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Knihovní fondy 19. st. 

• Změny technologie výroby materiálu 

• Levnější materiály 

• Po roce 1845 se začal vyrábět dřevitý papír 

 

 

NÍZKÁ ŽIVOTNOST MATERIÁLU 
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Poškození knihovních fondů 

• Přirozené stárnutí → způsob výroby materiálu 

• Nevhodné uložení → urychlení degradačních 

reakcí, nebezpečí biologického napadení 

• Špatná manipulace a nevhodné opravy 

 

• Nastavením vhodných podmínek uložení a 

šetrnou manipulací lze prodloužit životnost 

knihovních fondů  
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Preventivní péče 

Nastavení klimatických podmínek uložení a jejich 

monitoring (teplota, relativní vlhkost vzduchu, světelné 

podmínky, čistota ovzduší) 

• Doporučené podmínky pro knihovní fondy: 
Teplota maximálně 18±2 °C 

Relativní vlhkost vzduchu 50±5 % 

bez extrémních výkyvů za 24 hod 

• V případě stabilního klimatu je přípustný širší rozsah hodnot vlhkosti 

a teploty 

41. celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií, Plzeň 5.–7. září 2017 



• Uložení knihovních fondů by mělo být v úplné tmě. 

• Přímé denní světlo by mělo být vždy vyloučeno → okna by 

měla být utěsněna, zacloněna roletami či závěsy, případně 

polepena UV filtry 

• Intenzita dopadajícího světla při vystavení by měla být na 

hodnotě 50 lx, měla by být vždy sledována délka osvětlování 

předmětu. 

• Škody způsobené světlem jsou kumulativní!  

 

 

 

 

 

• Velice důležité je provádět pravidelné kontroly 

depozitních prostor i knih samotných. 
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Způsob uložení 

• Volba vhodného ukládacího zařízení 

(regály, mapníky) a ochranných obalů 

(krabice). 

• Materiály používané na ukládací 

zařízení musí být nehořlavé a nesmí 

uvolňovat, přitahovat nebo zadržovat 

prach, nesmí uvolňovat škodlivé látky 

pro uložené materiály. Vhodné jsou 

kovové nebo dřevěné police. 

• Knihy se ukládají blízko sebe, ale ne 

těsně. 

• Ochranné obaly musí být pevné a 

tuhé, chemicky inertní vůči použitému 

materiálu na předmětu. 
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Preventivní péče 



Manipulace s knihami 

• Nejčastějším poškozením knižních vazeb při vyjímaní z 

polic je poškození hřbetu. Poškrábané a potrhané 

potahy na deskách, poškození hran a rohů desek 

• Manipulace v bavlněných nebo syntetických 

nepudrovaných rukavicích 

• Nikdy knihu nevytahovat z polic za hlavici a drážky 

knihy 
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Postupy konzervace knihovních fondů 19. st. 

ČIŠTĚNÍ 

• Znečištění  představuje vysoké riziko poškození a 

urychlení procesů degradace. 

• Nejčastějším znečištěním knihovních fondů je prach. 

Další znečištění je způsobeno používáním knih – 

mastnota, zatekliny. 

• Metody čištění:  

mechanické čištění (suché čištění) 

čištění pomocí vodných systému 

čištění pomocí organických rozpouštědel 
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Mechanické čištění 

• Odstranění částic nečistot uložených na povrchu - prach 

• Ruční očista knih pomocí štětců, vysavače s kartáčovými 

nástavci, gum (Wallmaster, Whishab) 

• Pomocí stroje Depulvera® 
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RESTAURÁTORSKÉ ZÁSAHY 

• Komplexní restaurátorský zásah (rozebrání celé knihy - 

provádí restaurátor) 

• Částečný restaurátorský zásah (oprava poškozené části knihy, 

bez rozebrání knihy – provádí restaurátor) 

• Konzervátorský zásah (stabilizace chemického poškození – 

provádí restaurátor či chemik) 

• Ambulantní zásah (rychlý zásah, který chrání knihu před dalším 

poškozením – provádí restaurátor nebo zaškolený pracovník)   
 

• Z kvantitativního hlediska vyžadují tyto fondy jiný přístup 

než při restaurování starších historických knihovních 

fondů → volí se ambulantní, konzervátorský nebo 

částečný restaurátorský zásah 
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Ambulantní zásah 

• Zajištění uvolněných listů a složek knižního bloku, připevnění 

upadlých desek knihy. 

• Příprava knih na výstavy, zjištění při expedici knih pro badatelské 

účely. 

• Zásah musí být v budoucnu odstranitelný. 

• Při opravách se využívá japonský papír a lepidla Tylose MH6000, 

Klucel G či pšeničný škrob, dále se využívají adhezivní japanové 

fólie, opravná páska Filmoplast R. 

• Nikdy se nepoužívají samolepicí pásky a lepidla neznámého 

složení, které mohou být v budoucnu špatně odstranitelná. 
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Adhezivní japanové fólie 

• Vhodné pro ambulantní opravy 

• Aktivace vodnými či vodně-alkoholovými roztoky, lehce odstranitelné 

• Nutná vlastní příprava 

• Metodika: 

http://text.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/sprava-a-ochrana-

fondu/odborne-texty-a-informace/metodika-vyroby-adhezivnich-folii-

z-japonskeho-papiru-na-bazi-etheru-celulozy 
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← celoplošně 

zpevněný 

křehký dřevitý 

papír adhezivní 

japanovou fólií 



Opravné pásky 

• Filmoplast P 
samolepicí fólie 

odstranění pásky je velice 

obtížné a úspěšnost závisí na 

době uplynulé od aplikace 

pásky. 

• Nelze doporučit při opravách 

knih z fondů určených k 

dlouhodobému či trvalému 

uchování. 

 

• Filmoplast R 
laminační fólie, z jedné strany 

opatřena teplem 

aktivovatelnou vrstvou. 

aktivace při teplotě 120 °C 

odstraňování pásky je 

mnohem jednodušší než v 

případě Filmoplastu P 
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Částečný restaurátorský zásah 

• Oprava nejpoškozenější části knihy, aniž by byla kniha 

rozebrána, tzn. oprava několika složek knihy či  vazby 

• Provádí restaurátor, který má znalosti ohledně knižní 

vazby 

• Ateliér vybaven nářadím a materiálem pro restaurování 

(příp. knihařská dílna) 
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← ambulantní zásah 

mikrobiologicky napadeného 

papíru adhezivními japanovými 

foliemi a tónovaným japonským 

papírem, stav před a po zásahu 

↓ částečný restaurátorský zásah 

přetržených vazů a předsádky, 

stav před a po zásahu 



Děkuji za pozornost 

Práce vznikla díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR 

v grantovém Programu aplikovaného výzkumu a vývoje 

národní a kulturní identity NAKI. Projekt nese název 

„Průzkum, konzervace a péče o novodobé knihovní fondy – 

materiály a technologie“ (DF13P01OVV004, 2013–2017). 
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