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Průzkum fyzického stavu novodobého 
fondu (19. stol. až současnost) 

• Jedná se o cca 6 000 000 svazků v rámci Národní knihovny ČR 

• Značné poškození způsobené už výrobními procesy 

• Důvod průzkumu: nezbytnost zásahu hromadného charakteru, 
případně vývoje rychlých a efektivních konzervačních metod 

 



Průzkum fyzického stavu 
novodobého fondu 

• Probíhá v depozitech 

• Speciálně vyvinutá databáze s firmou INCAD 

• Průzkum provádějí zaškolení brigádníci 

• Probíhá ve více institucích – Moravská zemská 
knihovna, Vědecká knihovna v Olomouci 

• Aktuálně zpracováno v NKČR: 48 568 

 



Formulář průzkumu 



Formulář průzkumu-sledované 
parametry 

• Materiálové složení knih-druh papíru 

• Druhy vazeb-polokožené, poloplátěné… 

• Obaly-vhodné, nevhodné, původní… 

• Míra poškození 

• Fyzický stav 

• Hodnota pH 



Hodnota pH 
• Hodnota pH je jedním ze základních ukazatelů 

chemického stavu papíru. 

• Měření hodnoty pH povrchu papíru pomocí 
dotykové elektrody 

• V případě naměření nízké hodnoty pH (< 5) 
jsou tyto knihy doporučeny na odkyselování. 

• Ve fondu NKČR je takových knih aktuálně 
nalezeno: 45 799, hodnotu pod 3,3 jich má 
3014 



Vhodné, nevhodné a původní 
obaly 

Původní obaly vyrobené na knihu již 

při jejím vydání. 

 

Později dodané ochranné obaly z 

nevhodného materiálu 



Poškození 

Hmyz, hlodavci i větší savci 

Plísně 

Mechanické poškození 

Nevhodné opravy 

… 



Průběh průzkumu –  
pracoviště a pomůcky 



Průběh průzkumu - pracovníci 



Metodika konzervace periodik  

• Problematika značného množství 

• DOTAZ – V JAKÉ FORMĚ ukládáte vaše noviny 
a časopisy? (moderní) 

• Hledání vhodných metod hromadného 
odkyselování, konzervace… 

• Vývoj metodiky - Historické fondy oproti 
novodobým 

• Problematika 19. století-materiály 



Metody čištění 
 • Vysavač 

– Muzejní, nebo se štětinovým nástavcem 

• Wallmaster 
– Přírodní latex, citlivý na světlo, ale stálý 
– Dá se prát, ale je cenově špatně dostupný 

• Purus 
– Samovýroba, plastová hmota, cenová 

dostupnost 
– Měkkost, „mazlavost“ 
– Pozor na plasty, (polystyren (PS), 
    PVC, aj.); věci z PP a PE jsou v kontaktu  
s purusem stabilní  

 

 



Metody lepení a doplňování 
• Výrobky firmy Neschen. Dodává Ceiba. Aktuálně 

Filmoplast P 

• Adhezivní japanové fólie (O.Lehovec) 

• Opravy japonským papírem 

• Nevhodné dolévání – strojní papír má jiný 
charakter, opacitu,… 

• Opravy strojním papírem –  záplatami 

• Reversibilita! 



Odkyselování 

• Nutno použít hromadné metody.  

• Nevhodné pro fotografie!  

• ROZDÍL KNIHY A ARCHIVÁLIE – Papersave x 
Neschen 

• Pro zvolení vhodné metody je potřeba tyto 
metody důkladně otestovat na řadě 
zkušebních vzorků a poznat jejich slabiny. 



Ochranné obaly 
• Ochrana proti polutantům a prachu 

• Speciálně vyvinutá lepenka 

– Mechanické i chemické vlastnosti 

• Částečná ochrana proti vodě 

• Alkalická rezerva 



Závěr 

• Národní knihovna ČR, Odbor ochrany 
knihovních fondů 

• Oddělení preventivní konzervace 

• Obraťte se na nás s dotazy. Pokud to bude v 
našich silách, rádi poradíme. 

Tereza.kastakova@nkp.cz 

Lucie.palankova@nkp.cz 

Petra.vavrova@nkp.cz 

 



Poděkování 

• databáze vznikla díky finanční podpoře 
Ministerstva kultury České republiky v rámci 
projektu rozvoje Národní knihovny České 
republiky jako výzkumné organizace „Výzkum a 
vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci 
písemných památek“, MK00002322103.  

• poděkování patří našim pracovníkům, kteří 
průzkumy fondů provádějí. 

• Projekt NAKI č. DF13P01OVV004 „Průzkum, 
konzervace a péče o novodobé knihovní fondy – 
materiály a technologie“ 



Děkujeme za pozornost 


