyselené krabice (fa EMBA)
	plasty – ne s chlorem (ten se uvolňuje); použít polyethylenové fólie, bublinkové fólie

 předmět důkladně zabalit, transportní bedny „akorát“, aby v nich předměty nelítaly.
 Pro předměty vyžadující stabilní teplotu a vlhkost se transportní bedna nechá s časovým předstihem stát v místě balení za zhruba stejných podmínek cílové instituce a po „zvyknutí si“ předmět zabalíme. V cílové instituci necháme uzavřenou bednu stát 24 hodin, necháme pomalu předmět zvykat na místní podmínky a poté jej můžeme vybalit celý.
 Při převozu nakládat předměty pod krytou rampou nebo v garáži, pro transport použít skříňový náklaďák
 Před samotným transportem vytvořit seznam (inventární číslo, název, stav), při vykládání zkontrolovat.
 Zajistit případné pojištění předmětu.
 Při vývozu do zahraničí (výstava, výzkum, restaurace, konzervace) zajistit trasnport, ochranu a pojištění (viz zákon č. 71/1994 Sb. o vývozu předmětů kult. dědictví a zákon č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy. pro vývoz do EU platí Evropská kulturní smlouva)


Depozitáře

 V depozitářích udržovat stabilní klima (pozor na vodovodní trubky – při prasknutí či protékání ohrozí sbírkové předměty, vlhkost, světlo, prašnost, škodliviny v ovzduší, otřesy proudění vzduchu; viz začátek)
 Pro každý druh materiálu platí jiné podmínky (pokud je předmět z více druhů materiálů, musíme udělat kompromis)
 Předměty skladovat monotematicky (jeden druh materiálu)

Teplota – sama neškodí, ale v kombinaci s vlhkostí už jo
 Doporučená teplota je 18 ± 2 °C
 Umístění předmětů ne přímo u sálavého zdroje (např. topení)
Určité druhy osvětlovacích těles jsou zdrojem infračerveného (produkuje teplo), UV záření (způsobuje vyblednutí) a tepla zahříváním  použít „studené světlo“
 Neumisťovat předměty blízko oken, sklo zesiluje infračervené záření a zpomaluje UV záření
 Plexisklo zeslabuje infračervené záření, UV záření zesiluje.
 Okenice nebo roleta s hliníkovou fólií odstraní až 75 % infračerveného záření.

Vlhkost
Relativní vlhkost – množství vody (ve formě páry) je v ovzduší při dané teplotě a tlaku
 optimální (dle materiálu) je 40 – 60 % ± 5 %
Absolutní vlhkost – je maximální množství vody v ovzduší při dané teplotě a tlaku

Rosný bod – když už není možné absorbovat další množství vody a voda se začíná srážet na povrchu
	přímé ohrožení – při vyšší relativní vlhkosti předměty pohlcují vodu a bobtnají a mění objem. Dochází k vnějším změnám, ke změně vnitřní struktury a deformaci předmětu.

Při nízké relativní vlhkosti dochází k odpařování vody z předmětu a předmět se bortí do sebe, praská
	nepřímé ohrožení – nízká i vysoká relativní vlhkost je příhodná pro mikroby, bakterie, plísně, houby, mechy, rašeliníky, živočichy (hmyz). Likvidace chemicky (nátěry, postřiky), fyzikálně (tvrdé γ-záření na dřevomorku, červotoče; předtím sundat sklo  zakalení sla)

Pravidelně pak sledovat. ozařování se provádí v Roztokách u Prahy.
 Měření pomocí: vlasového hydrometru; digitálního hydrometru; hydrometr s čipem a pamětí (nastaví se interval měření, napojení na PC – přesun dat a zpracování; spojení drátové i bezdrátové, a případné napojení na klimatizaci pro udržování stálého klimatu
 Při zvýšené vlhkosti zjistit, kde je příčina:
	izolace základů

	„podříznutí zdiva“ a podložení térpapírem

elektrody s vyšším napětím  spečení zdiva
nátěry
sanační omítky
	sehnat dokumentaci a plány budovy (zazděné průduchy, shora nezakryté zazděné komíny, …)

	čidly sledovat proudění vzduchu

	nepoužívat plastová okna (fuky okolo, nedoléhá)

	užití zvlhčovačů a odvlhčovačů

	úprava návštěvnického režimu → zkrácení otevírací doby, omezený počet návštěvníků, …


Materiál
Teplota (°C)
Relativní vlhkost
(%)
Tolerovaný interval
RV (%)
Papír, dřevo, kůže, pergamen, textil, malba, závěsné obrazy, mobiliáře, kosti, slonovina, sklo, etnografický materiál (peří, proutí, konopí), biografické sbírky
18
55
45 – 60
Kovy samotné
Kovy v kombinaci s organickými materiály
cca 18 – 20

cca 18 – 20
30 – 40

40 – 55
do 55

do 55
Fotografie
Barevné filmy
Černobílé filmy
méně než 21
méně než 2
méně než 21
35
20
35
30 – 45
25 – 35
30 – 45
Keramika, kámen
cca 20
do 60
40 – 60
Laky


50 – 60
Polymery (s výjimkou polyvinyl-alkoholu a polyvinylacetátu)


30 – 70

Světlo – nejrizikovější faktor
 POŠKOZENÍ SVĚTLEM JE KUMULATIVNÍ A NEVRATNÉ!!!!
 Člověk je schopen rozeznat tvar, detaily a barvy při 30 luxech.
 UV záření bombarduje povrch předmětu fotony a dochází k fotochemickému jevu a rozrušení chemických vazeb a poškození předmětu. Minimální škody při 75 μW.
 Použití fólií nebo speciálních skel pro pohlcení UV záření.
 Pro osvětlení předmětů použít měkké rozptýlené světlo s odrazem
 Přirozené světlo použít pro okna otočená na sever nebo stropní okna
 Umělé osvětlení lze korigovat.


 Světlo je měřené luxmetry; luxhodina – intenzita osvětlení a času, po který je předmět osvětlen
 Rozlišujeme materiály:
	velmi citlivé (mez je 50 luxů) – organické, barvená kůže, papír, textil, šustí, akvarely, kvaše, koláže, vodové barvy, miniatury, knihy, tisky, kresby, poštovní známky, rukopisy, tapety, etnografické předměty
	středně citlivé (max. 200 luxů) – dřevo, olejové a temperové barvy, minerály, nebarvená kůže, evropské a orientální laky, kosti, rohovina, slonovina, želvovina
	omezení dlouhodobého silného osvětlení (přímé sluneční světlo, bodové reflektory) – sklo, barevné glazury a emaily, drahé kameny
	osvětlení bez omezení – kámen, kovy, neglazovaná keramika, apod.

 umístit ceduli s omluvou za nižší osvětlení, kvůli degradaci předmětů.

Prach – působí přímé (má ostré hrany) i nepřímé (nabalení dalších látek – zplodin) poškození
 V pracovně mít desku s antistatickým povrchem.
 Pravidelně uklízet.
 Pravidelná údržba klimatizace pomáhá.
 V depozitáři mít igelitový závěs nebo sklo, pokud není mobiliář prachotěsný

Biologičtí a rostlinní škůdci (POSP 1.4 Biologické poškození, s. 22 – 24)
 Důležitá je čistota a umístění předmětu
	Hlodavci a ptáci
Dobře zajistit – těsnění dveří a oken, sítě ve větracích otvorech a oknech

Pravidelně kontrolovat
Proti hlodavcům použít deratizaci (pasti, jedy)
Udržovat čistotu a pořádek v pracovně a úložných prostorech
	Hmyz (červotoči, rybenka, švábi, moli, vši, termiti, …)

	Vniknutí hmyzu do úložných prostorů je možné jen škvírami a větracími otvory nebo je tam vnesen

Ochrana je možná hustou sítí ve větracích otvorech, repelentní páskou s vrstvou lepu ve škvírách (např. pode dveřmi)
Zanesení hmyzu (nový sbírkový předmět, zapůjčený a vracející se z výstavy)  do depozitáře lze zamezit jen důslednou kontrolou, případně biocidním ošetřením než budou umístěny do depozitáře nebo na expozici.
Blíže informace a o ošetření viz POSP s. 22 – 23
	Houby, plísně a bakterie
Staré metody konzervace mohou být živnou půdou pro bakterie a plísně

Dostatek potravy nachází v celulóze v jakékoliv podobě (dřevo, papír, dřevotříska, seno, sláma, ochranné nátěry s příměsí derivátů celulózy), dále jsou to polysacharidy (škrob, rostlinné gumy – pojivo kvaší a akvarelů) a bílkoviny (klih, vaječné proteiny, kasein, kůže, peří, chlupy, vlna)
Pro rozvoj plísní je v našich zeměpisných podmínkách optimální RV 70 % a teploty nad 15 °C, jestliže je již plíseň v aktivním stádiu, stačí jí i nižší hodnoty RV
Asi nejúčinnější je desinfekce parami ethylenoxidu nebo butanolu, případně komerční fungicidy (blíže POSP s. 23 – 24)
bakterie napadají vše kromě kovu, skla a glazovaných porcelánových či kameninových předmětů
Bakterie nepotřebují takové podmínky jako plísně, běžně se vyskytují na materiálech bílkovinné povahy, ale mohou poškodit i kámen a mozaiky
Nejrizikovější jsou archeologické organické materiály. Nejdříve je třeba je vydesinfikovat (např. parami butanolu) a použít ochranné rukavice, roušku a brýle



Protipožární opatření

 použít aktivní nebo pasivní prvky (hasící přístroje, konstrukce budovy).
 požární odolnost budovy = prohořlavost – jak dlouho je schopná buda odolávat ohni.
     U starých budov lze použít speciální omítky a nátěry.
 Nainstalovat požární signalizaci.
 Mít hydranty s rozvody v dosahu nebo automatické zhášecí systémy a provádět jejich pravidelnou revizi.
 Mít ruční hasící přístroje s odpovídající náplní v blízkosti a provádět pravidelnou revizi.
 Požární řád – mít uvedeno:
	kdo vyhlašuje požár

ustanovení protipožární hlídky
postup, co dělat v případě požáru
průběh evakuace – nejdřív lidi, pak materiál. mít seznam, které předměty jsou nejcennější
 Provádět požární cvičení nebo školení
 Rozlišujeme čidla reagující na:
	plamen   

kouř         kombinovaná s nastavením hodnot a zpětnou vazbou na hasiče,
teplotu      ochranku či automatický zhášecí systém
 Klasifikovat sbírkové předměty (uvolňování látek, reakce s jinými látkami)
 Pozor na bojové plyny, munici a staré konzervy!!!!
 Největší škody napáchají dým a voda (protečení). nejlepší by bylo použití speciální směsi ke snížení obsahu kyslíku ve vzduchu.
 na adrese www.markl.cz se nacházejí předpisy o bezpečnosti práce, požární předpisy a jak nakládat s chemikáliemi

























Pozn.: Tato příručka byla vytvořena pro shrnutí, jak se starat o sbírkové předměty.
Blíže a podrobněji se dočtete v POSP.

