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Abstrakt 

 

Cílem diplomové práce je seznámení s Národním konzervačním fondem České republiky 

(NKF ČR). Tento knihovní fond je naprosto ojedinělý tím, že jeho hlavním cílem je 

shromažďovat veškeré české a zahraniční bohemikální dokumenty tištěné i netištěné, 

včetně periodik, od roku 1901 dále. Představit tento fond má za cíl diplomová práce jak z 

historického kontextu, tak hlavně z dnešního pohledu přes knihovní linku či probíhající 

projekty ve spolupráci s NKF ČR. V závěru se práce zabývá dlouhodobou ochranou a 

uchováváním novodobých knihovních fondů v zahraničí a srovnává ji se situací v NKF v 

České republice. 
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Abstract 

 

The aim of this thesis is to introduce the The National Archival Collection of the Czech 

Republic (CR NKF). The library collection is absolutely unique in its main objective that is 

to collect all Czech and foreign bohemical printed and non-printed documents, including 

journals since 1901. This thesis aims to introduce this collection both in a historical and 

current context, especially via library line or through ongoing projects in cooperation with 

the CR NKF. In the end, the work exaplains long-term protection and preservation of 

modern library collections in foreign countries and compares it with the situation in the 

NKF in the Czech Republic. 
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Předmluva 

 

Národní konzervační fond (NKF) je specializovaným knihovním fondem Národní 

knihovny České republiky. Jeho hlavním cílem je shromažďovat a uchovávat veškeré 

české a zahraniční bohemikální dokumenty tištěné i netištěné, od roku 1901 dále. To vše 

včetně periodik a speciálních dokumentů (pohlednice, plakáty, mapy, CD...). I přes svoji 

unikátnost není však existence tohoto knihovního fondu známa široké uživatelské 

veřejnosti.  

V této práci jsem si dala za hlavní cíl vytvořit text seznamující s tímto fondem, a to 

jak z pohledu historického, tak především z pohledu dnešních činností probíhajících 

v rámci národního konzervačního fondu. Vzhledem k určení fondu a tím pádem zaměření 

na nutnost zajištění dlouhodobé ochrany knihovních materiálů se v druhé části práce 

zaobírám problémy dlouhodobé ochrany tištěných novodobých papírových dokumentů a 

situací v České republice, respektive v Národním konzervačním fondu a v Národní 

knihovně ČR celkově. Nastíněnou situaci a principy dlouhodobé ochrany porovnávám se 

situací v zahraničí. 

Téma Národního konzervačního fondu jsem si vybrala na základě svých 

praktických zkušeností ze zaměstnání v Národní knihovně ČR v oddělení správy národního 

konzervačního fondu. Kromě svých praktických zkušeností jsem čerpala informace pro 

tuto práci z monografických, ale i periodických publikací, internetových stránek a 

z některých drobných interních materiálů Národní knihovny. 

Název práce Národní konzervační fond ČR je trochu zkreslující v tom, že přízvisko 

ČR bylo doplněno jen z důvodu jasného zařazení, běžně se v názvu nenachází. Národní 

konzervační fond není v České republice jediným konzervačním fondem, ale je fondem 

nejzákladnějším a nejobsáhlejším. Název byl tedy upraven kvůli prvotnímu zařazení, aby 

nedocházelo k omylům, o jaký knihovní fond se jedná, stejně tak aby bylo jasně určeno, že 

se nejedná o zahraniční fond. 

V úvodu práce jsem se snažila stručně představit Národní konzervační fond, jeho 

cíle a účel. V následující kapitole jsem podala stručný přehled historie tohoto fondu. Dále 

jsem se zabývala Národním konzervačním fondem z dnešního pohledu, jeho činnostmi, 

jeho obsahem. V další kapitole jsem vytvořila stručný přehled o projektech, které probíhají 

ve spolupráci s NKF. Následně jsem předvedla jednotlivé pojmy z oblasti dlouhodobé 



 

 

ochrany a uchovávání novodobých knihovních fondů a představila systém dlouhodobé 

ochrany fondů fungující v Národním konzervačním fondu, potažmo v Národní knihovně.  

V závěru práce jsem se pokusila o srovnání situace v oblasti ochrany fondů v ČR se 

situací v zahraničí. Aby tato poslední část diplomové práce měla vyšší vypovídající 

hodnotu, rozhodla jsem se podniknout studijní cestu do Národní knihovny Švýcarska. Tam 

jsem měla dohodnutou soukromou prohlídku celé knihovny včetně všech prostor 

uzavřených pro běžného návštěvníka (čtenáře) s výkladem. Dostala jsem se tak do skladů a 

technického zázemí Švýcarské národní knihovny, což mi umožnilo vytvořit si obsáhlejší 

pohled na jejich systém dlouhodobé ochrany a uchovávání fondů. Tuto knihovnu (stát) 

jsem si vybrala z důvodu, že při vzniku českého Národního konzervačního fondu jsme se 

nechali v Národní knihovně při stylu výběru dokumentů do fondu, rozsahem práva 

povinného výtisku, inspirovat právě švýcarskou knihovnou. 

Tato práce si neklade za cíl zevrubně popsat veškeré činnosti nebo historické 

aspekty v rámci národního konzervačního fondu, spíše se snaží o prvotní seznámení s tímto 

fondem. Stejně tak není cílem této diplomové práce podrobně představit veškeré aspekty 

dlouhodobé ochrany knihovních fondů, jde spíše o náhled na situaci v České republice a na 

možnosti ubírání se do budoucna. Z pohledu metodologie byla využívána především 

kompilace a srovnávání. 

Celkový rozsah práce je 82 stran a XIX stran příloh. Seznam použitých zdrojů je 

řazen abecedně dle záhlaví, záznamy jsou strukturovány dle normy ISO 690 a ISO 690-2. 

Poděkování patří především vedoucí práce PhDr. Blance Vorlíčkové, Ph.D. za 

přínosné konzultace a poznámky ohledně tvorby této práce. 
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1 Úvod 

 

1.1 Význam uchovávání kulturního dědictví a konzervačních fondů 

Knihovny jsou zástupci paměťových institucí, které mají za úkol uchovávat a 

zprostředkovávat svým uživatelům národní kulturní dědictví. Opatrují dokumenty, které 

tvoří základní pilíře dalšího rozvoje společnosti, vzdělání, výzkumu, a také ovlivňují 

kvalitu našeho života. 

Knihovní sbírky představují nesmírně velké kulturní a historické bohatství 

nevyčíslitelné ceny. Knihovny tvoří jeden z pilířů naší kultury a identity, jsou 

nepostradatelným základem pro výzkum a vývoj, pro celoživotní vzdělání, odborné 

činnosti a další aktivity. 

Sbírky knih a dalších dokumentů je třeba považovat za součást jednotného 

národního kulturního dědictví tvořeného uchovávanými artefakty, ale zejména 

myšlenkovým bohatstvím, které obsahují a které je nevyčerpatelným zdrojem poznání naší 

společnosti, pokud se je podaří uchovat. To dává význam i malým institucím a jednotlivým 

dokumentům. Nelze v tuto chvíli stanovit, které sbírky a které dokumenty budou v 

budoucnosti významnější, protože to nyní nevíme. Proto nelze provádět nějakou 

obsahovou selekci a na ní budovat systém priorit, který by některé části našeho písemného 

dědictví odsoudil k zániku. Musíme se snažit zachránit národní kulturní dědictví v 

maximální úplnosti (Polišenský, 2002a, s. 317). 

Je nutné v co nejlepším možném stavu a kompletnosti zachovat knihy a další 

dokumenty pro následující generace. Dnešním čtenářům může leckterá literatura z 20. 

století připadat jako méně hodnotná (například různé spisy podléhající někdejší politické 

propagandě), ale z dlouhodobého hlediska může být i tato literatura cenným zdrojem 

badatelských informací, může být velice výjimečná a ceněná. Z těchto důvodů je existence 

konzervačních fondů, které se ze svého principu nezaměřují na půjčování dokumentů 

čtenářům, nýbrž na dlouhodobé uchovávání dokumentů, nesmírně cenná a nezastupitelná. 

V České republice existují čtyři základní konzervační sbírky, které jsou spravovány 

třemi knihovnami. Konzervační sbírky jsou vytvářeny hlavně z exemplářů povinných 

výtisků, které knihovny dostávají od nakladatelů a vydavatelů zdarma na základě zákonů a 

které musejí trvale uchovávat. Národní knihovna ČR (dále již pouze Národní knihovně) 

spravuje dvě konzervační sbírky. První sbírkou je Národní konzervační fond (dále již 
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pouze NKF), který má archivní charakter a který je využíván pro potřeby čtenářů jen 

výjimečně v těch případech, kdy není k dispozici další exemplář ve veřejných knihovnách 

v České republice. Druhou sbírkou je Univerzální knihovní fond (dále již pouze UKF) 

sloužící k prezenčním i absenčním výpůjčním službám a reprografickým službám. Další 

dvě konzervační sbírky jsou spravovány Moravskou zemskou knihovnou a Vědeckou 

knihovnou v Olomouci. Obě sbírky mají charakter obdobný UKF Národní knihovny. 

Mimo tyto 4 hlavní konzervační sbírky mají své konzervační sbírky i regionální knihovny 

s právem regionálního povinného výtisku (Foltýn, 2013, s. 238). Práce se bude nadále 

zabývat pouze NKF uchovávaným v Národní knihovně. 

 

1.2 Národní konzervační fond ČR, jeho cíle a účel 

NKF je fond archivního charakteru, který slouží k trvalému uchovávání publikací 

české provenience vydaných od roku 1901 dále. Ve fondu se shromažďují veškeré české a 

zahraniční bohemikální dokumenty, a to tištěné i netištěné. Součástí fondu jsou nejenom 

monografie, ale i periodika, grafiky, pohlednice, plakáty a další. Kromě těchto tištěných 

dokumentů se uchovávají také gramofonové desky, MC či CD, ale i přílohy k periodikům, 

jako jsou například dětské hračky přikládané k časopisům pro děti. 

Bohemikálním dokumentem, nebo-li bohemikem se rozumí dokument vydaný na 

území dnešní České republiky (územní bohemikum), napsaný autory původem z Česka 

(autorské bohemikum), napsaný v českém jazyce (jazykové bohemikum) nebo 

pojednávající o České republice (obsahové bohemikum) (KTD, 2015). Často se hovoří 

ještě o termínu zahraniční bohemikum, což je dokument vydaný mimo území České 

republiky, který se však obsahově vztahuje k České republice, jeho autor je původem z 

České republiky nebo je psán českým jazykem. 

NKF funguje pod správou Národní knihovny. Je nutné připomenout, že v České 

republice existuje více knihovních konzervačních fondů pod různými knihovnami, ale 

NKF je největší a ve svém fondu nejkomplexnější. Dokumenty do fondu jsou získávány 

především na základě zákona o povinném výtisku. Dále také nákupem, výměnou a dary, 

výjimečně je dokument doplněn ve formě kopie (hlavně v případě desiderát, která nejsou 

dostupná v původní podobě). 

U jednotlivých monografických děl je snaha o získání do fondu všech jeho vydání i 

případných mutací v rámci jednoho vydání. Nejčastěji se jedná o jazykové mutace, 
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spolupráce dvou nakladatelství nebo i mutace jako brožovaný výtisk a vázaný výtisk, 

číslovaný a nečíslovaný výtisk, výtisk s plátěnou převazbou a koženou převazbou, výtisk 

knihy na rozdílném papíře či vytištěný rozdílným písmem a další. 

Díky tomu vzniká jedinečná sbírka titulů a jejich vydání, včetně bibliofilských 

vydání a dalších jiných zajímavostí. Ve fondu tak můžeme nalézt publikace unikátních 

formátů, originálních knižních vazeb či zahraniční bohemika exotických jazyků. U 

známých klasických děl je pak vytvářen neobvyklý přehled jejich vydání, různých 

překladů či jen různorodá pojetí ilustrátorů. 

Z období let 1901 až 1917 obsahuje fond publikace z území České republiky, 

výběrově pak i z území Slovenska. Z let 1918 až 1992 fond zahrnuje publikace z oblasti 

Československa a od roku 1993 pak opět z území České republiky. Vzhledem k faktu, že 

ve fondu nejsou obsaženy jen dokumenty zaměřené na českou kulturu, ale jsou zde 

uloženy i dokumenty, které se vztahují k ostatním národům žijících na našem území, 

vznikl takto jedinečný fond mapující kulturní vývoj naší republiky. 
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2 Historie Národního konzervačního fondu ČR 

 

2.1 Počátky vzniku NKF 

Základním kamenem myšlenky vybudovat NKF se dá považovat Ungarova 

Bibliotheca Nationalis a jeho snaha o dosažení povinných výtisků. Karel Rafael Ungar 

působil od roku 1780 jako první kustod1 ve Veřejné c.k. a univerzitní knihovně v Praze, 

dnešní Národní knihovně. Obrovským jeho přínosem bylo uspořádání knihovny do 54 

oddělení. Oním padesátým čtvrtým oddělením byla právě Bibliotheca Nationalis, která 

měla shromažďovat „spisy rozených Čechů a Moravanů, v kterékoliv řeči psaná, spisy 

cizinců bydlících v Čechách a knihy v českém jazyku psané“ (Záviška, 2003). 

Po roce 1918 pak usiloval tehdejší ředitel knihovny PhDr. Jaromír Borecký, aby 

celostátní povinný výtisk, který byl až dosud odváděn Dvorní knihovně ve Vídni, byl 

nařízením převeden do Veřejné a universitní knihovny2. Toho bohužel nedosáhl, a tak byly 

nadále povinné výtisky z Moravy a Slezka buď nakupovány, a nebo se o ně muselo žádat. 

Podobná situace byla s výtisky ze Slovenska, tady ale na základě snahy knihovníka Jana 

Emlera, který vymohl tři povinné výtisky slovenské pro novou bratislavskou knihovnu, 

byla situace dobře vyřešena. Jeden ze třech výtisků byl pravidelně posílán do Prahy. 

(Jirkovský, 1964, s. 40-41) 

NKF vznikl nakonec na základě výnosu Ministerstva školství a národní osvěty č. j. 

28850/25-IV ze dne 7. března 1925. Byl zřízen jako nové konzervační oddělení v rámci 

Veřejné a univerzitní knihovny a nesl název Národní knihovna. Původně bylo záměrem 

zřídit Národní knihovnu jako samostatný ústav (měla být státní knihovnou centrální 

povahy s právem povinného výtisku), ale z finančních důvodů ministerstvo povolilo jen 

zřídit nové oddělení Veřejné a universitní knihovny, které převzalo povinnosti a personál 

zrušeného Československého ústavu bibliografického. Hlavní náplní činnosti tohoto 

nového oddělení byla především péče o rukopisy a tisky, které byly napsány a vytištěny na 

území Československé republiky nebo které se jí týkají (napsány a vytištěny mimo 

Československo).  

Skutečná realizace této hlavní činnosti nastala až v roce 1935, a to po novele 

tiskového zákona (Borecký, 1925). Návrh celé koncepce nového oddělení včetně systému 

                                                 
1 Z dnešního pohledu by se tato jeho funkce dala brát jako vedoucí knihovny. Ředitelem ale nikdy nebyl, 

všechna jeho rozhodnutí o knihovně si musel nechat schvalovat tehdejšími zřizovateli knihovny. 

2 Tehdejší název pro Národní knihovnu ČR. 
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stavění knihovních jednotek a rozlišení signatur předložil tehdejší ředitel Veřejné a 

univerzitní knihovny PhDr. Jaromír Borecký3,4. Hlavním záměrem tohoto oddělení bylo 

jeho odloučení od stávajících fondů a věnovat mu zvláštní nadstandardní péči v otázkách 

evidence, uskladnění, výpůjčních pravidel a ochrany. Prvním vedoucím oddělení Národní 

knihovna byl jmenován JUDr. Karel Randé. 

Od roku 19355 získala Národní knihovna právo jednoho povinného výtisku všech 

tiskovin6 vydaných na území našeho státu či v cizině, měl-li autor nebo vydavatel bydliště 

v tehdejším Československu. Touto legislativní úpravou přestal platit stávající § 18 

tiskového zákona ze 17. prosince 1862 publikovaný jako zákon číslo 6 říšského zákoníku 

1863. Toto nové vládní nařízení č. 118 (o povinných výtiscích) a č. 119 (podrobné 

předpisy o povinných výtiscích k účelům úředním a studijním) (Křivanová, 1988, s. 57) z 

roku 1935 přímo uvádělo, že „jeden povinný výtisk... budiž odevzdán k účelům trvalé 

úschovy (konzervace) Veřejné a univerzitní knihovně v Praze (Národní knihovně, 

konzervačnímu oddělení Veřejné a univerzitní knihovny v Praze). Veřejná a univerzitní 

knihovna v Praze bude se nazývati Národní a univerzitní knihovna v Praze.“  (Voit, 1990, 

s.).7  

 

2.2 Novodobá historie NKF 

Dne 1. 1. 1949 se Národní knihovna (dnešní NKF) oddělila od Národní a 

universitní knihovny a stala se samostatnou ústředně spravovanou organizací. Spolupráce 

obou ústavů ale neustala, takže vytvoření Státní knihovny ČSSR v roce 1958 a tím pádem 

přiřazení Národní knihovny zpět nepředstavovalo žádný problém (Jirkovský, 1964, s. 41). 

Pod Státní knihovnu ČSSR byly tehdy centralizací sloučeny velké pražské knihovny. 

Kromě Universitní knihovny a Národní knihovny byla přiřazena pod Státní knihovnu 

ČSSR například Ústřední ekonomická knihovna, Slovanská knihovna nebo Ústřední 

vědecko-metodický kabinet knihovnictví. 

                                                 
3 Ve vedoucí funkci v období 1920 až 1930. 

4 Kopie návrhu organizace Národní knihovny od Jaromíra Boreckého je uvedena v příloze č. 1 této práce. 

5 Konkrétně 28. 5. 1935. 

6 Vyňaty z této povinnosti byly jen cenné papíry, malonákladové tisky pod 100 výtisků a drobné aktuální 

tiskoviny jako například navštívenky, pozvánky, programy či formuláře. 

7 Povinný výtisk o dvou exemplářích začal pak pro Národní knihovnu ČR platit až od roku 1947. 
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Národní knihovna však fungovala i nadále do jisté míry jako samostatný celek. 

Prováděla bibliografické soupisy, měla svoje pracovníky pro jmenný a věcný popis. Toto 

trvalo až do konce roku 1973. Dne 29. 12. 1973 schválil tehdejší ministr kultury nový 

statut Státní knihovny ČSR v Praze. Tento nový statut knihovny přinesl hlavně zcela novou 

organizační strukturu, která měla za cíl sjednotit dosud ve značné míře samostatně působící 

jednotlivé knihovny (Univerzitní knihovna, Národní knihovna...) pod jednotné vedení 

Státní knihovny. Z dosavadních „složek“ knihovny se tak staly sektory a oddělení. Národní 

knihovna tak od 1. ledna 1974 funguje jako oddělení NKF v sektoru knihovních fondů 

(Kozelek, 1975, s. 5-7). 

NKF postupně rozšiřoval typologický rozsah konzervovaných dokumentů. Vedle 

knih a periodik se zde začaly archivovat i hudebniny, normy, patenty, kartografické 

dokumenty, plakáty, pohlednice a další typy dokumentů. Například pohlednice začaly 

docházet na základě povinného výtisku do tehdejší Národní knihovny od roku 1964 

(Křivanová, 1978, s. 86). Velký nárůst objemu skladovaných dokumentů zapříčinil, že již 

koncem šedesátých let 20. století začaly potíže s místem pro jeho vyhovující uložení. Dva 

skladištní sály se zaplnily a nové přírůstky byly ukládány provizorně, což nevyhovovalo 

podmínkám všestranné ochrany publikací určených k trvalému uchování. Dokumenty byly 

vozeny do přechodných depozitářů (například depozitář v Nučicích, pro nějž byla vybrána 

parcela na výstavbu na jaře roku 1969, nebo depozitář v Buštěhradě) či byly uchovávány v 

přepravkách.  

V roce 1981 rozhodlo vedení Státní knihovny ČSR o přestěhování fondu do 

klimatizované novostavby depozitáře v Neratovicích, který byl získán výměnou za 

památkově chráněný objekt hradu Houska (Křivanová, 1988, s. 60). Postupem času se ale 

krizová situace s nedostatečným místem opakovala. V letech 1993 - 1995 poskytla vláda 

ČR prostor a uvolnila finanční prostředky na stavbu Centrálního depozitáře pro Národní 

knihovnu v Praze Hostivaři. Stěhování knih ze všech problematických míst do tehdejšího 

nového depozitáře v Hostivaři8 započalo v lednu 1996 (Novotná, 2002, s.). Z 

nevyhovujících klimatických podmínek provizorních objektů bylo přestěhováno celkem 

(NKF i UKF dohromady) přes dva miliony svazků, dalších 600 000 svazků unikátních 

historických knižních fondů bylo umístěno do nového depozitáře z beden, kde byly 

založeny kvůli absenci jakýchkoliv prázdných regálů ve skladech (a vyřazeny tak z 

půjčování) (Hemola, 2014). 

                                                 
8 Dnes stará budova depozitáře v Praze Hostivaři. 
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Nyní je NKF ve správě Oddělení správy NKF, pod sekcí knihovních fondů a služeb 

Národní knihovny. Od roku 2014 sídlí v nové budově Centrálního depozitáře v Praze 

Hostivaři (dále již jen jako CDH). 
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3 Národní konzervační fond dnes, jednotlivé činnosti a tok 

knihovní linky 

3.1 Zařazení NKF a Oddělení správy NKF 

NKF je jedním z fondů patřících pod Národní knihovnu ČR. Fond je spravován 

Oddělením správy Národního konzervačního útvaru. Toto oddělení správy NKF zaujímá v 

Národní knihovně pozici oddělení 1.3.3.9, v jeho čele stojí vedoucí. Oddělení buduje, 

ochraňuje, trvale uchovává a předepsaným způsobem zpřístupňuje národní konzervační 

fond, tj. archivní fond tuzemských a zahraničních bohemikálních dokumentů tištěných i 

netištěných (včetně periodické literatury). Je výstupním pracovištěm linky zpracování pro 

dokumenty určené do NKF, provádí signování, adjustaci, výběr publikací do vazby a 

buduje místní katalogy a kartotéky. Podílí se na provádění kontroly úplnosti průchodu 

přírůstků linkami zpracování a výsledky předává příslušným oddělením. Oddělení správy 

NKF navrhuje zařazení jednotlivých dokumentů i souborů dokumentů do NKF. Díky své 

kompletnosti a ucelenosti poskytuje bibliograficko-informační, konzultační a poradenské 

služby v oblasti bohemikální literatury 20. a 21. století. Postupně také převádí do 

automatizované báze dat údaje o knihovních jednotkách uložených v NKF. Spravuje 

lístkový katalog NKF (Národní knihovna České republiky, 2005, s. 25). Oddělení správy 

NKF také zajišťuje provoz specializované studovny konzervačních fondů. Vzhledem k 

objemnosti a komplexnosti NKF spolupracuje Oddělení správy NKF na projektech 

především zaměřených na digitalizaci knihovních fondů. 

V oddělení správy NKF funguje kromě vedoucí oddělení stále přibližně pět 

zaměstnanců. Nikdo nemá vyhraněnou činnost, všichni se přibližně rovným dílem podílejí 

na všech potřebných činnostech nutných pro chod oddělení (služba ve studovně, expedice 

dokumentů, zakládka dokumentů, signování, třídění knižních darů, příprava publikací pro 

digitalizaci...).  

Dokumenty v NKF jsou označeny siglou ABA001, která přísluší Národní knihovně 

ČR, jejímu úseku novodobých fondů a služeb. Tato sigla10 odkazuje na ústřední knihovnu 

umístěnou na území Prahy. 

                                                 
9 V příloze č. 2 této práce je uvedena organizační struktura Národní knihovny v ČR. 

10 Sigla je značka nebo zkratka názvu knihovny, užívaná k jednoznačné identifikaci instituce např. 

v souborných katalozích (KTD, 2015). Systém sigel umožňuje přesné určení institucí i přes jejich možnou 

změnu názvu či adresy v průběhu let. 
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3.2 Umístění NKF 

Oddělení správy NKF sídlí v areálu CDH11. Zde jsou umístěny jak všechny sklady 

knih, tak kanceláře zaměstnanců oddělení, studovna a další potřebné prostory. Do poloviny 

března 2014 sídlilo oddělení v původní budově depozitáře z roku 1995 a mělo též kancelář 

v hlavní budově knihovny v Klementinu (z důvodu praktičnějšího fungování knihovní 

linky, předávání dokumentů). Během března 2014 došlo k finálnímu zprovoznění nově 

postavené budovy v areálu CDH a přestěhování mnoha oddělení knihovní linky (téměř celá 

část zpracování) z Klementina do Hostivaře, čímž částečné fungování v Klementinu 

přestalo mít základní smysl.  

Celý fond NKF byl přestěhován ze skladů původního depozitáře do skladů v nové 

budově depozitáře během roku 2013. Nová budova CDH má čtyři nadzemní a jedno 

podzemní podlaží, sklady knih jsou v podzemním podlaží a v prvních třech nadzemních 

podlaží. Kanceláře a studovna oddělení správy NKF jsou v prvním nadzemním podlaží 

(přízemí). Nová budova CDH má užitnou plochu přibližně 10 000 m2, z toho cca třetinu 

(3556 m2) tvoří skladovací haly (Hemola, 2014). V nové budově jsou sklady knih 

vybaveny kvůli úspoře místa kompaktními regály. Tyto regály jsou instalovány s několika 

rozměry roztečí polic, aby co nejvíce odpovídaly spektru signaturových řad v NKF.  

 

 

Obr. č. 1 - Centrální depozitář Hostivař (vpravo stará budova, vlevo nová budova) 

                                                 
11 Národní knihovna ČR, Centrální depozitář, Sodomkova 2/1146, 102 00 Praha 15 - Hostivař. 
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Knihy jsou ve skladech pro případ požáru chráněny hasicím systémem s inertním 

plynem dusíkem. Tento systém pracuje na principu vypuštění plynu do prostoru, v němž se 

tímto postupem zredukuje množství kyslíku pod hodnotu 15 %, čímž nemůže dojít k 

dalšímu hoření a vznik požáru se potlačí.  Díky této metodě hašení nemůže dojít ani k 

poškození dokumentů. Ve skladech také neustále probíhá měření teploty a vlhkosti 

vzduchu a jeho automatická úprava klimatizací. 

 

3.3 Fungování studovny a pravidla půjčování dokumentů z NKF 

Oddělení správy NKF má na starosti provoz studovny v CDH (Centrální depozitář 

Hostivař). Dokumenty uložené v NKF jsou zpřístupňovány jen výjimečně, a to pouze za 

určitých podmínek. První podmínkou je, že požadovaný titul není dostupný v jiných 

fondech Národní knihovny. Druhou podmínkou je přísné dodržování zásad ochrany fondu. 

Při půjčování z NKF nelze zadávat objednávky přes OPAC na internetu, čtenář musí 

navštívit Halu služeb v Národní knihovně v Klementinu, kde je jeho požadavek prověřen, 

zda je oprávněný. Čtenářům (badatelům) jsou požadované tituly půjčeny pouze prezenčně 

do studovny NKF umístěné v areálu CDH Národní knihovny. Expedice dokumentů do 

jiných studoven je vyloučena, výjimkou je jen půjčení dokumentu zdravotně postiženému 

uživateli, který nemá možnost navštívit CDH. V takovémto případě je kniha vyexpedována 

do studovny vědeckých pracovníků v Klementinu, a to za podmínky dodržení všech zásad 

stanovených pro NKF. 

Ve studovně NKF v Hostivaři je dostupné připojení na internet přes wi-fi. Nově 

jsou ve studovně badatelům k dispozici i počítače. Každý badatel musí mít jak platný 

průkaz do Národní knihovny, tak zde vyplňuje ještě badatelský list. Kopie zapůjčených 

dokumentů může badatel zhotovovat pomocí svého vlastního fotoaparátu. Jedinou 

podmínkou je, že nesmí použít u fotoaparátu blesk a musí vyplnit prohlášení o 

fotografování, které především zavazuje ke správnému použití fotografií vůči autorskému 

zákonu. Ve studovně je možné využít služby, kdy za poplatek zaměstnanec oddělení 

okopíruje vybrané stránky dokumentu na speciálním ochranném xeroxu. Jedná se o 

černobílý tisk do formátu A4. Při požadavku o kopírování většího formátu nebo barevného 

kopírování, badatel vyplní objednávku a dokument je předán na okopírování do 

speciálního reprografického oddělení Národní knihovny. 
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Obr. č. 2 - Studovna (nová) NKF v Praze Hostivaři 

 

Studovna je otevřena každý pracovní den v týdnu, a to v pondělí a ve středu od 13 

hodin do 19 hodin, v úterý a čtvrtek od 9 hodin do 19 hodin a v pátek od 9 hodin do 12 

hodin. Během letních měsíců července a srpna je studovna otevřena ve zkráceném provozu 

pouze dva dny v týdnu a na čtrnáct dnů je uzavřena pro badatele zcela. Ve výjimečných 

případech, jakým bylo třeba stěhování fondů ze staré budovy do nové budovy v CDH12, 

byla studovna pro badatele dlouhodobě uzavřena a expedice čtenářům nefungovala. 

Kromě půjčování dokumentů do studovny fungují i služební výpůjčky pracovníkům 

Národní knihovny. Tyto výpůjčky se realizují jen v případě, kdy pracovník požadující 

dokument, jej potřebuje ke své práci13. Funguje i půjčování publikací na výstavy 

realizované především Národní knihovnou, výjimečně i jinými institucemi. 

 

 

                                                 
12 Studovna zavřena 1. 7. 2013, znovu otevřena již nová studovna až 1. 4. 2014. 

13 Nejčastěji se jedná o požadavky z oddělení doplňování fondů (akvizice) či nutnost vidět dokument pro 

úpravu katalogizačních záznamů (jmenná nebo věcná katalogizace). 
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rok počet výpůjček 
počet 
čtenářských 
návštěv 

1962 8 067 1 598 

1963 12 207 1 753 

1964 13 836 1 995 

1965 16 027 1 647 

1966 8 155 1 722 

1967 12 452 1 816 

1968 8 270 1 361 

1969 10 440 1 840 

1970 8 658 1 724 

1971 9 645 2 101 

1972 7 089 1 368 

1973 9 508 1 661 

1974 4 271 536 
Tab. č. 1 - Počty čtenářů a výpůjček mezi lety 1962 až 1974 

(Zdroj: Ročenky Státní knihovny ČSR (ČSSR) v Praze) 

 

rok počet výpůjček 
počet 
čtenářských 
návštěv 

počet 
provedených 
kopií a tisků pro 
uživatele 

1998 2 031 136   

1999 1 224 130   

2000 1 501 326   

2001 736 348   

2002 1 253 161   

2003 3 247 255   

2004 4 472 375   

2005 3 381 441   

2006 3 226 526   

2007 4 728 812 1 717 

2008 4 356 754 868 

2009 4 229 839 1 094 

2010 3 928 836 1 187 

2011 4 769 829 830 

2012 3 883 851 678 

2013 2 142 492 402 

2014 3 465 647 674 
Tab. č. 2 - Počty čtenářů a výpůjček mezi lety 1998 až 2014 

(Zdroj: Výroční zprávy Národní knihovny ČR) 
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Z důvodu absence interních statistických dat pro některé roky a zároveň z důvodu 

měnících se podmínek v oddělení NKF během let, nebylo možné uvést statistiky čtenářů 

pro všechny roky fungování NKF. 

 

3.4 Knihovní linka NKF 

V oddělení správy NKF jakožto v celé Národní knihovně se používá knihovní 

systém ALEPH (Automated Library Expandable Program of the Hebrew University). 

Aleph byl vybrán v konkurzním řízení pro síť CASLIN. Jedná se o izraelský systém, který 

pro Českou republiku distribuovala firma EX Libris se sídlem v Praze. V Národní 

knihovně je instalován od roku 1993 (Stöcklová, 1995, s. 61). 

Každý dokument, který je vložen do knihovní linky s cílem konečného umístění v 

NKF projde celou řadou úkonů a několika pracovišti. Přes akvizici, jmenné a věcné 

zpracování je přijat na konečné zpracování v oddělení správy NKF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma č. 1 - Knihovní linka pro dokumenty směřující do NKF 

 

 

Přímo v oddělení správy NKF pak probíhá třídění dokumentů, a to jak na základě 

jejich typologie (periodika x monografie atd.), tak i u periodik a monografií na základě 

velikosti. Dokumenty jsou rozděleny pod patřičné signaturové řady. Následuje adjustace 

slepým razítkem (u monografických dokumentů), signování a další zaevidování a nakonec 

zařazení do skladu. Pro zachování co největší autentičnosti konzervovaných dokumentů 

nejsou z knih odstraňovány přebaly ani již nedochází k převazbám brožovaných publikací. 

Poškozené dokumenty nebo publikace s měkkou vazbou (brožované, sešitové), kde by 

hrozilo po čase zhroucení a poškození vazby, se umísťují do speciálních krabiček z odolné 

Akvizice  

 

 

 

 

- prvotní evidence získaných dokumentů 

(adjustace, přiřazení přírůstkového čísla, 

vytvoření základního záznamu v systému 

Aleph...) 

- urgence povinných výtisků 

- cílené dohledávání a doplňování 

chybějících publikací 

Katalogizace  

 

 

   

 

- vytvoření katalogizačních záznamů 

Oddělení 

jmenného 

zpracování 

Oddělení 

věcného 

zpracování 

Oddělení doplňování domácích 

dokumentů 
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lepenky či do kartonových desek. Stejně tak i speciální dokumenty, jako pohledy, plakáty, 

CD a další, se uchovávají v různých pouzdrech, lepenkových krabicích, velké plakáty v 

tubusech. 

Některé dokumenty, které se dostanou do NKF, obsahují různé gumové pásky 

(gumičky), kovové sponky, špendlíky, samolepící nálepky a další spojovací součásti. Z 

důvodu hlediska zvýšené ochrany tohoto knihovního fondu jsou všechny tyto gumičky a 

sponky, u kterých je to možné, z dokumentů odstraněny, protože jinak by mohly způsobit 

poškození samotného dokumentu. Kovové sponky totiž po čase korodují, způsobují tak 

špinění dokumentu, gumičky zase po čase zpuchří a lepí se. 

Akvizice pro NKF probíhá především na základě povinného výtisku. Dále ale také 

prostřednictvím nákupu, výměny či doplňováním chybějících dokumentů z darů. Největší 

mezery v celistvosti NKF, tedy nejvíce chybějících publikací, je z let 1901 až 1935, kdy 

ještě nebylo uzákoněno právo povinného výtisku a všechny dokumenty tak byly později 

získávány retrospektivně. Dále pak chybí mnoho dokumentů z počátku devadesátých let 

dvacátého století, kdy kvůli změně ekonomických a politických poměrů v zemi vznikla 

neznalost mnoha nakladatelství zákonných povinností odevzdání povinného výtisku. 

Zároveň mnoho nakladatelství velmi rychle vzniklo a stejně rychle zaniklo, aniž by stihlo 

povinné výtisky rozeslat.  

V posledních několika letech díky probíhajícím projektům Virtuální depozitní 

knihovny a Národní digitální knihovny14 se zvýšil počet darů knih pro knihovnu a tím také 

výrazně posílilo retrospektivní doplňování fondu. 

U periodik, která jsou určena k uložení do fondu (nejčastěji již přichystaná v 

blocích podle své objemnosti; například všechna čísla za rok, za půl roku atd.) probíhá 

nejdříve pracovníky jejich rozřazení ohledně vhodnosti vazby do několika skupin. Za prvé 

se periodika třídí na tzv. externí vazbu, která je prováděná externí knihvazačskou firmou. 

Jedná se o tvrdou knižní vazbu vhodnou zejména pro noviny, které potřebují pro 

skladování a manipulaci s nimi pevnou oporu. Za druhé se třídí periodika na tzv. interní 

vazbu. Ta je prováděna v rámci Národní knihovny na speciálním pracovišti pro toto 

určeném. Zde jde o sešitovou vazbu vhodnou pro tenká periodika malého počtu vyšlých 

čísel s nízkou gramáží (plošnou hmotností) papíru. Za třetí se ještě rozdělují periodika na 

umístění do speciálních krabic z archivní lepenky15 a nakonec za čtvrté na jednotlivá 

                                                 
14 Informace o zmíněných projektech viz dále - kapitola č. 4. 

15 Obaly vyráběné na řezacím plotru v rámci Národní knihovny. 
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(pouze jedno číslo) periodika. Mimo poslední dvě možnosti jsou periodika ještě před 

zpracováním a uskladněním odeslána na potřebná knihárenská pracoviště. 

Oddělení správy NKF má na starosti lístkový knihovní katalog NKF. Jedná se 

jmenný katalog s řazenými záznamy podle jména autorů nebo případně podle názvu 

dokumentu. Jeden katalog je pro monografie a druhý pro periodika. Záznamy byly 

doplňované jen do roku 1995, dnes se již katalog nerozšiřuje. Stále má ale katalog své 

důležité využití pro dohledávání dokumentů, které ještě nemají záznamy zpracované přes 

počítač v knihovním systému. 

 

 

Obr. č. 3 - Lístkový katalog NKF 

 

V oddělení se též vytváří místní seznamy. Vzhledem k tomu, že se v NKF používá 

formátově - pořadové stavění fondu, jsou vytvářeny svazkové místní seznamy pro všechny 

základní signaturové řady. 
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3.5 Signaturové řady 

Signatury označované římskými číslicemi jsou stále živé, doplňované novými 

přírůstky (až na výjimky). Většina signatur, které mají prefix písmenný, se již nedoplňuje. 

Dále existuje několik signaturových řad, které jsou ve správě NKF, ale nejsou přímo 

součástí národního konzervačního fondu. 

 

Signatury NKF v současnosti stále doplňované (živé) 

monografie 

Na jednotlivé signaturové řady jsou monografie rozdělovány kvůli úspoře místa ve 

skladu podle výšky hřbetu. Používá se formátově - pořadové stavění fondu. U starších 

dokumentů, kdy fungovalo přírůstkové doplňování, jsou místy patrné nenadálé změny 

formátu a porušení tak skladby polic regálů (například kvůli změně formátu časopisu 

vydavatelem). Do roku 1981 (u signatury IV až od roku 1999) jsou součástí těchto 

signaturových řad i periodické dokumenty (noviny, časopisy...), od roku 1982 jsou 

umísťovány zvlášť. 

I Knihy do 21 cm  

II Knihy 21 až 25 cm 

III Knihy 25 až 35 cm  

IV Knihy větší než 35 cm 

 

periodika 

Na jednotlivé signaturové řady jsou periodika rozdělována kvůli úspoře místa ve 

skladu též podle výšky hřbetu, rozměry jsou stejné jako u monografií. Periodika jsou na 

tyto signaturové řady umísťována od roku 1982 (P IV až od roku 2000). 

P I Periodika do 21 cm 

P II Periodika 21 až 25 cm 

P III Periodika 25 až 35 cm 

P IV Periodika větší než 35 cm 

 

speciální dokumenty 

V  Drobné tisky, mapy, plakáty, portréty 

VIII  Plakáty (1994 - 2006; dříve signatura A) 

VIII I  Plakáty - malý formát (od roku 2006) 
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VIII II  Plakáty - střední formát (od roku 2006) 

VIII III Plakáty - velký formát (od roku 2006) 

VIII IV Plakáty - tubus (od roku 2006) 

IX  Portréty (od roku 1994; dříve signatura B) 

X  Kalendáře stolní (od roku 1994; dříve signatura F) 

XI  Kalendáře nástěnné (od roku 1994; dříve signatura F) 

XII  Mapy (od roku 1994 všechny formáty; dříve signatura G) 

XIII  Samizdaty - vydané po roce 1968 (do roku 1998; přírůstky získané později jsou 

ukládány jako monografie podle formátu); již uzavřená signatura 

XIV  Učební pomůcky - omalovánky, skládačky, leporela, společenské hry, školní 

sešity, nástěnné názorné pomůcky atd. (od roku 1994; dříve signatura H) 

  Varia - drobné tisky nezařazené pod ostatní signatury (od roku 1994; dříve 

signatura CH) 

XV I  Pohlednice - formát 9 x 13 cm 

XV II  Pohlednice - větší formát a atypické formáty, tematické soubory 

XV III  Pohlednice - velký formát nad 25 cm 

XV IV  Pohlednice - skládanky, soubory do formátu 9 x 13 cm 

XVI  Reprodukce - fotografické soubory, grafika (od roku 1994; dříve signatura C) 

XVI I  Reprodukce - drobná grafika, vzory (makety mincí a pamětních mincí ČNB, 

certifikáty), informační letáky (od roku 1994; dříve signatura C) 

XVII  Xerokopie - kopie dokumentů, které nejsou v NKF v originálním provedení 

XVIII  Elektronické dokumenty 

XIX  Atypické přílohy periodik (výjimečně monografie) 

 

HH  Hudebniny - textové a notové záznamy hudebních děl (od roku 1998; dříve 

signatura H) 

GDA  Audio - gramofonové desky, kompaktní disky - CD 

MGA  Audio - magnetofonové kazety - MC 

MM  Multimediální přílohy tištěných dokumentů 

 

Signatury NKF již nedoplňované (uzavřené) 

A Plakáty (všechny formáty, tematicky neděleno); 1957 - 1966 

A 1 Plakáty - Vnitropolitická situace 
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A 2 Plakáty - Mezinárodní vztahy 

A 3 Plakáty - Historie, filozofie, náboženství, významné osobnosti 

A 4 Plakáty - Práce, odbory 

A 5 Plakáty - Svazarm, armáda, hasiči 

A 6 Plakáty - Ochrana a propagace přírody, Den Země, divoká zvěř 

A 7 Plakáty - Technika, průmysl 

A 8 Plakáty - Doprava, spoje, kosmické lety 

A 9 Plakáty - Zemědělství, pěstitelství, chovatelství 

A 10 Plakáty - Obchod, veletrhy, služby 

A 11 Plakáty - Peněžní ústavy, bankovnictví, pojišťovnictví, loterie 

A 12 Plakáty - Zdravotnictví, lékařství 

A 13 Plakáty - Tělovýchova, sport, turistika, hry 

A 14 Plakáty - Věda, školství, kultura, osvěta, knihovny, knihy 

A 15 Plakáty - Umění (dále členěno a - f) 

  A 15 a - architektura 

  A 15 b - malířství, sochařství, grafika, výstavy 

  A 15 c - užité umění, sklo, móda 

  A 15 d - hudba, tanec 

  A 15 e - divadlo, kabaret, cirkus 

  A 15 f, g - lidová umělecká tvořivost, národopis 

A 16 Plakáty - Slavnosti, společenské události, plesy 

B Portréty - státníci, politici, známé osobnosti 

C Reprodukce (tematicky neděleno) 

D Soubory pohlednic a fotografií (tematické celky; všechny formáty) 

E Příležitostné tisky, novoročenky (tematicky neděleno) 

F Kalendáře (všechny formáty, tematicky neděleno) 

G Mapy (všechny formáty, v počítačovém katalogu dodatečně doplněno na signaturu 

GM) 

H Učební pomůcky - omalovánky, skládačky, dětské a společenské hry, leporela, 

školní sešity Hudebniny (dříve; dnes HH) - textové i notové záznamy 

CH Varia - drobné tisky nezařaditelné do jiných signatur (současně stavěno společně s 

učebními pomůckami) 

+ nedoplňovaná je též již zmíněná signaturová řada XIII (samizdaty) 
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Signatury ve správě NKF 

Všechny tyto signatury se půjčují stejně jako signatury vlastního NKF jen do 

studovny v Hostivaři. Signatura 71 se zpřístupňuje jen z badatelských důvodů týkající se F. 

X. Šaldy, podléhá zvláštnímu systému objednávání. Signatury Diss T a Diss D není možno 

kopírovat. 

Signatury 55, 56 a 57 - Vyčleněné konzervační sbírky 

55 Kalendáře – 19. století 

56 Adresáře, seznamy 

57 Výroční zprávy (střední školy, gymnázia...) 

 

60 A-F  Vlčkova knihovna 

63  

66  bez bližší specifikace; obsahují hlavně výroční zprávy a kalendáře 

67  

68  

71 C-F Šaldova knihovna 

72  Okultní, satanistická a čarodějnická literatura - sbírka Kamilla Reslera (většina 

byla ale převedena do fondu oddělení rukopisů a starých tisků) 

73 A-K Vzácná socialistická literatura 

 

Diss D Disertace UK - německy psané (1877 - 1965) 

Diss T Disertace UK - česky psané (1937 - 1964) 

H  Militaria z Kinského knihovny (původní Kinského knihovna zůstává ve správě 

oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR) 

Kand Kandidátské práce 

 

Konzervační fond 19. století - rozsáhlé spektrum signatur 

 

3.6 Velikost NKF 

NKF obsahuje velké množství typově různorodých dokumentů. V dnešní době se 

ve fondu nachází odhadem 2 miliony knihovních jednotek. Momentálně všechny knihovní 

jednotky nejsou evidované v automatizované databázi (nejsou vyhledatelné přes OPAC ani 
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knihovnický systém jako takový). V níže umístěných tabulkách uvádím přehled nárustu 

počtu svazků/jednotek u několika základních signaturových řad. Díky současnému trendu 

omezování tiskových nákladů zároveň se zvyšováním počtů titulů strmě stoupá počet 

knižních jednotek konzervovaných ve fondu. V posledních několika letech se také výrazně 

zvedl počet ukládaných CD nebo například multimediálních příloh tištěných dokumentů. 

Na druhou stranu díky ekonomickým a hlavně technologickým trendům, kdy se tisk a 

prodej knih omezuje kvůli novým technologiím, jakými jsou například čtečky knih, 

nakladatelská produkce v posledních letech stagnuje. Zlepšuje se ale výběr povinného 

výtisku. 

 

rok 
stav fondu (počet 
knihovních 
jednotek) 

roční přírůstek 
(počet 
knihovních 
jednotek) 

1962 433 212 19 916 

1963 451 324 18 800 

1964 467 356 16 032 

1965 482 509 15 391 

1966 497 448 15 144 

1967 511 593 14 145 

1968 526 892 14 699 

1969 541 425 14 533 

1970 554 500 13 082 

1971 572 125 17 625 

1972 588 063 15 939 

1973 602 922 14 859 

1985 833 158 24 028 
Tab. č. 3 - Roční přírůstek publikací do NKF mezi lety 1962 až 1985 

data nejsou dostupná z celého rozmezí let 

(Zdroj: Ročenky Státní knihovny ČSR (ČSSR) v Praze) 

 

 

rok 

monografie 
(počet 
knihovních 
jednotek) 

periodika (počet 
titulů) 

speciální 
dokumenty 
(počet 
knihovních 
jednotek) 

1998 13 072 2 528 8 469 

1999 15 405 3 115 7 237 

2000 14 518 3 295 11 232 

2001 16 698 3 364 3 676 
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2002 16 094 3 636 3 624 

2003 19 134 3 372 3 761 

2004 18 241 3 835 3 786 

2005 17 501 4 283 3 891 

2006 19 786 4 832 4 225 

2007 21 730 4 947 3 847 

2008 22 275 5 687 4 712 

2009 21 042 5 481 4 808 

2010 20 042 5 265 4 858 

2011 21 940 5 098 5 095 

2012 20 364 5 028 3 840 

2013 20 899 5 017 3 944 

2014 22 137 5 127 3 624 
Tab. č. 4 - Roční přírůstek publikací do NKF mezi lety 1998 až 2014 

(speciální dokumenty: pohlednice, plakáty, grafika, kartografické dokumenty, hudebniny…) 

(Zdroj: Výroční zprávy Národní knihovny ČR) 

 

Graf č. 1 - Roční přírůstek publikací do NKF mezi lety 1998 až 2014 

(vysoké hodnoty přírůstku speciálních dokumentů v letech 1998 až 2000 jsou dány zařazením norem do 

fondu) 

(Zdroj: Výroční zprávy Národní knihovny ČR) 
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rok počet přírůstků 

2005 31 534 

2006 32 209 

2007 37 547 

2008 40 675 

2009 37 587 

2010 38 663 

2011 39 069 

2012 35 368 

2013 34 846 

2014 34 760 
Tab. č. 5 - Signování přírůstků NKF za posledních 10 let 

(v počtu přírůstků nejsou započteny dokumenty čekající na interní nebo externí vazbu; ty se mezi lety 

přelévají podle dostupných finančních prostředků, kapacity knihárenských pracovišť a často také podle 

funkčnosti zařízení - řezací plotr) 

(Zdroj: Výroční zprávy Národní knihovny ČR) 

 

signaturová 
řada 

prosinec 
2012 

říjen 
2013 

únor 
2014 

červen 
2015 

I 525 730 535 450 539 200 554 190 

II 175 610 179 940 181 930 189 744 

III 209 010 213 130 215 200 222 120 

IV 4 935 4 966 4 990 5 060 
Tab. č. 6 - Základní signaturové řady monografií - poslední signatury zařazené do fondu za daný 

náhodně zvolený měsíc  

 (Zdroj: Interní statistiky oddělení správy NKF) 
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4 Probíhající projekty ve spolupráci s Národním 

konzervačním fondem ČR 

Vzhledem ke své ojedinělosti (prakticky celá bohemikální knižní produkce od roku 

1901) je NKF hojně využíván pro různé projekty, ať už celosvětového (celoevropského) 

měřítka nebo jen v rámci České republiky.  

Ve velké míře se také pracovníci NKF svým širokým spektrem činností dotýkají 

projektů, které přímo s NKF nesouvisí. Jedná se nejčastěji o projekty týkající se publikací 

z 19. století, které má NKF ve své částečné správě. Zde je příkladem podprojekt se 

zaměřením: koordinace a výběr dokumentů pro odkyselování v rámci projektu VISK16 7, 

evidence a příprava pro předání externí firmě. Tento projekt trval od 1. 7. do 31. 10. 2014 a 

jeho hlavním cílem bylo odkyselení 850 kg vybraných periodik z 19. století17. Vedlejším 

úkolem tohoto projektu byla i kontrola plastových obalů knih (jejich výdrž, stárnutí, 

zachování...) umístěných v NKF ze 60. a 70. let 20. století. Pracovníci NKF měli za úkol 

pravidelně připravovat požadované množství a typ dokumentů. 

Dále uvádím jen dva základní projekty, na kterých se přímo oddělení správy NKF 

podílí.  

 

4.1 Národní digitální knihovna 

Projekt vytvoření Národní digitální knihovny18 má za cíl zdigitalizovat převážnou 

většinou novodobých dokumentů (od roku 1901 dále) a ty spolu s metadaty uložit, chránit 

a poté také podle zákonu zpřístupnit. Tento projekt probíhá ve spolupráci s Moravskou 

zemskou knihovnou v Brně a je financován převážnou měrou z fondů Evropské unie v 

rámci Integrovaného operačního programu (IOP) na Elektronizaci služeb veřejné správy19. 

Projekt vytvoření Národní digitální knihovny započal v únoru 2010, kdy byla 

podána žádost o finanční podporu. Během roku 2011 proběhla výběrová řízení na 

dodavatele technologií a služeb. V roce 2012 pak proběhly postupné přípravy pracovních 

                                                 
16 VISK – Veřejné informační služby knihoven. 

17 Podprojekt koordinace a výběr dokumentů pro odkyselování v rámci VISK 7 probíhá opakovaně i v roce 

2015. 

18 Viz http://www.ndk.cz. 

19 Finanční podpora byla udělena ve výši 300 milionů Kč. 

http://www.ndk.cz/
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prostorů, dodávky technologií a začal zkušební provoz. Na přelomu roku 2012 a 2013 

započal plný provoz. 

Podle plánu mělo být do konce roku 2014 zdigitalizováno přibližně 26 milionů 

stran monografických dokumentů. V době povinné udržitelnosti projektu, tj. od roku 2015 

do roku 2019 pak dalších 26 milionů stran. Celkově by mělo být zdigitalizováno tedy 

přibližně 52 milionů stran dokumentů, což se odhaduje na cca 250 000 až 300 000 svazků 

knih (Národní knihovna ČR, 2014). Aby se vše stihlo a dotace projektu byla proplacena, 

byla stanovena norma skenování pro hlavní fázi projektu na 26 000 stran A4 denně na 

každém pracovišti (NK i MZK) (Tichý, 2013, s. 233). 

Projekt ve své startovací fázi získal značné zpoždění. Zpoždění se ale nakonec 

podařilo dohnat, a tak počet digitalizovaných stran v hlavní fázi projektu byl splněn na 100 

% a počet svazků dokonce na 105 %. V soutěži „The Best 2014 - MasterCard“, která je 

organizována magazínem Egovernment a řízen Ministerstvem vnitra ČR, byl tento projekt 

vyhodnocen jako nejlepší v kategorii „centrální projekty“. K poslednímu dni roku 2014 

bylo uloženo k dlouhodobé archivaci více než 101 tisíc svazků monografií a periodik. 

Zpřístupněno je více než 26 milionů stran s ohledem na autorská práva (Národní knihovna 

České republiky, 2015, s. 11). 

Pracovníci NKF ve spolupráci s Oddělením strategického plánování digitalizace 

zajišťují za Národní knihovnu knihy pro digitalizaci. V rámci prvotních jednání o projektu 

bylo dohodnuto s Moravskou zemskou knihovnou, že ta bude digitalizovat dokumenty s 

vydáním od roku 2005 dále, a Národní knihovna bude zajišťovat digitalizaci všech starších 

dokumentů. Toto rozdělení bylo vytvořeno, aby nedocházelo k duplicitní digitalizaci. Díky 

jedinečnosti Národního konzervačního fondu mělo dojít k plošnému vypůjčování svazků z 

jeho sbírek k potřebám digitalizace. Po několika úvodních zkouškách však bylo zjištěno, že 

i přes použití speciálních knižních skenerů, které mají co nejméně při digitalizaci knihy 

poškozovat, k drobným poškozením stejně docházelo. K podobným problémům došlo i v 

Moravské zemské knihovně, a tak se systém přípravy svazků knih pro digitalizaci trochu 

změnil tím způsobem, že publikace z fondů se berou jen ve výjimečných případech, jinak 

se skenují dokumenty převážně z darů. 

Jak Národní knihovna, tak Moravská zemská knihovna digitalizují publikace bez 

ohledu na rok jejich vydání, a aby nedocházelo k duplicitním digitalizacím probíhá 

kontrola přes Registr digitalizace. Za Národní knihovnu připravují knihy k digitalizaci 

pracovníci oddělení správy NKF. Dokumenty jsou vybírány z darů vyřazených knih z 
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jiných knihoven či od soukromých osob. Tyto dary pro knihovnu shání určený pracovník 

Oddělení strategického plánování digitalizace. V NKF pak dojde k očistě knih a k jejich 

posouzení. Každá jednotlivá publikace je prohlédnuta, porovnána s knihovním katalogem a 

je rozhodnuto, jak s ní bude dále naloženo. Může nastat několik případů. V případě, že se 

zjistí, že kniha chybí (ať zcela nebo jako rezervní ztráta) ve fondu NKF nebo UKF 

(Univerzitní/univerzální knižní fond Národní knihovny) je do tohoto fondu doplněna. 

Pokud kniha v žádném fondu nechybí, ale již byla zdigitalizována, je tato kniha předána 

pracovníkům Rezervních fondů, aby ji zpracovaly jako jeden ze svazků pro budoucí 

Virtuální depozitní knihovnu (viz dále). Pokud publikace nikde nechybí a neprošla ještě 

digitalizací, je taková kniha předána na digitalizaci. V tomto posledním případě se ještě 

posoudí stav publikace. Pokud je publikace poškozená, má poškozenou vazbu či jednotlivé 

listy, je kniha předána na tzv. destruktivní digitalizaci, kde je před skenováním rozřezána 

na jednotlivé listy. Pokud je ale kniha z hlediska kvality v pořádku, projde kniha běžnou 

digitalizací na knižním skeneru, a následně je pak ještě předána ke zpracování pro 

Virtuální depozitní knihovnu. 

V hlavní fázi projektu do konce roku 2014 museli pracovníci NKF každý týden na 

digitalizaci připravit cca 700 svazků publikací. Počínaje rokem 2015 (1. 1. 2015), kdy byla 

ukončena hlavní etapa projektu a nastala etapa udržitelnosti projektu, se připravuje v NKF 

každý týden 100 svazků dokumentů. 

 

4.2 Virtuální depozitní knihovna 

Správný a kompletní název projektu je „Vytvoření kooperativního systému pro 

budování a správu novodobých konzervačních knižních sbírek v České republice a vývoj 

potřebných nástrojů“. Jedním z těchto nástrojů je Virtuální depozitní knihovna20. 

Virtuální depozitní knihovna je projekt aplikovaného výzkumu v rámci programu 

NAKI (aplikovaný výzkum a vývoj národní a kulturní identity), který je provozován 

Ministerstvem kultury ČR. Na projektu se podílí Národní knihovna v Praze, Moravská 

zemská knihovna v Brně a Vědecká knihovna v Olomouci. Projekt probíhá od roku 2012 a 

bude trvat do konce roku 2015. 

                                                 
20 Protože se jedná o klíčový nástroj a název vystihuje celý projekt, název Virtuální depozitní knihovna 

(zkráceně VDK) se ujal pro celý projekt. 
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Celkový rozpočet projektu je 19,3 milionu Kč. Z této částky jsou financovány 

veškeré provozní, personální náklady, potřebné investice do vybavení a služeb. Například 

kvůli průzkumu fondů musely být pořízeny pH metry, digitální fotoaparáty a další nástroje. 

Projekt vznikl na základě Koncepce rozvoje knihoven na léta 2011 - 2015, a to 

konkrétně kapitolou číslo 5 Koncepce trvalého uchovávání a zpřístupnění tradičních 

textových dokumentů - knihy, periodika, rukopisy, historické fondy, hudebniny21, a také na 

základě neexistujícího přehledu o konzervačních sbírkách knihoven v České republice. 

Cílem tohoto projektu je především vytvoření systému pro budování, správu a 

evidenci konzervačních knižních sbírek českých knihoven. V průběhu tohoto projektu by 

měly být vytvořeny nástroje umožňující automatizaci procesů probíhajících v rámci 

konzervačních sbírek. Myšlena je tím hlavně evidence bohemikálních dokumentů, kontrola 

jejich výskytu v jednotlivých sbírkách, automatizované vytváření nabídkových a 

poptávkových seznamů takovýchto dokumentů a další procesy, jež by vedly k usnadnění 

práce s konzervačními sbírkami a k jejich obohacování o potřebné dokumenty.  

Momentálně systém uchovávání dokumentů plně závisí na konzervačních sbírkách 

daných institucí. Vzhledem k historii zákona o odevzdávání povinných výtisků nejsou 

konzervační sbírky kompletní ani celistvé (uspokojivá kompletnost je až u publikací 

vydaných po druhé světové válce). Doplňování konzervačních sbírek se děje v dnešní době 

především ze seznamů vyřazovaných knih jiných veřejných knihoven, které mají povinnost 

knihy nabízet dalším knihovnám. Systém nabízení je ovšem velice roztříštěný a 

neefektivní, neboť existuje velké množství papírových seznamů dokumentů, které se 

z personálních a časových důvodů nemohou stihnout prověřit, chybí zde nějaký systém 

automatizace. Problémem je zde také nekomplexnost informací, protože chybí například 

informace o stavu knihy, není známa její míra zachovalosti (Národní knihovna ČR, 2014). 

Kromě výše uvedeného hlavního cíle se projekt zabývá též sestavením 

certifikovaných metodik průzkumu novodobých fondů, zkoumáním efektivní správy 

konzervačních sbírek a definicí výpočtu optimálního počtu exemplářů uchovaných pro 

budoucí doplňování konzervačních knižních sbírek knihoven. 

Jednotlivé základní činnosti v projektu Virtuální depozitní knihovny by se daly 

rozdělit do 3 částí, a to vývoj aplikace Virtuální depozitní knihovna, průzkum novodobých 

knižních fondů a zpracování rezervních fondů. 

 

                                                 
21 Plné znění koncepce je součástí této práce jako příloha č. 3.  
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4.2.1 Vývoj aplikace Virtuální depozitní knihovna  

Aplikace Virtuální depozitní knihovna je nástroj, který by měl umožnit 

konzervačním knihovnám využívat zautomatizované procesy pro práci se svými fondy, 

například zjišťovat počet dochovaných exemplářů v systému vybraných knihoven, 

zpracovat nabídkové seznamy knih vyřazovaných veřejnými knihovnami, doplňovat 

konzervační fondy a další procesy. 

Aplikace navazuje hlavně na nástroj PROKOP22, který byl vyvinut v roce 2012 v 

rámci dotačního programu Ministerstva kultury ČR. Tento program zajišťuje sklizně 

velkých objemů katalogizačních záznamů napříč knihovními katalogy a databázemi.  

V aplikaci Virtuální depozitní knihovna se shromažďují bibliografické záznamy 

sklizené z katalogů jednotlivých knihoven, data o uživatelích systému a spolupracujících 

organizacích. Vyhledávácí nástroje umožňují v aplikaci hledat a analyzovat stavy záznamů 

napříč katalogy zúčastněných organizací. 

 

 
Obr. č. 4 - Uživatelské rozhraní aplikace VDK 

Zdroj: http://www.nkp.cz/o-knihovne/projekty-a-programy/vyzkum-a-vyvoj-naki/virtualni-depozitni-

knihovna/jednotlive-cinnosti-v-projektu-vdk/vyvoj-aplikace-vdk 

 

                                                 
22 Analytický nástroj pro kontrolu konzistence bibliografických dat napříč knihovními systémy. 
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Vývoj betaverze aplikace byl ukončen v prosinci 2013, nyní probíhá její 

optimalizace a ověřování daných metodik. Je tedy již známa technická architektura 

systému, byly provedeny první sklizně a navrženo uživatelské rozhraní23 (Národní 

knihovna ČR, 2014). 

 

4.2.2 Průzkum novodobých fondů  

Ve všech třech zúčastněných knihovnách24 proběhl rozsáhlý průzkum fondů, který 

navazoval na průzkum novodobých fondů v rámci institucionálního výzkumu Národní 

knihovny probíhající od konce roku 2010. V roce 2012 bylo v rámci projektu Virtuální 

depozitní knihovny zpracováno necelých 7 tisíc knih.  

Průzkum fondů proběhl na základě přesně stanovených kritérií a definicí. Byly 

získány informace o konkrétních typech publikací ve fondech, druzích vazby, papíru, 

použitých technologií tisku. Byly zaevidovány druhy poškození titulu na všech jeho 

částech (desky, vazba, přílohy) a případná neúplnost exemplářů, byly změřeny vybrané 

parametry (například hodnota pH) a byla do aplikace vložena i obrazová dokumentace 

stavu daného titulu.  

Výsledkem tohoto průzkumu tak jsou mimo zjištění a zaznamenání reálného stavu 

publikací i důležité poznatky k uchovávání konzervačních sbírek (návrhy možných řešení 

na záchranu poškozených publikací) (Národní knihovna ČR, 2014). 

 

4.2.3 Zpracování rezervních fondů  

Zpracování rezervních fondů probíhá v Národní knihovně v Praze a ve Vědecké 

knihovně v Olomouci. 

Národní knihovna disponuje obsáhlým rezervním fondem (vypočteno na cca 

300 000 svazků), který je převážně umístěn v externím depozitáři v Neratovicích, kde 

zůstával doposud nezkatalogizován. V rámci projektu Virtuální depozitní knihovny 

probíhá od června roku 2012 jeho postupné zpracování. Pracovníci rezervních fondů do 

června roku 2014 (tedy po dvou letech činnosti projektu) zpracovali cca 200 tisíc jednotek.  

Tento rezervní fond Národní knihovny vytváří základ pro vybudování depozitní 

knihovny. Mimo zpracování všech publikací z depozitáře v Neratovicích, jsou procházeny 

                                                 
23 Uživatelské rozhraní aplikace ukazuje obrázek č. 4. 

24 Národní knihovna v Praze, Moravská zemská knihovna v Brně a Vědecká knihovna v Olomouci. 
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nabídkové seznamy knih určených k darování a zpracovávány do rezervních fondů knihy z 

digitalizace. Díky této činnosti došlo k velice významnému obohacení vlastního NKF. Od 

počátku tohoto projektu do listopadu 2013 bylo dodáno do NKF z dokumentů z depozitáře 

v Neratovicích a z darovaných dokumentů jako náhrada ztrát 586 knih a dalších 1220 titulů 

publikací bylo do NKF doplněno z nalezených knih, které nebyly v NKF z dřívějších let 

vůbec zastoupeny25. Za rok 2014 bylo nalezeno dalších 150 ztrát a doplněno 260 

dokumentů, které nebyly v NKF zastoupeny (Vandasová, 2015, s. 511). Rezervní fond je 

také bohatým zdrojem dokumentů pro Slovanskou knihovnu, protože se v něm nachází 

řada slovanských (zejména ruskojazyčných) titulů (Národní knihovna ČR, 2014). Mimo to 

se také mnoho publikací z depozitáře v Neratovicích stalo základem pro projekt 

financovaný převážně z tzv. norských fondů „Knihy znovu nalezené“26. 

Momentálně následkem úbytku knih určených ke zpracování a vysoké fluktuaci 

pracovníků pro zpracování rezervních fondů se činnost zpomalila. V depozitáři v 

Neratovicích bylo sice cca 300 000 svazků publikací, po odebrání knih z 19. století, knih 

pro Slovanskou knihovnu, periodik či jen publikací, které byly v mnoha výtiscích, ale 

jejich počet velmi klesl. Přibližně počínaje červnem 2014 zásoby publikací z depozitáře v 

Neratovicích došly. Respektive malé množství dokumentů ke zpracování se v Neratovicích 

ještě nachází, ale rozhodně to nedostačuje stanoveným normám na zpracování. V počátcích 

projektu každý pracovník rezervních fondů denně zaevidoval 160 svazků publikací, 

aktuálně nejsou knihy ani na to, aby každý pracovník mohl denně zaznamenat do počítače 

50 svazků. Ke konci června 2015 je zpracováno přibližně 241 000 svazků rezervních fondů 

pro Virtuální depozitní knihovnu. 

 

                                                 
25 Aktuálnost dat k datu 6. 11. 2013. 

26 Projekt Knihy znovu nalezené je financován prostřednictvím fondů EHP (Evropský hospodářský prostor) a 

Norských fondů v rámci programu CZ 06 Kulturní dědictví a současné umění. Tento mezinárodní projekt, 

který se zaměřuje na fondy konfiskovaných nebo zavlečených knih, je realizován od 1. ledna 2015 do 30. 

dubna 2016 (viz http://www.knihyznovunalezene.eu/cs/). Hlavním cílem projektu je zaevidování těchto 

dosud nezkatalogizovaných knih převážně nebohemikálních z 19. nebo první poloviny 20. století. 

http://www.knihyznovunalezene.eu/cs/
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5 Dlouhodobá ochrana a uchovávání novodobých 

knihovních fondů v zahraničí a její srovnání s Českou 

republikou (s NKF) 

 

Ochrana knihovních fondů je velmi důležitým souborem aktivit, které tvoří jeden z 

hlavních pilířů knihovnictví. Dokumenty v knihovnách je potřeba v co nejméně poškozené 

formě zachovat následujícím generacím. Ochrana knihovních fondů je komplexním 

systémem ochrany a péče o fyzický stav knihovních fondů, který má za cíl zpomalit a 

omezit nežádoucí degradační procesy a pokusit se co nejvíce eliminovat faktory, které by 

mohly ohrožovat fyzický stav jednotlivých dokumentů. Podle TDKIV se ochranou 

dokumentů rozumí soubor všech nezbytných opatření, jejichž cílem je uchování obsahu a 

původní formy dokumentů v pokud možno neporušeném a přitom použitelném stavu 

(KTD, 2003). 

Dokumenty v knihovních sbírkách tvoří významnou složku národního kulturního 

bohatství. Podle § 18 tzv. knihovnického zákona (Sb. 257/2001) je provozovatel knihovny 

povinen zajistit ochranu knihovního fondu před odcizením, poškozením a zejména před 

nepříznivými vlivy prostředí. Zodpovídá za restaurování knihovních dokumentů, popř. 

jejich převedení na jiný druh nosiče, je-li to třeba k jejich trvalému uchování. Pro přehled 

níže uvádím zákony, které se týkají ochrany knihovních fondů a péče o ně v kontextu 

zachování kulturního dědictví v České republice. 

 Památkový zákon - Zákon České národní rady ze dne 30. března 1987, o 

státní památkové péči ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. 

 Sbírkový zákon - Zákon č. 122/2000 Sb. O Ochraně sbírek muzejní povahy) 

ukládá vlastníku sbírky její ochranu proti různým druhům ohrožení 

 Vyhláška Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb. o zápisu souboru předmětů 

do Centrální evidence sbírek  

 Knihovnický zákon - Zákon č. 257/2001 Sb. o Knihovnách a podmínkách 

provozování veřejných knihovnických a informačních služeb  

 Usnesení vlády ČR ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje 

knihoven v České republice na léta 2004 až 2010  
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 Usnesení vlády ČR č. 285/1996 k systému ochrany movitého kulturního 

dědictví v České republice na léta 2003 – 2008 (koncepce rozvoje 

muzejnictví)  

 Usnesení vlády ČR č. 87/2003 o Koncepci účinnější péče o movité kulturní 

dědictví v České republice 

 Příkaz náměstka ministra kultury Ing. Zdeňka Nováka č. 13/1998 a č. 7 

/2002 k zásadám pro poskytování příspěvků ze státního rozpočtu na 

Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (Národní 

knihovna ČR, 2014).  

V této práci se zaměřím, vzhledem k obsahu dokumentů v NKF, na ochranu 

novodobých knihovních fondů, a to konkrétně na část s publikacemi z 20. a 21. století, 

které jsou více zachovalé než například knihovní fondy obsahující publikace z 19. století a 

starší, ale mají své jiné specifické vlastnosti. Také následující informace směřuji pouze na 

ochranu tradičních fondů, které jsou tvořeny hlavně organickými materiály (papír). I když 

v NKF jsou obsaženy i jiné materiály, jako například CD, jejich množství je vůči tradičním 

dokumentům nepoměrně malé, jejich pravidla ochrany by byla velmi specifická. Proto i 

vzhledem k finančním a skladovacím (prostorovým) podmínkám nemají tyto typy 

dokumentů v NKF žádná specifická pravidla pro dlouhodobou ochranu (jsou uloženy 

stejně jako tradiční dokumenty). 

Mluvíme-li o dlouhodobé ochraně, nejedná se jen o několik málo pravidel, která je 

potřeba dodržovat, ale je potřeba brát na zřetel, že se jedná o celý sofistikovaný systém 

činností, pravidel a podmínek, jež je třeba vytvářet a zachovávat. Je nutné plánovat a 

koordinovat prováděné činnosti. První oblastí z tohoto komplexního pohledu je oblast 

podmínek uložení knihovního fondu, která zahrnuje faktory jako teplota ovzduší, osvětlení 

fondů, prašnost, kvalita knihovních regálů, působení mikroorganismů a mnoho dalšího. 

Patří sem ale i manipulace s fondem, jeho využívání a případné přesuny do studoven, na 

výstavy a podobně. Pro trvalé uchovávání dokumentů je třeba znát degradační procesy 

(mechanické, chemické, biologické), které urychlují stárnutí a způsobují poškození či 

zničení dokumentů. 

Druhou oblastí jsou průzkumy fyzického stavu fondů, dohled na něj a kontrola. S 

tím souvisí i veškeré konzervační a restaurátorské práce. Činnosti v oblasti ochrany 

knihovních fondů jsou totiž závislé na specifických odborných znalostech a provozu 
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speciálních, složitých a drahých technologických linek, například odkyselování 

(Polišenský, 2002a, s. 315). 

Třetí základní oblastí je vypracovávání systému preventivních opatření proti 

případným haváriím a živelným pohromám a též i koncepce činností, které by nastaly po 

proběhlé havárii, a které by zajistily zvládnutí následků jakékoliv havárie. 

K činnostem zabývající se ochranou dokumentů se často řadí i digitalizace. 

Digitalizační práce ve výsledku například buď umožní zachovat ještě před definitivním 

zničením nějaké dílo v reformátované podobě, nebo omezí přístup čtenářů k původnímu 

dokumentu (čtenáři prohlíží digitalizovaný dokument), a tím ho ochraňují proti 

mechanickému poškození. Vzhledem ale k tomu, že digitalizace je pouze pasivní nepřímou 

ochranou dokumentů a její problematika je velmi obsáhlá, v této práci se jí věnovat 

nebudu. 

 

5.1 Pravidla dlouhodobé ochrany knihovních fondů 

Příčiny poškození knihovních materiálů mohou být dvojího typu. Buď interní 

poškození, do kterého zahrnujeme špatnou kvalitu výroby materiálu, použití nekvalitního 

materiálu na dokument a další, nebo externí poškození, kam se řadí například nevhodné 

prostředí uložení dokumentu, biologičtí činitelé či nenadálé přírodní katastrofy. 

Podmínky pro uložení knihovních fondů se dají velmi ovlivnit. Do podmínek 

uložení řadíme faktory jako teplotu, vlhkost ovzduší, výskyt mikroorganismů, prašnost 

prostředí, osvětlení či působení polutantů. Polutanty jsou reaktivní chemické sloučeniny v 

plynném, kapalném nebo pevném stavu nacházející se v okolním prostředí, které reagují s 

uloženými knihovními materiály a urychlují jejich degradaci a stárnutí (Součková, 2011, s. 

11).  

Faktory poškození knihovních fondů můžeme také dělit na biologické faktory, 

fyzikální a chemické a na faktory týkající se prostor na uskladnění (budovy). Biologickými 

faktory jsou mikroorganismy (hlavně různé plísně), hmyz a hlodavci. Biologickým 

faktorům se dá bránit hlavně zajištěním vhodným skladovacích podmínek a neustálou 

kontrolou. Fyzikálními a chemickými faktory jsou hlavně parametry klimatu (teplota, 

vlhkost, ovzduší...), jímž se dá bránit též dodržováním vhodných skladovacích podmínek. 

Prostory na uskladnění, budovy, je nejlépe projektovat již se záměrem skladování 

knihovních fondů. 
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Podmínky uložení knihovních fondů, nebo-li parametry klimatu, jsou asi 

nejdůležitějšími hlídanými parametry. Špatné dodržení těchto fyzikálních a chemických 

parametrů vyvolává i větší výskyt biologických faktorů. 

V následujících podkapitolách podrobněji představím jednotlivé hlavní parametry 

dlouhodobé ochrany dokumentů. Jedná se o základní faktory nebo skupiny faktorů, které 

lze poměrně snadno hlídat, měřit a dodržovat. V uváděných hodnotách vycházím 

především ze série doporučení Odboru ochrany knihovních fondů Národní knihovny, které 

lze nalézt na internetových stránkách knihovny27. 

5.1.1 Teplota  

Při nižší teplotě než je běžná pokojová si papírové dokumenty dokáží lépe udržet 

svůj fyzický vzhled. Při vysoké teplotě se zrychluje chemická degradace dokumentů (jejich 

oxidace), je podpořen růst biologických škodlivin, dochází k deformaci dokumentů 

(například kroucení) a snižuje se celková mechanická odolnost. Kdyby byla ale teplota 

zase příliš nízká, docházelo by ke kondenzaci vody na povrchu materiálů (Stöcklová, 

2008). 

 

 

Obr. č. 5 - Přístroj na sledování teploty a vlhkosti ve skladu NKF 

                                                 
27 Viz http://www.nkp.cz/. 

http://www.nkp.cz/
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Nežádoucí jsou i výkyvy v teplotě, kdy dochází u dokumentů k rozměrovým 

změnám, jako je smršťování, rozpínání a možné následné praskání. Z tohoto důvodu je 

nutné, aby se teplotní podmínky ve skladech a studovnách co nejvíce shodovaly.  

Doporučovaná teplota pro ochranu papírových dokumentů je přibližně 18 °C s 

tolerancí ± 2 °C. Teplota by měla být neustále kontrolována přístroji (termometry, 

teploměry) a případně upravována větráním či klimatizací (Národní knihovna ČR, 2014). 

5.1.2 Relativní vlhkost  

Když je relativní vlhkost příliš nízká hrozí rozměrové změny a snižování 

mechanické odolnosti papírových dokumentů. Dokumenty ztrácí svou přirozenou pružnost 

a vláčnost, křehnou a smršťují se a následně dochází k jejich praskání. Při vysoké relativní 

vlhkosti naopak dochází k rozměrovým změnám jako je bobtnání, mechanická odolnost se 

též snižuje, může dojít ke kroucení dokumentů. Dále se zvyšuje mikrobiální činnost, rostou 

plísně, množí se houby. Také dochází ke zrychlené chemické degradaci, korozi na 

kovových dílech či k barevným změnám (blednutí) (Národní knihovna ČR, 2014). 

Stejně jako u teploty jsou i u relativní vlhkosti výraznější výkyvy nežádoucí. 

Prudkými výkyvy ve vlhkosti dochází k deformaci materiálů (praskání, kroucení, 

odlupování vrstev...) a snižování mechanické odolnosti. Zde také platí, že měřená vlhkost 

by měla být stejná, nebo alespoň podobná jak ve skladech tak ve studovnách. 

Doporučená relativní vlhkost pro uchovávání tradičních dokumentů je 50 % s 

tolerancí ± 10 %. Relativní vlhkost je též potřeba neustále měřit hydrometry, vlhkoměry 

nebo podobnými přístroji a případně upravovat cirkulaci vzduchu ventilátory, 

zvlhčovači/odvlhčovači, klimatizací a dalšími nástroji. 

5.1.3 Světlo  

Světlo je fyzikálním faktorem, který působí na tradiční knihovní fond jak ve své 

přirozené podobě slunečního záření, tak i v umělé podobě různými zářivkami. Všechny 

vlnové délky světla podporují chemickou degradaci, jako je hydrolýza či oxidace, tedy 

rozklad organické hmoty. Působení světla též vyvolává barevné změny jako je blednutí 

barev či tmavnutí materiálů (Stöcklová, 2008). 

Požadovaná intenzita osvětlení by měla být do 50 lx (lux), krátkodobá je možná do 

2500 lx. Intenzita UV-záření je doporučována do 75 m W/lm a roční osvit do 200000 lx.h.  

Intenzitu osvětlení je dobré též měřit a to pomocí speciálních přístrojů a v případě 

UV-záření luxmetrů. Pro úpravu přirozeného osvětlení je vhodná instalace zastiňovacích 
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prostředků (rolety, žaluzie...) a pro úpravu umělého osvětlení je doporučené použít vhodný 

zdroj osvětlení nejlépe s UV filtrem. Na vhodnou intenzitu osvětlení je potřeba myslet již 

při výstavbě skladů a studoven a instalovat patřičné zdroje osvětlení. 

5.1.4 Ovzduší  

Ovzduší představuje velký problém, protože obsahuje a šíří se v něm prach a 

popílek. Ten ulpívá na povrchu dokumentů a vytváří tak zdroj pro tvorbu mikroorganismů 

a urychluje chemickou degradaci (například ovlivňují kyselost papíru). Doporučená 

prašnost je stanovena do 50 m g/m3.  

Pokud se v ovzduší nachází větší množství plynných zplodin, jako jsou oxidy 

dusíku (NOX), oxid uhličitý (CO2), oxid siřičitý (SO2) nebo například ozón (O3), dochází k 

agresivním chemickým reakcím. Oxidy dusíku a oxid siřičitý je doporučené hlídat v 

hranici do 10 m g/m3, oxid uhličitý a ozón je vhodné držet do 4,5 m g/m3. (Národní 

knihovna ČR, 2014) 

Nízká výměna vzduchu má za výsledek urychlení chemické degradace, místní 

zvýšení vlhkosti a podporu růstu plísní. Naopak zvýšená výměna vzduchu zapříčiňuje 

problémy s homogenitou prostředí. Optimální výměna vzduchu, nebo-li jeho proudění, je 

doporučováno do 0,5 m/s. 

Všechny výše uvedené faktory ohledně ovzduší je nutné hlídat pomocí přístrojů na 

měření prachu a na měření proudění vzduchu. Následně probíhá úprava pomocí 

klimatizace, řízeným větráním. Ohledně prachu je nutné pravidelné vysávání. 

V Národní knihovně jsou nově vystavené sklady klimatizované. Původní sklady v 

hlavní budově v Klementinu klimatizované nejsou, není zde možnost udržovat vhodnou 

teplotu, vlhkost a ani provádět správné větrání. V celé Národní knihovně jsou jen dvě 

pracovnice, které zajišťují postupné čištění a vysávání fondů. 

5.1.5 Prostory pro uskladnění knihovních fondů 

Každý prostor/budova, kde bude uskladněn knihovní fond, který by měl být 

dostatečně chráněn, musí splňovat několik základních parametrů. V základu je nutné co 

nejvíce omezit možnost nenadálé destrukce knihovního fondu. Tedy například, pokud je to 

možné, umístit skladovací prostor mimo záplavovou oblast do oblasti s nízkou koncentrací 

znečišťujících látek v ovzduší. 

Použité materiály v budově i na vybavení (například regály) by měly být z 

nehořlavých materiálů. Měla by být umožněna dobrá cirkulace vzduchu. Skladovací 
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zařízení musí umožňovat bezproblémové uložení knižních fondů tak, aby nedocházelo k 

jeho ničení (vhodné knižní zarážky, neostré hrany a podobné prvky). 

Dalším zásadním bodem je zajištění bezpečnosti prostorů proti požárům, krádežím 

atd. Vůči požárům je nutné umístění a pravidelná revize požárních čidel, přítomnost 

hasicích přístrojů, instalace protipožárních dveří. Nutná je pravidelná revize proti zatékání 

do budovy, revize elektrických zařízení, plynových přístrojů a dalšího. Z hlediska krádeží 

je důležitá instalace různých mříží, čidel, bezpečnostních zámků atd. 

5.1.6 Manipulace s fondem 

Ke kompletní ochraně knihovních fondů se řadí i dodržování správné manipulace s 

dokumenty. Každé jejich přemísťování a práce s nimi přináší jisté riziko degradace. Proto 

je nutné se snažit omezit manipulaci s fondem na minimum. Při umístění tradičního 

dokumentu v náhradních prostorách, ať již badateli do studovny či na výstavu, je nutné se 

snažit o to, aby okolní klimatické podmínky byly podobné těm ve skladu.  

Není žádoucí přílišné kopírování dokumentu (nevhodné/vysoké osvětlení) a 

podobné činnosti. Je záhodno též dodržovat a hlídat opatrné zacházení s dokumenty, 

například užití pěnových podložek pod knihy. Je nutné se vyhnout pokládání knih na 

nevhodná místa (okno, topné těleso...) a pokládání jakýchkoliv předmětů na knihu. Stejně 

tak do knihy se nic nevkládá. 

Pokud je umístěna kniha jako exemplář na nějakou výstavu či jinou akci, je nutné 

zajistit její kvalifikovanou a bezpečnou přepravu. Knihy musí být převáženy ve vhodných 

obalech, zajištěné proti pádu. Musí být umožněn kontrolovaný přístup vzduchu. Stejně tak 

je vhodné poté umístit knihy v expozicích do výstavních vitrín, na speciální stojany 

(Národní knihovna ČR, 2014). 

Při práci s knihami se nesmí jíst, pít a samozřejmě se nesmí kouřit. S tradičními 

papírovými dokumenty pracujeme s čistýma rukama, u vzácných dokumentů pak v bílých 

přízových rukavicích. 

5.1.7 Uložení knihovních fondů 

Jak již bylo výše řečeno, knihy by měly být uloženy v regálech a skladech 

odpovídajícího stavu. To znamená, že by regály měly být z nehořlavého materiálu, měly by 

být ošetřeny vhodným nátěrem, který by nezpůsoboval poškození (přílišné obrušování, 

obarvení...) knih. 
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Pro ochranu fondu je důležitý i systém stavění knih do regálů a jejich vyjímání. 

Knihu je vždy nutné stavět kolmo, nikdy nesmí být postavena hřbetem nahoru, neboť hrozí 

vytržení knižního bloku z desek ven. Velké formáty je naopak vhodné ukládat v 

horizontální poloze. Knihy vyjímáme z polic vždy za střed hřbetu. Při jejím vyklápění 

(úchopu za její horní část) hrozí poškození horní části hřbetu knihy (Národní knihovna ČR, 

2014). 

Pro zvýšenou ochranu dokumentů proti jejich destrukci je vhodné používat 

ochranné obalové materiály na knihy. V základu mohou dobře posloužit obyčejné desky či 

obálky z kartonu pro uchování brožur či sešitových vazeb. Desky zde slouží proti ohýbání 

rohů, nadměrné námaze hřbetů a likvidaci měkkých obálek. Alternativou je zde vytvoření 

knižní vazby. 

 

 

Obr. č. 6 - Periodika převážně uložená v krabicích ze speciální nekyselé lepenky 

 

Další možností je vytvoření ochranných obalů z nekyselé lepenky - speciálních 

krabic na knihy. Používá se lepenka, která je schopná odolat zvýšenému mechanickému 

poškozování, působení prachu, zvýšení vlhkosti a částečně (po nějakou dobu) i například 

požáru. V Národní knihovně funguje knihárenské (polygrafické) oddělení, kde jsou ze 

speciální lepenky přesně na míru na vzorkovacím řezacím plotru řezávány tyto ochranné 
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krabice na dokumenty. Ty se používají jak na dokumenty vzácné, tak na dokumenty, u 

nichž hrozí poškození či již částečně poškozeny jsou. Používají se také jako obaly pro 

dokumenty zvláštních rozměrů, u kterých by při jejich samovolném umístění na regálu 

hrozilo poškození. Své upotřebení si našly tyto obaly i jako krabice na pohlednice, CD, 

gramodesky a další skladovaný knihovní materiál. 

 

5.2 Konzervátorské a restaurátorské práce 

V souvislosti s ochranou knihovních fondů se často užívá i metoda konzervace, což 

je soubor technik a postupů, prováděných s cílem zajistit co nejdelší životnost všech částí 

konzervovaného předmětu beze změny jejich fyzické podstaty. Aktivní konzervace 

zahrnuje například desinfekci, čištění, odkyselení, vyrovnání, pasivní konzervace se týká 

mj. zajištění vhodného systému a klimatických podmínek uložení (KTD, 2003). 

V jiném případě se mluví o restaurování, které zahrnuje techniky a postupy 

prováděné s cílem zlepšit fyzický stav restaurovaného předmětu, tj. přiblížit se jeho 

původnímu vzhledu a zajistit jeho funkčnost. Krajní podoba restaurování je rekonstrukce 

(KTD, 2003). 

Konzervování je zajištění stavu proti dalšímu poškození, restaurování je vylepšení 

stavu materiálu a návrat k jeho původní podobě. Vlastní konzervátorské a restaurátorské 

postupy v této práci popisovány nebudou, protože již nejsou předmětem samotné 

dlouhodobé ochrany knihovních fondů. Z pohledu dlouhodobé ochrany ale hrají 

restaurátoři důležitou roli, jako osoby řešící porušení preventivních pravidel ochrany fondu 

či osoby zmírňující následky havárií. Také provádí neustálý dohled a kontrolu knihovních 

fondů. 

V Národní knihovně funguje restaurátorské oddělení již od roku 1953, kdy byla 

založena Ústřední konzervační dílna státních vědeckých knihoven. Oddělení restaurování 

zde vyvíjí široké spektrum metod a postupů v oblasti konzervace a restaurování knihovních 

památek a věnuje se problematice preventivní ochrany fondů (Novotný, 2011, s. 7). V 

rámci tohoto oddělení probíhá i neustálé monitorování kvality depozitářů pro ukládání 

knihovních fondů, které zahrnuje měření prachového znečištění, klimatických parametrů.  

V Národní knihovně probíhají i průzkumy fyzického stavu knihovních fondů a z 

těchto průzkumů je vytvářena databáze s komplexní dokumentací fyzického stavu 

exemplářů. Zásadní průzkum fondů zde probíhá již od konce roku 2010. Celkem bylo 

prozkoumáno přes 34 000 exemplářů dokumentů. Jsou vybírány dokumenty 
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charakterizující novodobé fondy, které jsou následně případně odkyseleny28 ve světě 

dostupnými odkyselovacími metodami (hromadnými i individuálními) (Národní knihovna 

ČR, 2014). Pro individuální odkyselování se používá hlavně metoda odkyselování „in 

situ“, která umožňuje odkyselování knižního bloku bez demontáže vazby a papírový 

materiál není potřeba ponořovat do kapaliny (Neuvirt, 2011, s. 211). 

Vzhledem k velkému objemu knihovních fondů, které je třeba konzervačně ošetřit, 

a vzhledem k omezené kapacitě restaurátorského pracoviště, jsou již delší dobu hledány 

metody, které by umožnily ošetřit, hromadně odkyselit, ohrožený knihovní fond ve větším 

množství, za pomoci speciálních strojů. V současné době se jako vhodná jeví metoda 

BATTELLE (SRN), BOOKKEEPER (USA) a v poslední době proces Buckeburg, který 

v Německu nabízí firma Neschen (zatím pro archiválie). V České republice jsou tyto 

metody momentálně vyhodnocovány a zkoušeny, ale doposud nebyla žádná zavedena 

(Národní knihovna ČR, 2014). 

V návaznosti na průzkumy fondů a kontrolu fondů a depozitářů probíhá průběžná 

mechanická očista knihovních fondů, dezinfekce a desinsekce biologicky napadených 

fondů, rovnání a oprava deformovaných stránek a odstraňování škod způsobených 

předchozími neodbornými zásahy. 

 

5.3 Havárie a živelné pohromy 

Knihovní fond může být velmi zásadně ovlivněn různými haváriemi a živelnými 

pohromami, též ale i nevhodným bráněním těmto haváriím či nevhodnými postupy při 

odstraňování následků případných havárií (nesprávně provedená konzervace a restaurování 

může poškozeným knihám ještě více ublížit). Předcházení haváriím a živelným pohromám 

je potřeba věnovat velkou pozornost, protože investice věnované do této oblasti se 

mnohonásobně vrátí zpět, a to jak po finanční stránce, tak i po stránce kulturní a 

společenské (zachování kulturního dědictví). 

Základem předcházení haváriím a živelním katastrofám je vytvoření systému 

preventivních opatření a také vytvoření plánu činností po případné proběhlé havárii na 

záchranu knihovního fondu. Je nutné udělat průzkum knihovny a fondů a definovat 

                                                 
28 Rozklad papíru v důsledku působení kyselin se zastavuje jejich neutralizací a do papíru se současně zanese 

tzv. alkalická rezerva ve formě vápenatých a hořečnatých solí. 
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konkrétní rizikové faktory a na základě získaných informací vytvořit návrhy preventivních 

a ochranných opatření. 

Při hodnocení depozitářů z hlediska možnosti vzniku havárií a z hlediska 

ohroženosti živelními pohromami je třeba vzít v úvahu umístění depozitáře v záplavovém 

pásmu, otázku statiky budovy, stav elektroinstalace a kabelů, stav vodní a topenářské 

instalace, stav hydrantů, okapů, oken, střechy a stav z hlediska protipožárních opatření a 

protipožárního a hasícího vybavení. Zjištěná riziková místa musí být samozřejmě co 

nejrychleji odstraněna (Národní knihovna ČR, 2014). 

Knihovní fond by měl být zhodnocen a měly by být stanoveny priority pro případ 

postupné záchrany fondu. Samozřejmostí je i vytvoření evakuačního plánu. V každé větší 

knihovně také musí být vytvořen sklad ochranných pomůcek připravených pro případ 

havárie (jedná se například o různé fólie na přikrytí, čisticí prostředky a ochranné oděvy). 

Havárií nebo živelných pohrom, které by mohly poškodit nebo i fatálně zničit 

knižní fond, je velké množství. V základu se mluví o možnosti požáru či poškození vodou 

(záplava, havárie vodovodního potrubí). Při požáru ale nemusí být knižní fond poškozen 

jen samotným ohněm, ale může dojít k poškození i kouřem či sazemi, případně také 

poškozen i užitím nevhodného hasebního prostředku. Při vytváření preventivních a 

ochranných plánů opatření se také bere v úvahu i možnost nastalých válečných konfliktů. 

Trochu specifické je chemické poškození, kde se materiály poškozené chemikáliemi 

ošetřují podle konkrétního typu kontaminační látky ve spolupráci s Integrovaným 

záchranným systémem (Národní knihovna ČR, 2014).  

V úvahu se musí brát i možnost poškození knihovního fondu vandalismem či 

krádeží. Tomuto lze předcházet zajištěním budov a skladů před vniknutím nežádoucích 

osob. V případě Národní knihovny a konkrétně skladů NKF, je ochrana zajištěna 

kamerovým systémem, pracovníky ostrahy a také přístupem do skladů pouze na základě 

čipové karty pracovníka oddělení správy NKF. Čtenáři či jiní zaměstnanci knihovny 

nemají přístup do skladů, kde jsou uloženy fondy NKF. 

5.3.1 Poškození vodou 

Jestliže dojde k poškození knih vodou, je obvyklý postup při napravování škod 

takový, že se poškozené knihy odejmou z místa havárie a zabalí se pro další zpracování 

(pro metodu sušení). Metoda sušení se volí podle druhu postižených dokumentů a podle 

velikosti havárie (podle množství poškozených dokumentů a síly poškození). Metody 

sušení jsou následující: 
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 Horkovzdušné sušení  

Probíhá v komoře v proudu vzduchu, jehož teplota je nastavitelná. Obvyklá 

hodnota je kolem 115 °C, aby doba sušení byla minimální (přibližně jeden 

den). Papírové bloky jsou uloženy na policích a vzájemně odděleny 

hliníkovými deskami, aby byl urychlen rozvod tepla. Relativní vlhkost 

vzduchu je prakticky nulová. 

 Lyofilizace - vakuová sublimace  

Sušení probíhá ve vakuové komoře při teplotě pod bodem mrazu. Voda se 

během procesu odpařuje přímo z pevné fáze (ledu) a zachytává se ve 

vymrazovacím prostoru, jehož teplota je pod -50 oC. K úplnému vysušení 

dochází během několika dnů.  

 Sušení vlhkým teplem (sušárny dřeva)  

Suší se v komoře při intenzivní nucené cirkulaci vzduchu, jehož teplota a 

vlhkost jsou libovolně nastavitelné (obvykle 60 °C a 35 % relativní 

vlhkosti). Doba sušení je asi dva týdny.  

 Sušení volně na vzduchu  

Provádí se v dobře větraném prostoru při teplotě místnosti. Do knih se 

vkládá savý papír, aby se urychlil odchod volné vody a jakmile je to možné, 

knihy se postaví a rozevřou do vějíře. 

 Vakuové sušení  

Probíhá ve vakuové komoře, ve které jsou vyhřívané police, na kterých leží 

sušený materiál. Teplota polic dosahuje 25 až 30 °C, tlak v komoře je 5 až 

10 mbar. Odpařená voda odchází přes olejovou vývěvu, kde teplota oleje 

dosahuje 150 °C. Sušení trvá asi týden. 

 Vakuové balení  

Kniha se obalí netkanou textilií, obloží vrstvou savého papíru (filtračního, 

novinového), vloží do polyetylenového sáčku. Z prostoru sáčku se odsaje 

vzduch a sáček se zataví. Voda přechází do savých papírů až do vytvoření 

rovnováhy. Sáček se po určité době (1 až 2 dny) rozstřihne a celý cyklus se 

opakuje tak dlouho, až je kniha suchá. Obvykle je potřeba 10 cyklů Doba 

sušení je 10 až 20 dnů. Nevýhodou je pracnost metody. Výhodou je velmi 

šetrný sušicí postup, knihy jsou po usušení rovné. 
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 Mikrovlnné sušení  

Využívá toho, že kapalná voda silně absorbuje mikrovlnné záření. V místě 

absorpce vzniká teplo, které urychluje odpaření vody. Je nutné zabránit 

lokálnímu přehřátí v důsledku nehomogenit v materiálu a v lokální intenzitě 

mikrovlnného záření (Národní knihovna ČR, 2014). 

Jedná-li se běžný knihovní materiál postižený pouze vlhkostí vzduchu nebo 

minimálním namočením, stačí sušení pouze cirkulací vzduchu. Dokumenty z citlivějších 

materiálů (křehký papír) je vhodné sušit vakuovým balením, a nebo ještě lépe před 

sušením zmrazit a následně vakuově vymrazit. Led tak přechází přímo do plynného stavu a 

nedochází tak díky unikajícím parám k deformacím či rozpouštěným nestálých barev ve 

vodě. 

V Národní knihovně ve staré budově depozitáře v Praze Hostivaři je instalována 

vakuová sušící komora. Tato komora umožňuje vakuové sušení při teplotě nad bodem 

mrazu, sušení vakuovým vymrazováním (lyofilizace), sušení v řízené atmosféře (teplota a 

relativní vlhkost), klimatizaci knih a dezinfekci knih (Neuvirt, 2006). 

Postup zmrazení a následného sušení teplým vzduchem či vakuového vymrazení ve 

vakuové komoře Národní knihovny byl použit například pro zmírnění následků po 

povodních v roce 2002. Tehdy se podařilo umístit v mrazírnách přibližně 150 000 svazků 

knih a velké množství spisů a archiválií z různých institucí v ČR. Celkový objem 

zamrazených dokumentů se odhadoval na 2000 m3 (Polišenský, 2002b, s. 301). 

Specifické postupy sušení mají speciální nosiče (CD, magnetické pásky) nebo 

například fotografický materiál. Již vysušené dokumenty se ještě po nějakou dobu 

nevracejí zpět do skladů, ale jsou kontrolovány na vznik plísní. 

5.3.2 Poškození požárem 

Dokumenty poškozené ohněm jsou velmi křehké, je tedy nutné dostatečné balení a 

opatrné přesouvání. Materiály, které byly poškozeny požárem i vodou současně se zabalí a 

přemístí do mrazicích boxů a následně je s nimi zacházeno stejně jako s dokumenty 

poškozenými vodou. Mluvíme-li o požáru je následná péče o dokumenty pouze v 

možnostech restaurování. U požárů je především důležité dodržovat preventivní opatření. 

Při zajišťování těchto opatření bereme v úvahu instalaci protipožárních dveří, 

budova depozitářů musí být postavena z nehořlavých materiálů a použité materiály nesmí 

vylučovat toxické výpary. Musí být instalovány požární signalizační zařízení, dostatečný 

počet hasicích přístrojů, které musí být pravidelně kontrolovány a plněny. Ty jsou vhodné 
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buď práškové nebo plynné, nesmí být kapalinové. Je nutné vyloučit možnost šíření požáru 

po kanálech elektrického vedení. S tím souvisí i pravidelná kontrola a revize všech 

elektrických přístrojů (Stöcklová, 2008, s. 15). 

V novém CDH Národní knihovny, který byl postaven zejména pro uložení svazků 

NKF, funguje elektrická požární signalizace s moderními hlásiči, které umožňují detekci 

kouře, plamene nebo i příliš rychlého exponencionálního nárustu teploty. Je tam 

nainstalováno plynové stabilní hasicí zařízení, které pro hašení využívá inertní plyn dusík. 

Ve strojovně hasicího zařízení je umístěno celkem 330 kusů tlakových lahví s dusíkem 

(Maňáková, 2014). Hasicí systém se naplní dusíkem po 30 sekundách od spuštění 

poplachu. Tedy když dojde k poplachu, mají osoby právě se nacházející ve skladech knih, 

30 sekund na to, aby sklad opustily před začátkem hašení. Naplnění všech 330 lahví s 

dusíkem stojí přibližně 950 000 Kč. Hašení dusíkem je velmi šetrným způsobem hašení 

vůči uloženým svazkům knih. Pracuje na principu vypuštění plynu (dusíku) do prostoru, 

kde se tím zredukuje množství kyslíku pod 15 % a potlačí se tak vznik požáru. Mimo to je 

plynové hašení dusíkem šetrné k životnímu prostředí. 

 

5.4 Dlouhodobá ochrana knihovních fondů v zahraničí (a porovnání s 

ČR) 

5.4.1 Ochrana kulturního dědictví z mezinárodního pohledu 

Na území České republiky funguje Český komitét Modrý štít. Jedná se o 

neziskovou dobrovolnou národní společnost Mezinárodního komitétu Modrý štít29, která 

sdružuje na základě společného zájmu české výbory, respektive českou reprezentaci 

organizací jako ICA (Mezinárodní rada archivů), ICOM (Mezinárodní rada muzeí), 

ICOMOS (Mezinárodní rada pro památky a sídla), IFLA (Mezinárodní federace 

knihovnických asociací) a koordinuje jejich činnost. Mezinárodní komitét Modrý štít ICBS 

byl vytvořen v červenci 1996. Posláním Českého komitétu Modrý štít je preventivní 

ochrana, zmírňování rizik a pomoc při záchraně kulturního dědictví ohroženého přírodní 

katastrofou, selháním člověka či ozbrojeným střetnutím. Za tímto účelem shromažďuje a 

šíří informace, koordinuje akce a doporučuje a napomáhá realizaci potřebných opatření. 

Český komitét Modrý štít se ve své činnosti řídí Haagskou konvencí o ochraně kulturního 

                                                 
29 International Committee of the Blue Shield, ICBS. 
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dědictví v případě ozbrojeného střetnutí z roku 1954, Prvním protokolem (1954) a 

eventuálně Druhým protokolem k ní, přijatým 26. 3. 1999, dále pak Konvencí UNESCO k 

ochraně světového kulturního dědictví z roku 1972, Doporučením UNESCO k ochraně 

kulturního a přírodního dědictví na národní úrovni (1972), Ženevskými konvencemi 

(1849), jichž je ČR smluvní stranou, Zásadami Mezinárodní dekády OSN pro zmírnění 

následků přírodních katastrof (1990-2000) a ustanoveními, doporučeními a žádostmi ICBS 

(ICOM Česká republika, 2010). 

V Mezinárodním komitétu Modrý štít jsou členy (mají registrované výbory) kromě 

České republiky tyto státy:  Austrálie, Rakousko, Belgie, Benin, Čile, Curacao, Dánsko, 

Gruzie, Francie, Irsko, Izrael, Itálie, Makedonie, Madagaskar, Nizozemí, Norsko, Polsko, 

Rumunsko, Senegal, Španělsko, Ukrajina, Velká Británie a Spojené státy americké. V 

dalších zemích probíhá právě registrační proces jejich výborů, jedná se o země: 

Afgánistán, Argentina, Ázerbajdžán, Bolívie, Brazílie, Kanada, Kolumbie, Kuba, Egypt, 

Německo, Haiti, Maďarsko, Indie, Indonésie, Mexiko, Palestina, Peru, Ruská federace, 

Slovinsko, Jižní Korea, Švýcarsko a Venezuela (Blue Shield International, 2014). 

5.4.2 Dlouhodobá ochrana dokumentů v zahraničí a v ČR 

V České republice je bohužel stále viditelné dlouhodobé zanedbávání ochrany 

knihovních fondů, které trvalo několik desetiletí a které se podepsalo na fyzickém stavu 

knižních fondů. Teprve po roce 1989 změnou politické situace započal v tomto směru 

pozitivní vývoj, zřizovala se speciální pracoviště, vyvíjely se nové technologie, vznikaly 

různé projekty a programy na ochranu knihovních sbírek. 

Základní principy dlouhodobé ochrany knihovních fondů, jako jsou například 

parametry vhodné teploty a relativní vlhkosti, jsou na celém světě shodné. Tyto principy 

jsou dány výzkumem materiálů. Liší se ale schopnost různých zemí tyto parametry 

dodržovat, protože v každé zemi jsou jiné možnosti (hlavně finanční) a stanovené jiné 

priority. Dlouhodobá ochrana knihovních fondů se například příliš neřeší v rozvojích 

zemích. 

Mluvíme-li o preventivních opatřeních před živelnými pohromami a haváriemi, je 

situace v knihovnách ve světě různá. Opět je to závislé především na finančních 

možnostech daných knihoven. Někde existuje podrobně vypracovaný komplexní plán 

opatření, jinde funguje jen jakýsi systém jednotlivých nařízení pro případ havárie a v 

některých státech se preventivní opatření neřeší vůbec (jedná se převážně o rozvojové 

státy). V mnoha zemích vznikala krizová opatření ochrany na základě již proběhlých 

http://www.blueshield.dk/
http://www.warfreeheritage.net/2013/04/welcome-to-the-georgian-national-committee-of-the-blue-shield/
http://www.bouclier-bleu.fr/
http://www.ancbs.org/cms/:http:/www.provincia.asti.it/hosting/moncalvo/sipbc.htm
http://www.blueshield.org.mk/
http://www.blueshield.nl/nl/home
http://www.blueshield.no/
http://www.mkidn.gov.pl/pages/blekitna-tarcza/pl/komitet-blekitnej-tarczy/blekitna-tarcza.php?searchresult=1&sstring=blue+shield
http://www.uscbs.org/
http://blueshield.de/
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havárií nebo aspoň docházelo k úpravě a aktualizaci již existujících krizových plánů. V 

České republice se o krizových plánech začalo mluvit především po povodních v roce 

2002. Na základě českých povodní vznikl i Pařížský krizový plán Francouzské národní 

knihovny. 

Britská knihovna vytvořila svůj krizový plán po přestěhování do nové budovy na 

St. Pancras v roce 1997. Budova byla nová, výstavba trvala přes dvacet let, byly zde již 

instalovány různé hasicí a detekční technologie. Po vyhodnocení možných nebezpečí, která 

se zde ukázala, bylo však nutné nějaký plán ochrany vytvořit. V nové budově knihovny 

jsou například veškeré sklady pod povrchem, mohlo by hrozit zatékání vody. Dále je 

knihovna v rušné lokalitě, která prochází výstavbou, je zde tedy možnost požárů na 

stavbách, podtunelováním při stavbě metra atd.30 (Novotny, 2003, s. 27). 

V USA rozhovory nad krizovými plány zapříčinila především největší knihovnická 

katastrofa v Americe, ke které došlo 28. července 1997 na Státní univerzitě v Coloradu a v 

její Morganově knihovně ve Fort Collins. Rozsah škod po proběhlé záplavě byl v knihovně 

ohromný. Přibližně 425 tisíc knih bylo nasáknuto proudící vodou smíchanou s úlomky 

stropních obkladů a špínou. Vířící voda tehdy strhla knihy z polic a shodila i několik 

smaltových regálů. Síla proudící vody dokonce vtlačila několik svazků až do potrubí 

vzduchotechniky budovy a knihy byly o několik dní později nalezeny utopené v blátě 

mimo budovu. Během záchranných prací se rozpadaly nové kompaktní ocelové regály pod 

tlakem vodou nasáklých knih, které se mimo to velikostně rozpínaly (Silverman, 2003, s. 

33-34). 

Z pohledu plošných konzervačních a restaurátorských prací se činnost jak v 

zahraničí, tak i v České republice zaměřuje hlavně na knihovní fondy s dokumenty 

vydanými před rokem 1900. Příkladem budiž knihovna centrální floridské univerzity, kde 

fungoval projekt na komplexní konzervaci svazků monografií vydaných hlavně před rokem 

1900 s cílem provést konzervátorské a restaurátorské práce, publikace zkatalogizovat podle 

aktuálních pravidel a případně je lépe zařadit do speciálních sbírek (Arthur, 2009). 

Projekty na dlouhodobou ochranu knihovních fondů se v České republice i v 

některých okolních zemích zaměřují především na digitalizaci, tedy na sekundární formu 

ochrany publikací. V České republice se po dlouhou dobu zapomínalo v různých 

                                                 
30 Kompletní krizový plán Britské knihovny dostupný není. Na svých webových stránkách Britská knihovna 

hodně informuje o ochraně a uchovávání svých fondů (viz 

http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare). 

http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare
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projektech a činnostech na dlouhodobé uchovávání tradičních tištěných dokumentů, 

přednost mělo uchovávání digitálních dat. Mnoho snah odborníků a finančních prostředků 

bylo směřováno jen na podporu digitalizace a na následné řešení zachování elektronických 

dat.  

Prvním náznakem činností, které by směřovaly k uchovávání a ochraně tradičních 

tištěných dokumentů ve své původní formě, je priorita číslo 5 z Koncepce rozvoje 

knihoven ČR na léta 2011 - 2015 pod názvem Koncepce trvalého uchování a zpřístupnění 

tradičních textových dokumentů (částečný zájem o tradiční dokumenty byl ukotven již v 

minulé Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010, ale stále zde 

ještě silně převažovaly digitální dokumenty). Také díky této koncepci trvalého uchování si 

knihovny v České republice uvědomují potřebu komplexního pohledu na systém 

dlouhodobého uchovávání dokumentů. Na základě této koncepce31 se již provádí průzkum 

knihovních fondů, je vytvářena Virtuální depozitní knihovna a mnoho dalších počinů.  

Některé zahraniční knihovny jsou již s podobnými činnostmi mnohem dále. 

Například Norská národní knihovna má již vybudovanou depozitní knihovnu, kde se 

shromažďuje vyřazovaná a málo žádaná národní produkce. Nedochází tak k likvidaci 

publikací, které by v budoucnu mohly utvářet obraz kulturního dědictví národa. Podobně 

tak univerzitní knihovny v USA mají své účelové depozitní knihovny (Foltýn, 2013, s. 

238). 

K ochraně dokumentů je totiž potřeba přistupovat systémovým přístupem. Tedy 

není zcela vhodným řešením, pokud je vybudován klimatizovaný sklad pro dokumenty, ale 

nijak se neupravuje prostředí v dalších prostorách, kde se s dokumentem pracuje, například 

v kancelářích či studovnách. NKF se od března 2014 nachází v nové budově, kde je 

zajištěn klimatizovaný prostor ve skladech, ve studovně a v kancelářích. Do té doby byl 

NKF umístěn v klimatizovaných skladech, ale vybrané (potřebné) dokumenty byly 

přemísťovány do studovny, kde sice byla umístěna měřidla pro zaznamenávání a hlídání 

teploty a vlhkosti, ale vhodná teplota zde skoro nikdy dodržena nebyla. Prostor nebyl 

klimatizován, a tak například v letních měsících nebylo zcela výjimečné, když se teplota ve 

studovně dostala nad 30 °C. V kancelářích to bylo obdobné. 

V mnoha zemích nebo knihovnách ve světě zůstávají velkou překážkou ve snaze o 

vytvoření kompletního a účinného systému dlouhodobé ochrany a uchovávání tradičních 

                                                 
31 Plné znění Koncepce trvalého uchování a zpřístupnění tradičních textových dokumentů je součástí této 

práce jako příloha č. 3. 
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papírových dokumentů především finanční možnosti dané instituce. Vytvoření vhodných 

skladových podmínek a jejich hlídání, personální obsazení odborníků na konzervování a 

restaurování a mnoho dalšího je pro značnou část knihoven ve světě nedosažitelný úkol. 

Například ve Státní univerzitní knihovně v Tomsku, která je jednou z největších 

univerzitních knihoven na Sibiři a na Dálném východě a je v ní uchováno mnoho cenných 

publikací, se postupem času velice zhoršily podmínky uchovávání dokumentů. Pro Ruskou 

federaci nebylo prioritní činností financovat uchovávání kulturního dědictví. V knihovně v 

Tomsku tak docházelo k neadekvátně zrychlenému poškozování publikací, a to jak 

mechanicky, tak i důsledkem nevhodných fyzikálně-chemických vlastností okolí. Bylo zde 

velmi zastaralé vytápění, špatný systém klimatizace, vysoká hladina prašnosti a velké 

zamoření plísní. Toto zjištění v roce 2004 vedlo naštěstí k udělení financí k rozsáhlému 

průzkumu fondů, rekonstrukčním pracem ve skladech a restaurování již poškozených knih. 

Od roku 2010 zde již funguje diferencovaný přístup k ochraně knihovních fondů 

(Manernova, 2015).  

 

5.5 Dlouhodobá ochrana knihovních fondů ve Švýcarské národní 

knihovně v porovnání s NKF  

Již v roce 1924 při jednáních o nově vznikající Národní knihovně (dnešní NKF) se 

mluvilo o několika typech knihovny (o systému shromažďování dokumentů) a tehdejší 

odborníci se nejvíce přikláněli k vytvoření knihovny po vzoru tehdejší Zemské knihovny 

ve Švýcarsku v Bernu. Mělo se za to, že by se jednalo o typ našim českým poměrům 

nejvíce odpovídající, tedy uchovávání (konzervace) knih podle stanoviska státně-

teritoriálního a etnicko-kulturního (dnešní chápání bohemikální literatury) (Tobolka, 1924, 

s. 39). Z tohoto důvodu jsem se rozhodla pro podrobnější porovnání systému 

dlouhodobého uchovávání právě zvolit fondy Švýcarské národní knihovny, protože ve 

svém principu a struktuře velice odpovídají NKF Národní knihovny ČR. 

5.5.1 Seznámení se se švýcarskou národní knihovnou 

Švýcarská národní knihovna  - Schweizerische Nationalbibliothek (NB) - je 

relativně nová knihovna, jejíž historie se začala psát až od roku 1895. Sídlí v Bernu (hl. 

město Švýcarska) v budově postavené ve stylu Bauhaus z roku 1930. Je součástí 

Federálního úřadu pro kulturu, který podléhá spolkovému ministerstvu vnitra. Vzhledem 

k federální roztříštěnosti Švýcarska a jazykovým bariérám, není Švýcarská národní 

http://www.nb.admin.ch/index.html?lang=de
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knihovna největší knihovnou v zemi a ani nemá největší sbírku. Poměrně dobře však 

funguje švýcarská síť knihoven se společným katalogem a jejich vzájemná spolupráce, kde 

národní knihovna nese největší odpovědnost za ucelené shromažďování a uchovávání 

publikací, katalogizaci. 

 

 

Obr. č. 7 - Budova Švýcarské národní knihovny 

 

Hlavním fondem švýcarské národní knihovny je sbírka Helvetica, v níž se soustředí 

veškerá švýcarská literatura od roku 1848 (rok vzniku Švýcarska). Stejně jako v Národní 

knihovně ČR jsou zde uchovávány monografie, periodika a speciální dokumenty vydané 

ve Švýcarsku, vydané švýcarským autorem, hovořící o Švýcarsku a podobně. To vše ve 

všech čtyřech úředních jazycích (němčina, francouzština, italština, rétorománština). 

Velkým rozdílem oproti České republice je ale to, že ve Švýcarsku neexistuje žádné právní 

nařízení na federální úrovni, které by zajišťovalo pro knihovnu právo povinného výtisku. A 

tak celá akvizice stojí na systému dohod mezi knihovnou a nakladateli a za nákup 

dokumentů je ročně vydáváno mnoho peněz. Ve fondu Helvetika je momentálně necelých 

6 milionů jednotek dokumentů (tento počet zahrnuje monografie, periodika i speciální 

dokumenty). Jedná se o přibližně 63000 běžných metrů polic. Meziroční růst fondu se 
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pohybuje okolo 1300 běžných metrů polic, což odpovídá asi 70000 knihovních jednotek 

dokumentů (Schweizerische Nationalbibliothek (NB), 2015). 

Dále najdeme ve Švýcarské národní knihovně Švýcarský literární archiv. Tato 

sbírka se snaží uchovávat pozůstalosti významných literárních autorů, kteří byli spjati se 

Švýcarskem. V archivu jsou tak k vidění knihovny jednotlivých autorů, jejich sbírky 

fotografií, osobní korespondence, ale i jejich psací stroje či například pracovní stůl 

spisovatele Hermanna Hesse. 

V knihovně je také vytvářena speciální sbírka biblí, sbírka starých map Švýcarska, 

grafiky ze 17. – 20. století, sbírka obrazů švýcarských mistrů a dalších několik speciálně 

zaměřených fondů. Mimo to je ve Švýcarské národní knihovně, stejně jako v ČR, postupně 

prováděna digitalizace jednotlivých dokumentů a pomalu tak vznikají i digitální kolekce. 

 

5.5.2 Ochrana knihovních fondů ve Švýcarské národní knihovně a porovnání 

jednotlivých parametrů se situací v NKF 

Švýcarská národní knihovna stejně tak jako NKF má za úkol uchovávat dokumenty 

v jejich původní podobě. Má dokonce zákonnou povinnost zachovat původní formáty 

dokumentů. Z toho plyne velká snaha o jejich zachovávání, ochranu a restaurování. 

Švýcarská národní knihovna sídlí ve dvou vzájemně propojených budovách. 

Původní budova (východní) z roku 1930 má sedm podlaží, z nichž většina je podzemních. 

Je 27 metrů hluboká. Je v ní umístěn literární archiv, uskladněny grafiky, plakáty, 

monografie a další typy dokumentů. Druhá budova (západní) byla přistavěná později na 

základě nového územního plánu z roku 1991. Nová budova má objemnější patra, jsou čtyři 

a všechna jsou podzemní, hloubka je zde 18 metrů. Sklady zde slouží na periodika. V roce 

2001 proběhla velmi zdařilá rekonstrukce staré části budovy. Sklady byly nově vybaveny, 

nová i stará budova byly vzájemně propojeny dopravníkovými systémy pro expedici a 

zakládání knih. Kapacita skladů švýcarské národní knihovny je počítána do roku 2038. 

Dopravníkové systémy pro přemísťování knih jsou velmi chytře vyvedené, boxy 

jsou vypolstrované (opatřené plstí), aby nedocházelo k poškození vazeb publikací. Každý 

jednotlivý box má nosnost 15 kg a do tří minut dopraví dokumenty na určené místo. Tento 

dopravníkový systém je instalován do všech skladů ve všech patrech, do studovny i k 

výpůjčnímu pultu. Nová budova depozitáře Národní knihovny v Praze Hostivaři bohužel v 

projekčním plánu, i když je modernější, s těmito knihovnickými dopravními systémy 

nepočítala, a tak jsou zde knihy dále přemísťovány pouze na knihovních vozících. 
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Obr. č. 8 - Jedna ze stanic dopravníkového systému 

 

Sklady NB jsou plně klimatizované a je do nich neustále dodáván filtrovaný 

vzduch. V každém patře (v každém skladu) je počítač, který řídí klimatické prostředí 

jednotlivých skladů. Standardně je řízena teplota na 18 °C a relativní vlhkost vzduchu na 

45 %. V tomto směru jsou podmínky ve Švýcarské národní knihovně a v NKF obdobné. 

U každého východu/vstupu ze skladu je umístěno umyvadlo na umytí rukou. Z 

hlediska ochrany dokumentů je toto velice výhodné řešení. Nedochází tak k dalšímu 

zbytečnému špinění publikací. Sklady depozitáře v Praze Hostivaři umyvadla takto 

umístěna nemají. 

Z pohledu bezpečnosti sbírek proti případným krádežím, vniku nepovolaných osob 

do skladů, jsou sklady Národního konzervačního fondu a Švýcarské národní knihovny na 

tom stejně. V obou případech jsou sklady chráněny elektronickým systémem. 

Švýcarská národní knihovna má stejně jako Národní knihovna ČR kvůli 

optimalizaci dostupného místa ve svých skladech umístěny kompaktní posuvné regály. V 

roce 2009 měli nejdelší kompaktní regál na světě, jednalo se o regál dlouhý 14 metrů. Jsou 
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zde také jako v NKF regály různých roztečí polic a různých typů (například police na 

mapy a plakáty). V porovnání se sklady pro sbírky Národního konzervačního fondu jsou 

ale regály Švýcarské národní knihovny mnohem pevnější, stabilnější a lépe se s nimi 

manipuluje. Jsou také více zakryté, nedochází tak k zaprášení knih a knihy jsou i tím více 

chráněny proti mechanickému poškození. Bočnice regálu umístěných ve švýcarské 

knihovně jsou pevné a celoplošné, zatímco regály pro NKF mají jako bočnice jen 

vyndavací drobné přepážky. Díky tomu se stává u regálů, kde jsou fondy NKF, že 

publikace se při manipulaci s regálem posune, zmačká nebo hrozí dokonce její vypadnutí. 

 

 

Obr. č. 9 - Knihovní regály Švýcarské národní knihovny 



Národní konzervační fond ČR Eliška Svobodová 

64 

 

 

Obr. č. 10 - Knihovní regály Národního konzervačního fondu 

 

Ve Švýcarsku není uzákoněn systém dodávání povinného výtisku. Švýcarská 

národní knihovna tak většinu dokumentů získává nákupem, a to v jednom výtisku. 

Akvizice je pro ně problémová, neboť se jim nedaří dohledávat všechny dokumenty, které 

by měli zakoupit. Specifická je jejich sbírka Literární archiv, kde dokumenty a archiválie 

získávají od spisovatelů darem za jejich života nebo v dědickém řízení od pozůstalých. 

Vzhledem k faktu, že mají většinu svých dokumentů jen v jednom výtisku, nechtějí se 

uzavřít čtenářům, chtějí knihy půjčovat, není tedy pro tyto výtisky možné nastavit zvláštní 

režim půjčování jako je tomu v případě půjčování dokumentů čtenářům z Národního 

konzervačního fondu. Zatímco z NKF jsou půjčeny publikace čtenářům jen v případě, že 

takováto publikace není v jiném fondu Národní knihovny dostupná, a nedochází tak ke 

zbytečnému opotřebovávání knih, ve Švýcarské národní knihovně se z fondu půjčuje 

běžně. Převážná většina knih ze Švýcarské národní knihovny je čtenářům půjčována i 

absenčně domů. Dlouhodobá ochrana a uchovávání dokumentů je zde na druhém místě za 

zájmy čtenářů. 

V případě čtenářů, kteří mají vypůjčen prezenčně do studovny NB větší počet 

publikací, jsou zde k dispozici speciální boxy na knihy. Dokumenty jsou tak více chráněny. 
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Čtenáři NB mají možnost studovat ve studovně či v různých studijních patrech a nebo jsou 

jim k dispozici uzavíratelné kóje, aby měli na studium klid. Ve Švýcarské národní 

knihovně existuje i studovna katalogizačních lístků - katalogu. To je velmi praktické, 

protože nemají všechny knihy ještě zpracované na vyhledávání přes OPAC v počítači. 

Stejně jako NKF nemají zpracovány například periodika. V Národní knihovně ČR v 

Klementinu jsou lístkové katalogy pro čtenáře dostupné, ale lístkový katalog Národního 

konzervačního fondu čtenářům/badatelům dostupný není. 

Švýcarská národní knihovna stejně jako Národní knihovna ČR provádí postupně 

digitalizaci svých publikací. U obou zemí poběží digitalizace ještě mnoho let, než budou 

zdigitalizovány veškeré sbírky. U obou institucí se přednostně digitalizují dokumenty více 

náchylné k poškození, což jsou hlavně noviny, které jsou křehké a často tištěné na kyselém 

papíře. 

V rámci projektů týkajících se dlouhodobé ochrany fondů funguje ve švýcarské 

knihovně právě digitalizace, dříve běžel projekt na odkyselení části sbírek. V Národní 

knihovně ČR funguje projektů mnohem větší množství. Je to ale dáno velikostí obou 

institucí a také tím, že Národní knihovna ČR má ve svých sbírkách i mnohem starší 

publikace, které samozřejmě vyžadují mnohem větší péči z pohledu konzervace a 

restaurování. 

Švýcarská NB se před zaváděním jakýchkoliv novinek, technologií nebo rozvojem 

ať už v oblasti ochrany fondů nebo kterékoliv jiné oblasti knihovnictví nejprve poohlíží v 

okolních zemích, nejvíce v Německu nebo ve Francii. Teprve poté začne aplikovat ve 

svých podmínkách to, co se jí zdá vhodné a v zahraničí funguje. 

Ve Švýcarské národní knihovně se nachází též malé knihařské pracoviště a 

oddělení konzervování a restaurování. Oproti Národní knihovně ČR jsou ale tato oddělení 

velmi malá, mnohem méně vybavená, a tak většina odborných konzervačních prací je 

prováděna externími firmami. Například pro odkyselování papíru jsou knihy vozeny až do 

Stutgarttu.  

U publikací, které nechrání dostatečně jejich původní vazba nebo u speciálních 

dokumentů a vybraných periodik, které je nutné pro uskladnění umístit do speciálních 

obalů, využívá NB též obalů ze speciální ochranné lepenky. Na rozdíl od NK ale nemají 

svou vlastní výrobu těchto krabic, a tak pro ně tyto obaly vyrábí externí firma, a následně v 

jejich interním restaurátorském oddělení probíhá balení dokumentů do těchto krabic. 

Restaurátorské oddělení Švýcarské národní oddělení pracuje nejen na udržování sbírek a 
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na obnově poškozených knih a jiných grafických děl, ale také sleduje přijatelné limity pro 

relativní vlhkost, teplotu, světlo a toxické plyny ve výstavních a skladovacích prostorech. 

Optimalizace těchto podmínek je jedním z nejdůležitějších aspektů preventivní konzervace 

(Schweizerische Nationalbibliothek (NB), 2015). V Národní knihovně ČR jsou 

restaurátorské práce a činnosti pro sledování a údržbu klimatických podmínek více 

rozdělené, specializované. Toto je ale dáno opět čistě důvodem velikosti obou institucí, 

kdy Národní knihovna České republiky je mnohem větší. 

V případě nenadálé živelné pohromy má Švýcarská NB velmi komplexní krizový 

plán, který by sloužil při požáru, záplavách a dalších katastrofách. Tento krizový plán byl 

vytvořen v roce 1995, revidován pak v letech 1998, 2003 a 2011. Plán byl vyhotoven na 

základě stavebního rozšiřování budovy NB. Švýcarská národní knihovna trpěla 

nedostatkem prostoru pro uskladnění veškerých svých sbírek, její rozšíření do prostoru 

nebylo možné, neboť se nachází v zastavené oblasti. Všechny sklady tedy byly hloubeny 

do podzemí, to zde bylo ale velmi nestabilní a vlhké. V souvislosti s tímto se ukázalo, že je 

naprosto naléhavé vypracovat nějaký pohotovostní plán v případě požáru a hlavně v 

případě poškození vodou. Cílem plánu je udržení důsledků katastrofy v co nejmenší možné 

míře, snížení dopadu na provoz knihovny.  

Plán katastrof je strukturován chronologicky a popisuje tak celý proces ve třech 

fázích, a to chování při poplachu, záchranný plán a činnosti po katastrofě. První část 

zaměřená na chování při poplachu se zabývá hlavně bezpečností osob, jejich evakuací a 

procesy v závislosti na typu spuštěného alarmu. V druhé sekci označené jako Záchranný 

plán se pojednává o prvním posouzení situace ze strany odborníků. Popisuje, jak má být 

záchrana organizována a poskytuje všechny možné informace, co se dá dělat při různých 

typech poškození, zároveň i adresy a kontakty na instituce, které by byly nápomocny. V 

poslední kapitole jsou uvedeny informace pro obnovu poškozené zóny a pro dlouhodobé 

plánování restaurátorských prací (Schweizerische Nationalbibliothek (NB), 2015). 

V NKF, respektive v Národní knihovně ČR, není takovýto kompletní krizový plán 

vypracován. Národní knihovna má několik jednotlivých nařízení, plánů a směrnic, ale 

neexistuje žádný dokument, který by všechna opatření a plány sjednocoval. 

Švýcarská národní knihovna stejně jako česká je členem několika společenství pro 

dlouhodobou ochranu dokumentů a kulturního dědictví vůbec. Stejně tak se zavázala k 

dodržování vybraných národních a mezinárodně uznávaných úmluv.  Švýcarská národní 

knihovna se podepsala pod tato ujednání: 
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- UNESCO, 1978: “Recommandation pour la protection des biens culturels mobiliers" 

(Doporučení pro ochranu movitého kulturního majetku). 

- UNESCO, 1997: “Utilisation de papier permanent" (Trvalé využití papíru).  

- The Blue Shield, 2006: “The 2006 Hague Blue Shield Accord” (Haagská dohoda - Modrý 

štít, 2006). 

- IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) und BIS 

(Bibliothek Information Schweiz), 1998: “Berufsethik der Schweizer Bibliothekarinnen 

und Bibliothekare“ (Profesní etika švýcarských knihovnic a knihovníků). 

- ICOM (International Council of Museums), 2006: „Ethische Richtlinien von ICOM“ 

(Etické směry ICOM).  

- SKR (Schweizerischer Verband für Konservierung und Restaurierung), 2005: „Berufsbild 

und Ehrenkodex“ (Náplň práce a etický kodex) (Schweizerische Nationalbibliothek, 2012, 

s. 10).  
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6 Závěr 

 

Ve své diplomové práci jsem měla dva cíle. Prvním mým cílem bylo seznámení s 

Národním konzervačním fondem Národní knihovny České republiky. Tento fond jsem 

chtěla představit jak z historického pohledu, tak z pohledu činností a projektů, které v 

souvislosti s tímto ojedinělým fondem probíhají. Vzhledem k zaměření tohoto knihovního 

fondu mým druhým cílem bylo shrnout znalosti o systému dlouhodobé ochrany tradičních 

papírových dokumentů, tyto znalosti předvést na reálné ukázce fungování ochrany 

knihovních fondů v Národní knihovně ČR, respektive konkrétně v NKF, a následně 

porovnat se situací v zahraničí. Aby druhá část této mé diplomové práce měla větší 

vypovídající hodnotu, rozhodla jsem se provést porovnání se zahraničím na konkrétní 

knihovně, a to na Švýcarské národní knihovně, kterou jsem osobně navštívila. 

Práce je rozdělena do tematických kapitol. V úvodu se věnuji historii NKF. V 

dalších kapitolách se zabývám zaměřením NKF, jeho činnostmi a projekty, na kterých 

spolupracuje. Poté uvádím systémy a pravidla dlouhodobé ochrany, naznačuji fungování 

dlouhodobé ochrany dokumentů v zahraničí. Následně se věnuji Švýcarské národní 

knihovně a její ochraně dokumentů, kterou srovnávám s Národním konzervačním fondem. 

Myslím, že rozdělení do tematických kapitol odpovídá cílům, které jsem si stanovila, a oba 

dva předepsané cíle jsem tak v práci splnila. 

Hlavním přínosem této diplomové práce je sestavení uceleného a komplexního 

přehledu o Národním konzervačním fondu. Tento knihovní fond nebyl nikdy dříve takto 

obsáhle popsán ani v publikovaných pramenech ani v žádné absolventské práci. Dalším 

přínosem je souhrnná charakteristika systému dlouhodobé ochrany a uchovávání tradičních 

papírových dokumentů včetně popsání současné situace v této oblasti v NKF. Za přínos lze 

považovat také srovnání systému dlouhodobé ochrany dokumentů v České republice, 

konkrétněji v NKF, se situací v zahraničí, přesněji ve Švýcarské národní knihovně. 

Všechny základní informace jsem již v práci popsala v předchozích kapitolách. V 

závěru této diplomové práce bych se jen ráda věnovala dvou tematickým okruhům. Prvním 

z nich je moje praktická zkušenost z práce v Oddělení správy národního konzervačního 

fondu a ve druhé části bych se ráda zaměřila na dlouhodobou ochranu tradičních 

papírových dokumentů, na otázky její budoucnosti. 

Národní konzervační fond je díky své komplexnosti jako celek velice vzácným 

fondem. V mnoha ohledech by si zasloužil větší péči, než je mu věnována. Příkladem zde 



Národní konzervační fond ČR Eliška Svobodová 

69 

 

může být například pořízení regálů do skladů v nové budově depozitáře NK ČR v Praze 

Hostivaři, které slouží prioritně pro uskladnění NKF. Tento typ regálů není z pohledu 

dlouhodobé ochrany zcela vhodný pro uskladnění dokumentů. Bohužel cena a nevýhodné 

smlouvy dostaly přednost před kvalitou a vhodností pořízených regálů. Dalo by se říci, že 

momentální stav uskladnění NKF a kanceláří oddělení správy NKF je ještě vůči dřívějším 

dobám, kdy byly problémy s nedostatečným místem pro uskladnění knih a knihy tak občas 

byly v přepravkách v provizorních skladech, kam mnohdy i zatékalo, excelentní. 

Momentálně je uskladnění NKF víceméně v pořádku, dochází ale skladovací místo pro 

UKF, a plánované rozšíření budovy nového depozitáře a oprava starého depozitáře v 

Hostivaři se neustále odkládají. 

Jistým problémem pro stav a správu NKF je i nynější vedení oddělení správy NKF. 

To je prakticky totožné s vedením projektu, jakým je Virtuální depozitní knihovna, 

respektive části, ve které dochází ke zpracování rezervních fondů. Ve zpracování 

rezervních fondů je přibližně 6 stálých pracovních míst (dost matoucí číslo, protože 

dochází ze strany NKF k půjčování pracovníků rezervních fondů na různé činnosti v NKF). 

Za přibližně tři roky projektu tímto oddělením prošlo 39 lidí (Vandasová, 2015). Podobná 

neobvykle velká fluktuace pracovníků je i v NKF. Ať už se jedná o odchod dobrovolný 

nebo výpovědi, většinou to není na základě „neschopnosti“ daného pracovníka, jak je 

převážně komentováno v oficiálních zdrojích. Tyto časté personální obměny vedou k 

neustálé potřebě zaškolování nových pracovníků, kteří samozřejmě v úvodu svého 

zaměstnání nemohou podávat plný pracovní výkon. Mnoho věcí neznají, nové činnosti 

provádějí v mnohem pomalejším tempu, dělají chyby z neznalosti apod. Činnost oddělení 

je tedy neustále zpomalována a je dosti nestabilní. 

Lepší funkčnosti NKF by také pomohlo, kdyby Národní knihovna umožnila na 

oddělení správy NKF vytvořit více pracovních pozic. Například mnoho knihovních 

jednotek není ještě zpracováno v OPACu, pracovníci oddělení správy NKF na evidenci 

knihovních jednotek nemají v plné míře čas. Tato situace v dnešní elektronické době není 

pro uživatele knihovny vhodná. Stejně tak by i jen lepšímu uživatelskému vnímání NKF a 

celé Národní knihovny pomohlo, kdyby nabízela více služeb. Například pokud badatel v 

NKF chce nějakou knihu okopírovat, musí si ji převzít vytištěnou, není možnost zvolit jen 

zaslání pdf nebo vypálení kopie na CD-ROM. 

Z pohledu NKF a ochrany a uchovávání dokumentů je pro každý dokument dobré, 

aby se co nejrychleji po jeho odevzdání do knihovny, dostal do skladu, do stabilních 
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klimatických podmínek. Veškeré posouvání přes množství různých pracovišť, dlouhodobé 

provizorní uskladnění v bednách při čekání na zpracování, není žádoucí. Bohužel například 

interní pracoviště s řezacím plotrem na vytváření ochranných lepenkových krabiček nebo 

externí firma na knižní vazbu nestíhají množstvímu požadavků. Výjimkou tedy není ani 

půlroční čekání dokumentu uskladněného v provizorní přepravce na nevhodném místě než 

se dostane na své trvalé umístění na knihovní regál. 

Když se zamyslím nad budoucností dlouhodobé ochrany tradičních papírových 

dokumentů, přijde mi jako nevhodné, že dostávají přednost v oblasti kulturního dědictví 

projekty na digitalizaci dokumentů před primární ochranou dokumentů. Přitom není 

vyřešena, respektive není známa, dlouhodobá možnost archivace digitálních dat. Není jistá 

budoucnost kompatibility hardwaru a softwaru. Publikace vytištěné na papíře budeme 

schopni číst i za stovky let, pokud je zachováme. U digitálních dat toto není zcela jisté. 

Vyvstávají otázky, zda budou dostupné technické přístroje, na kterých budeme moci média 

a nosiče prohlížet. Stejně tak jestli data na médiích vydrží desítky či stovky let bez 

poškození. Například výdrž CD a DVD se teoreticky počítá jen na přibližně 30 let. K tomu 

jsou tu další možné problémy, jako nemožnost přečíst data na CD-ROMu, pokud dojde k 

jeho poškrábání nebo vysvícení. Jsou samozřejmě i další technologie, u kterých je 

garantována mnohem dlouhodobější životnost dat, ale vše je počítáno pouze v teoretické 

rovině, praktickou ukáže až čas. 

Digitalizace i systémy pro dlouhodobé uchování tradičních dokumentů by měly 

fungovat pospolu, žádná část podle mne nesmí dostat přednost. Digitalizace je výhodná z 

toho pohledu, že oskenované dokumenty poté netrpí prohlížením mnoha badatelů, 

originální kniha je uskladněna v optimálních skladovacích podmínkách, netrpí 

mechanickým ani jiným poškozováním. Je ale nutné zároveň dbát na to, aby nebylo 

spoléháno pouze na digitalizaci, ale aby stále byla hlídána a měřena kvalita původních 

dokumentů, aby byly opravdu uskladněny v optimálních podmínkách a bylo s nimi 

nakládáno jako s národním kulturním dědictvím. 

Aby digitalizace a další projekty zaměřené na uchovávání a ochranu dokumentů 

byly více úspěšné, bylo by nutné řešit je více konceptuálně. Pro projekt Národní digitální 

knihovny se skenovaly a skenují jakékoliv dokumenty, jedná se o plošnou digitalizaci. 

Nefunguje žádný předvýběr publikací, skenují se převážně dokumenty, které knihovna 

dostala darem od soukromých osob nebo jako vyřazené z jiných knihoven. Došlo tedy k 

digitalizaci spotřební literatury, literatury nikým nepožadované atd. Na celý projekt byly 
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vynaloženy příliš velké náklady bez odpovídajícího užitku. Plošná digitalizace veškeré 

bohemikální literatury by byla záslužným počinem, ale v daném tempu by trvala ještě 

desítky let. Při dnešní rychlosti digitalizace by bylo vhodnějším řešením postupovat od 

dokumentů, kterým hrozí poškození, k těm knihám, kterým žádné poškození nehrozí. Od 

dokumentů, které jsou čtenáři hodně žádány, k těm které si roky nikdo ze čtenářů nepůjčil. 

Od publikací hodnotným k těm méně hodnotným atd. 

Na úplný závěr této diplomové práce bych chtěla zdůraznit, jak je existence 

takovýchto konzervačních (archivních) knihovních fondů z pohledu dlouhodobého 

zachování národního kulturního dědictví nutná a žádoucí. 
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Úplné znění Koncepce trvalého uchování a zpřístupnění tradičních textových dokumentů  

(Zdroj : http://ukr.knihovna.cz/koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-leta-2011-2015-/) 

 
 

Koncepce trvalého uchování a zpřístupnění tradičních textových dokumentů – knihy, 

periodika, rukopisy, historické fondy, hudebniny 

Preambule 

Knihovní sbírky v současnosti představují nesmírné kulturní a historické bohatství nevyčíslitelné 

ceny. Knihovny tvoří jeden z pilířů naší kultury a identity, jsou nepostradatelným základem pro výzkum a 

vývoj, pro celoživotní vzdělávání, odborné činnosti a různé další aktivity, které obohacují náš život a naplňují 

naše kulturní a intelektuální potřeby. Bohatá síť knihoven, dědictví našich předků, umožňuje sdílet obsah 

uložený v našich knižních sbírkách občanům jak velkých měst, tak regionů. Rostoucí podíl kreativního 

průmyslu na našich hospodářských aktivitách ještě více akcentuje význam knihoven a jimi poskytovaných 

služeb. S rozvojem digitalizace a výpočetní techniky obecně se knihovnám otevírají další možnosti 

zhodnocení uchovávaného obsahu. Proměna funkcí dává knihovnám nový život ve virtuálním světě 

informací. Význam uchovávaného obsahu v budoucnosti spíše poroste. Knižní dokumenty budou nejen 

významnými artefakty dokumentujícími knižní kulturu jednotlivých historických období, ale i garantem 

autenticity v proměnlivém světě digitálních médií. Trvalé uchování národní knižní produkce tak dostává 

nový význam, který bude třeba naplnit. 

 

1. Analýza současného stavu 

1.1 Základní vývojové tendence v uplynulých letech 

Knihovny v České republice nebyly naštěstí postiženy ničivými dopady dvou světových válek v 

minulém století, což se pozitivně odrazilo na úplnosti uchovávaných sbírek. Obdobně ztráty způsobené 

přírodními katastrofami a rozsáhlými haváriemi a požáry jsou v našem prostředí minimální. S výjimkou 

požáru knihovny v Liberci a ztrát při povodních v r. 1997 na Moravě (knihovna bývalého VÚ kožedělného) a 

v r. 2002 v Čechách, přežily naše knihovny bez úhony. Negativní dopady však byly způsobeny dlouhým 

obdobím po r. 1948, kdy došlo k úpadku významu knihoven. Nebyly financovány stavby nových budov a 

depozitářů, scházely finanční prostředky na provoz knihoven i nákup literatury. Knihy byly uchovávány 

v nevhodných klimatických podmínkách, nebyly prostředky na budování restaurátorských a 

konzervátorských kapacit. Značné škody byly způsobeny rušením řady institucí a jejich knihoven a 

aktualizacemi knižních sbírek, motivovanými politickými hledisky. 

V minulosti bylo málo pozornosti věnováno problematice trvalého uchovávání, které je třeba chápat 

jako ucelený systém. Nelze spoléhat na izolované aktivity individuálních institucí bez koordinace v rámci 

např. konzervačních knihoven. V současné době je mnoho sbírek v knihovnách, které jsou pro trvalé 

dochování knižního bohatství nezastupitelné a které nemají povinnost trvalého uchovávání danou 

legislativou. Proto je třeba využít i další legislativní normy (např. Zákon 122/2000).  Trvalé uchování našeho 

národního knižního dědictví lze stavět pouze na systému institucí zahrnující knihovny s právem povinného 

výtisku, knihovny spravující významné historické knižní sbírky, ale také knihovny s důležitými oborovými a 

regionálními sbírkami. Uvedené knihovny by měly být vázány řadou povinností jako trvalého uchovávání 

bohemikální části svých sbírek a měly by implementovat doporučení daná přijatými metodikami. Na druhé 

straně by tyto instituce měly být zvýhodněny při čerpání účelových dotací na aktivity spojené s daným 

posláním při schvalování stavebních úprav nebo novostaveb knihovních budov a depozitářů a různé druhy 

služeb zaměřených na konzervaci a restaurování.  

Dostatečný počet dochovaných exemplářů v daném systému institucí a jejich geografické rozmístění 

patří k základním předpokladům dlouhodobého dochování jednotlivých dokumentů. Pro trvalé uchování 

tradičních textových dokumentů nelze spoléhat na exempláře institucí stojících mimo systém nebo 

v soukromých sbírkách. Bohužel dosud neexistují spolehlivé nástroje pro evidenci počtu dochovaných 

exemplářů. Zvláštní pozornost vyžadují posledních dochované exempláře daného vydání, či ještě vzácnější 

poslední exempláře jediného dochovaného vydání (v tomto případě není znám jiný exemplář daného vydání, 
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nebo kteréhokoliv jiného). Unikátně dochovaná díla by měla být přednostně digitalizována, odkyselena či 

restaurována, pokud to jejich stav vyžaduje a příp. doplněny další exempláře do sbírek dalších konzervačních 

knihoven v daném systému, pokud se je podaří získat. 

Po dlouhé období před r. 1989 bylo z politických důvodů omezeno vydávání velkého množství knih 

a periodik, byly ostře cenzurovány rozsáhlé tematické oblasti a velké množství autorů nesmělo veřejně 

publikovat. To po r. 1989 vedlo k výraznému nárůstu počtu vydávaných titulů. Tento boom, v rozporu 

s tehdejšími předpověďmi, trvá prakticky do současnosti a ani hospodářské krize neznamenaly výrazné 

snížené počtu vydávaných titulů.  Tato situace klade vyšší nároky na investiční prostředky, kterých se 

v oblasti knihoven trvale nedostává. Důsledkem toho pak bývá rozsáhlejší vyřazování méně žádaných 

dokumentů, které je v konečném důsledku na úkor trvalého uchování našeho národního knižního dědictví. 

Zvyšuje se tím totiž tlak na využívání zbylých konzervačních exemplářů a v důsledku toho se zvyšují i ztráty 

a poškozování dokumentů určených k trvalému dochování 

Exempláře historických dokumentů jsou považovány za unikátní vzhledem k jejich obsahu i k jejich 

individuálním a specifickým znakům. Historické dokumenty tvoří nedílnou součást paměti každého národa a 

strategie trvalého uchování v jejich případě by měla být založena na dokonalé evidenci a dokonalém poznání 

fyzického stavu zjištěného prostřednictvím odborných průzkumů a příp. jeho stabilizaci a uložení 

v optimálních klimatických podmínkách.  

Také v oblasti historických dokumentů bylo problematice trvalého uchovávání věnováno v 

minulosti málo pozornosti. Před rokem 1989 byly fondy často uloženy v nevhodných klimatických 

podmínkách a ve zchátralých a nezabezpečených depozitářích.  V průběhu 90. let došlo k mnoha krádežím 

v depozitářích kulturních institucí typu knihoven a muzeí. V té době došlo v rámci restitucí k velkým 

přesunům historických knižních celků.   Do té doby nedostatečná evidence těchto sbírek pozbyla mnohdy své 

informační hodnoty v tom smyslu, že sbírky změnily svého majitele a někdy i systém signatur. Značně 

zdevastované historické sbírky klášterních knihoven a církevních institucí, zabavené v 50. letech 20. století a 

částečně navrácené zpět v 90. letech jsou dnes díky absenci odborné správy a patřičné evidence a 

nevhodnému uložení, blízko své fyzické likvidace. Dostatečně nezabezpečený historický fond se navíc stává 

kořistí zlodějů a překupníků, cenné exempláře knih končí na zahraničních aukcích. 

Ochrana historických knižních dokumentů je postižena chronickým nedostatkem odborníků, kteří 

k těmto památkám vytvářejí evidence (elektronické katalogy, databáze apod.) a chronickým nedostatkem 

odborníků, kteří pečují o jejich fyzický stav (restaurátoři, konzervátoři, preventivní ochrana).   

 

1.2 Velké investiční akce a jejich dopad na trvalé dochování dokumentů 

Trvalé dochování tradičních dokumentů je závislé na specializovaných, účelově vybavených 

stavbách skladů knih. Využívání starších budov, sloužících původně jiným účelům, se neosvědčilo a náklady 

na skladování dokumentů v těchto případech bývají podstatně vyšší. Obdobně vybavení moderními 

skladovacími technologiemi je finančně náročnější, příp. stávající dispozice rekonstruovaných staveb 

neumožňuje technologie využít vůbec. 

Do r. 1989 byly stavby knihoven či knihovních depozitářů spíše výjimkou a většinou nově budované 

skladovací prostory nesplňovaly všechny požadované parametry a neposkytovaly potřebné podmínky. Po r. 

1989 se situace výrazně zlepšila jak co do počtu novostaveb a rekonstrukcí, tak i úrovně technologického 

vybavení. V posledních letech byly ve světě vyvinuty nové skladovací technologie, které bude třeba využít i 

v našem prostředí.  

Pro skladování se stále ve větším měřítku uplatňují automatizované bezobslužné sklady ASRS 

(Automated Storage and Retrieval System) a pásové dopravníky, které nahrazují technologii telelift. V 

některých případech se kombinují obě technologie. ASRS systémy šetří mzdové náklady, zrychlují výrazně 

proces expedice a umožňují uchovávat dokumenty ve výrazně odlišném skladovacím prostředí (snížený 

obsah kyslíku, nižší teplota a vlhkost). Tyto systémy se využívají jak pro sklady s dokumenty s vyšší 

frekvencí využívání (univerzitní knihovny), tak v depozitních skladech, které slouží rozsáhlému regionu nebo 

jsou využívány jako celonárodní depozitář (Norsko). 

Využití technologie ASRS předpokládá kompletní zpracování dokumentů v automatizovaném 

knihovním systému a využití čárových kódů, nebo RFID čipů. Toto je okolnost, které v řadě případů bude 

komplikovat využití této technologie v České republice.  
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Přes pokrok ve výstavbě nových budov knihoven a depozitářů je skladovací kapacita pro knihovní 

fondy stále nedostatečná. Využití nových technologií, zejména hromadné digitalizace, nabízí jiná systémová 

řešení, která by ve svém důsledku mohla přinést výrazné finanční úspory, ale i zlepšení v oblasti dostupnosti 

národní knižní produkce.  

Jedním z největších problémů, který ohrožuje trvalé dochování novodobých dokumentů, je 

degradace způsobená kyselostí papíru.  Tou jsou ohroženy nezměrné hodnoty kulturního dědictví našeho 

státu. Tento problém má dva negativní aspekty, v ČR není dostupná hromadná technologie odkyselování 

vhodná pro knihy a současně se jedná o problém postihující statisíce svazků. Řešení problému si vyžádá 

vysoké investiční náklady a dlouhodobé kontinuální financování odkyselování. Mnohdy se zcela chybně 

uvádí, že digitalizace archivních a knihovních fondů může tento problém vyřešit. Již teď se ukazuje, že 

finanční náklady na samotnou digitalizaci a především na dlouhodobé uchování digitálních dat, jejich 

periodická migrace na nová média, neustálé obměny hardwaru i softwaru, jsou nesrovnatelně vyšší než 

záchrana originálů. Masová digitalizace je naplánována na desítky let, proto, aby bylo možné i po desítkách 

let dokumenty digitalizovat a nerozpadaly se, je odkyselení nezbytným krokem. 

Obdobná situace je i v oblasti historických fondů, kde se důraz klade na dokonalé klimatické 

podmínky pro skladování, ale i pro zpřístupňování dokumentů, které v řadě případů není řešeno v souladu 

s danými doporučeními a metodikami. Totéž platí pro některé netypické formáty, pro které je třeba využívat 

specializované ukládací a transportní prostředky a specializovaný uživatelský nábytek. Reformátování 

s využitím digitalizace může i v této oblasti přinést nová úsporná a kvalitní řešení. Historické dokumenty 

mají výraznou symbolickou a arteficiální hodnotu, která je předurčuje pro umístění spíše na čestném místě 

v hlavním sídle instituce než v odlehlém depozitáři, což klade vyšší nároky na vytvoření potřebných 

podmínek. Sbírky historických dokumentů mají i vyšší nároky na zabezpečení proti krádežím a 

neautorizovanému využívání. 

 

1.3 Dotační programy a pokrytí potřeb knihoven v oblasti trvalého uchovávání 

Koncem 90. let bylo zahájeno několik významných programů na podporu veřejných knihoven, které 

umožnily čerpat  finanční prostředky na různé aktivity – Veřejné informační služby knihoven (VISK), 

Knihovna 21. století a Integrovaný systém ochrany (ISO). Největší význam pro knihovny má v současné 

době program VISK. V rámci podprogramu VISK 7 je možné podávat projekty na mikrofilmování a 

digitalizaci dokumentů ohrožených degradací papíru, na pořízení investic pro pracoviště reformátování , na 

výrobu ochranných obalů a v poslední době i na odkyselování. Na další činnosti z oblasti ochrany fondů je 

možné využít i program ISO a program Knihovna 21. století. Celkově lze konstatovat, že objem finančních 

prostředků věnovaných na tyto činnosti je velmi malý  a neumožňuje realizovat větší investiční akce jako 

např. vybavení skladovacích prostor klimatizací nebo finančně náročnější ošetření jako odkyselování většího 

počtu dokumentů, náročné restaurování a pod. V oblasti knihoven citelně chybí specializovaný dotační 

program zaměřený na průzkumy fyzického stavu dokumentů, včetně restaurátorských průzkumů, konzervaci 

a restaurování historických i novodobých dokumentů, odkyselování, ambulantní opravy, likvidaci následků 

havárií a živelních pohrom a vybavení specializovanými analytickými a diagnostickými přístroji a pod.    

 

1.4 Dostupnost moderních technologií 

Do r. 1989 neměly knihovny v ČR téměř vůbec možnost využívat moderní technologie vyvíjené ve 

světě. Rozsáhlá automatizace knihovnických procesů mohla být zahájena až po r. 1989. Totéž platí pro oblast 

péče o knihovní sbírky. Teprve v 90. letech začínají být budována nová pracoviště a knihovny získávají 

technologické prostředky většinou jako výstup z řešených projektů VaV.  

Pořizování nových technologií se týkalo většinou automatizace knihovnických procesů a 

digitalizace. Povodně v letech 1997 a 2002 a dílčí průzkumy novodobých i historických fondů odhalily 

nedostatky ve vybavení knihoven i v dalších oblastech. V České republice v současné době zcela chybí 

technologie odkyselování, přesto, že vysoká kyselost papíru představuje vysoké riziko nejen pro knihovní, 

ale i archivní fondy. Nedostatečné jsou technologické prostředky včetně firemních na zhotovování 

ochranných obalů, restaurování, konzervaci a další typy ošetření knihovních sbírek. Nedostatečné 

technologické kapacity jsou velkou překážkou pro zlepšení fyzického stavu uchovávaných knihovních sbírek 

a to i přesto, že od 90. let byla snaha využívat pořízené technologie v rámci kooperativních projektů a 
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programů (Kramerius, VISK apod.). Tento přístup bude nutné vzhledem k omezeným finančním 

prostředkům uplatňovat i do budoucnosti. Oblast vývoje, pořizování a provozu nových technologií je velmi 

perspektivní z hlediska financování v rámci PPP projektů. Bude ale třeba přizpůsobit tomuto hledisku 

stávající legislativu a dotační programy, zejména umožnit realizaci víceletých projektů. 

V oblasti historických fondů chybí vybavení restaurátorských pracovišť sofistikovanými a 

investičně náročnými analytickými a diagnostickými přístroji (XRF spektrometr, infgračervená kamera), 

chybí i základní vybavení pro obecný i podrobnější průzkum fondů. 

 

1.5 SWOT analýza 

Silné stránky 

Poměrně rozsáhlé dochování knižních sbírek 

v našich knihovnách (absence destruktivních dopadů 

válečných konfliktů na našem území) 

Výstavba nových budov knihoven a 

depozitářů 

Uspokojivá úroveň bibliografické kontroly a 

evidence a slušná míra automatizace je dobrým 

základem pro další rozvoj oblasti trvalého uchovávání 

Poměrně vysoká míra spolupráce knihoven 

v ostatních oblastech  

  

Slabé stránky 

Současný systém konzervačních sbírek daný 

legislativou negarantuje cíle definované zákonem – 

trvalé uchování 

Chybí systém financování činností 

zaměřených na trvalé uchovávání (dotační program) a 

retrodoplňování konzervačních sbírek, stávající 

financování je nedostatečné, nevyrovnané, 

diskontinuitní a příležitostné 

Trvalé uchovávání je neřízený, 

nekoordinovaný a nahodilý proces 

PV periodik neplní svůj účel spíš funguje 

jako akviziční zdroj 

Stávající legislativa nepokrývá plošně 

národní kulturní dědictví v oblasti knižní kultury, řadu 

sbírek (např. historických fondů) i jednotlivých 

dokumentů spravují instituce mimo tento systém 

K PV se nevztahují standardy jako péče o 

prostředí, odkyselování, konzervace, bezpečnost, 

služby 

Knihovny nemají dostatečné prostředky na 

akvizici což vytváří tlak na povinné výtisky 

Jsou nedostatečné prostředky na akvizice 

historických dokumentů 

Nízké čerpání financí na problematiku 

trvalého uchovávání z prostředků  evropských fondů, 

EHP, Norska, VaV apod. 

Malá informovanost knihoven o možnostech 

využívání grantových prostředků na ochranu 

knihovních fondů 

Neexistuje spolehlivý nástroj evidence 

knihovních sbírek 

Knihovny nemají dostatek finančních 

prostředků na ochranu knihovních fondů 

Chybí nástroje na zjišťování a evidenci 

unikátně dochovaných bohemikálních dokumentů  

Příležitosti 

Uchování národního knižního dědictví 

v poměrně vysoké kompletnosti 

Racionalizace systému povinných výtisků 

Úspora finančních prostředků díky 

centralizovanému depozitnímu uchovávání málo 

žádané literatury 

Hrozby 

„Eroze“ národního knižního dědictví, snížení 

počtu dochovaných exemplářů v knihovnách, vyšší 

tlak na konzervační exempláře 

Zhoršení poskytovaných služeb 

Vyšší náklady na trvalé uchování 
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2. Legislativně právní rámec 

Problematiku trvalého uchovávání tradičních textových dokumentů ovlivňuje několik legislativních 

norem, které poskytují zákonný rámec pro tuto činnost. 

 

2.1 Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 

257/2001 

Zákon stanoví povinnost trvalého uchovávání konzervačních dokumentů Národní knihovně, 

Morvaské zemské knihovně, Knihovně K. E. Macana a krajským knihovnám. Současně umožňuje čerpat 

dotace na restaurování a reformátování. V případě restaurování je to spíše deklarativní možnost, protože 

neexistuje dotační program, který by umožnil dotace čerpat. Zákon též stanoví a to pod sankcí, povinnost 

ochraňovat knihovní fondy. 

 

2.2 Legislativa povinného výtisku 

První zákon o povinném výtisku pochází z r. 1781 a platil pro Prahu. V r. 1807 byl zákon rozšířen 

na celé Čechy a v r. 1811 také na další typy dokumentů - noviny a mapy. Dalšími významnými zákonnými 

normami, upravujícími problematiku povinných výtisků, byla Vládní nařízení 118 a 119 z r. 1935, díky 

kterým získala nynější Národní knihovna druhý povinný výtisk (dnes Národní konzervační fond). Současná 

praxe je dána Zákonem 37/1995 o neperiodických publikacích a Zákonem 46/2000 o právech a povinnostech 

při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). Zákon 37/1995 ukládá 

vydavatelům povinnost odevzdat celkem 4 úplné povinné výtisky (NK ČR dva, MZK, VKOL po jednom) a 

jeden regionální. Zákon 46/2000 pak určuje řadu povinných výtisků pro periodika. Systém povinných výtisků 

a povinnost pro dané knihovny je trvale uchovat, je základním legislativním opatřením, které je třeba i nadále 

zachovat. Na druhé straně bude třeba optimalizovat Zákon 46/2000 (tiskový zákon) s ohledem na potřeby a 

možnosti knihoven, ale i s ohledem na vývoj v oblasti elektronických dokumentů, zejména pokud se uvažuje 

o zavedení elektronického povinného výtisku. 

 

2.3 Autorský zákon (121/2000) a jeho dopad na problematiku trvalého uchovávání  

Autorský zákon stanovil ochrannou lhůtu autorských děl na 70 let po smrti autora. Současně výrazně 

limitoval možnost užití digitálních kopií. Tato skutečnost výrazně komplikuje možnost nahradit ohrožené a 

často v malém počtu dochované konzervační exempláře pomocí digitálních kopií. V současné době 

neexistuje mechanizmus, který by umožňoval získat, byť i za úplatu, digitální kopii autorsky chráněného díla 

bez návštěvy příslušné knihovny. Obdobně neexistuje ani komerční zpřístupnění starších bohemikálních 

dokumentů. Rozsáhlejší zpřístupnění autorských děl mimo sídla knihoven by pomohlo řešit problém trvalého 

uchování tradičních bohemikálních textových dokumentů. 

 

2.4 Zákon o státní památkové péči č.20/1987 

Zákon stanoví postup při vyhlašování kulturní (národní kulturní) památky, povinnosti vlastníka 

památky a sankce za jejich porušení. Prohlašování za kulturní nebo národní kulturní památku se uplatňuje 

pouze u nejvýznamnějších knižních památek. 

 

2.5 Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy 122/2000 

Zákon stanoví podmínky zápisu sbírky do Centrální evidenci sbírek (CES) a povinnosti instituce, 

jejíž sbírka byla v CES evidována. Dále stanoví možnost pro správce sbírky požadovat bezplatnou odbornou 

pomoc, kterou poskytují příslušné státní instituce a placené služby. Na vymezené činnosti mohou instituce 

žádat účelovou dotaci.  

 

3. Hlavní strategické cíle koncepce (zvážit zda vůbec nebo jinak) 

Priorita I. Směrem k veřejnosti – podpora dostupnosti maximálního množství dokumentů 

pro soukromou potřebu 

Priorita II. Směrem ke státní infrastruktuře – podpora dostupnosti dokumentů pro tvorbu 

analýz a rozhodovací procesy 
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Priorita III. Směrem k ostatním knihovnám a institucím – podpora fungování jednotného 

systému, podpora vzdělávání 

Priorita IV. Směrem k individuálním knihovním sbírkám – nástroje na podporu budování 

a správy sbírek pro dosažení maximální úplnosti 

Priorita V. Rozvoj spolupráce s nestátním sektorem (občané, neziskovky, firmy) 

Pro naplnění těchto strategických priorit bude třeba vybudovat kooperativní knihovní systém, který 

by se stal garantem trvalého dochování tradičních textových dokumentů a jejich dostupnosti pro uživatele. 

 

4. Předmět koncepce 

4.1 Publikované bohemikální dokumenty (periodika a monografie) 

Předmětem koncepce jsou různé druhy publikovaných dokumentů jako monografie periodika, 

včetně novin, drobné tisky bibliofilie apod., opatřené knižní vazbou. Jedná se o rozsáhlé, stále doplňované, 

dynamicky rostoucí sbírky, pro které je třeba neustále vytvářet dostatečně dimenzované skladovací kapacity a 

zajišťovat potřebné služby.  

 

4.2 Ostatní dokumenty (mapy, plakáty, pohlednice, fotografie) 

Knihovny uchovávají také í dokumenty jako kalendáře, plakáty, grafiku, pohlednice mapy a další 

typy dokumentů, které vyžadují odlišný přístup k jejich uchovávání a zpřístupňování. I sbírky těchto 

dokumentů se doplňují a je třeba s dostatečným časovým předstihem plánovat rezervy pro jejich ukládání a 

kapacity pro výrobu ochranných obalů apod. 

 

4.3 Rukopisy, prvotisky, staré tisky, 

Rukopisy, prvotisky a staré tisky představují většinou sbírky s konečným počtem dokumentů, které 

se doplňují jednotlivými akvizicemi, proto není třeba plánovat a vytvářet větší rezervní kapacity pro jejich 

skladování. Národní knihovna ČR a některé další knihovny s rozsáhlejšími sbírkami historických fondů jsou 

však výjimkou, protože příležitostně získávají celé sbírky historických dokumentů, které musí zpracovat a 

uložit. V jejich případě je třeba, aby měly k dispozici dostatečné skladovací kapacity. Historické sbírky ale 

také obsahují další typy dokumentů, jako historické mapy, grafické univerzitní teze apod., které vyžadují 

zcela specifický individuální přístup k jejich uchovávání i zpřístupňování.  

 

4.4 Hudebniny 

Speciální druh dokumentů tvoří tištěné a rukopisné hudebniny. Mohou to být sbírky uzavřené, 

nedoplňované akvizicemi (sbírky na kostelních kůrech, v archivech), ale také sbírky akvizicemi doplňované a 

to jak novodobými tisky, tak také akvizicemi historických materiálů tištěných i rukopisných (fondy 

knihoven, muzeí). Přírůstky se týkají nákupů (závislé na finančních možnostech), ale také darů.   Novodobé 

hudebniny vyžadují zpřístupnění dle platné legislativy (novela autorského zákona limitující kopírování 

notových materiálů). Historické hudebniny mají režim uchování stejný jako další historické dokumenty. 

Vyžadují dostatečné skladovací prostory s rezervou pro jejich nárůst s odpovídajícími klimatickými 

podmínkami.  Historické hudební materiály rovněž potřebují restaurátorské zásahy (zejména hudebniny 19. 

století, kyselý papír, sypou se) a odpovídající ochranné obaly. 

 

4.5 Významné knižní sbírky  

Předmětem koncepce budou i významné knižní celky jako knihovny významných osobností a to i 

tehdy pokud budou obsahovat část nebohemikální produkce, nebo významné nebohemikální knižní sbírky 

vzniklé na našem území a mající historický, kulturní nebo oborový význam (např. některé zámecké 

knihovny, Ruský zahraniční historický archiv apod.). 

 

4.6 Nebohemikální dokumenty 

Nebohemikální novodobé dokumenty nejsou předmětem trvalého uchovávání až na některé výjimky 

jako zahraniční bibliofilie a jiná vzácná vydání, nebo dokumenty, které vlastnila významná osobnost mající 
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vztah k našemu území, nebo jiným způsobem významná ojedinělá díla (např. nebohemikální díla dochovaná 

pouze na našem území).  

 

5. Dílčí cíle, projekty, aktivity a nástroje koncepce 

Trvalé uchování tradičních textových dokumentů může garantovat pouze systém institucí s jasně 

definovanými odpovědnostmi a opírající se o danou legislativu, který bude využívat potřebné nástroje a bude 

mít k dispozici dostatečné finanční zdroje. Zdrojem pro budování a doplňování knihovních sbírek bude 

povinný výtisk vycházející z platné legislativy, dary a odpisy vyřazovaných dokumentů veřejnými 

knihovnami a Virtuální depozitní knihovna, která bude vytvořena z rezervních fondů konzervačních 

knihoven. Výjimečně se bude využívat pro retrospektivní doplňování dokumentů nákup financovaný 

z rozpočtu dané instituce nebo účelové dotace MK ČR. Pro účely retrospektivního doplňování konzervačních 

sbírek budou vytvořeny nástroje, které umožní zjišťovat unikátně dochované exempláře a prověřovat výskyt 

konkrétního dokumentu v daném systému knihoven. Vyvíjené nástroje budou maximálně využívat 

automatizované procesy a již existující a v knihovnách používané nástroje (jako knihovní systémy, databáze, 

různé typy identifikátorů a pod.).  

 

5.1 Organizační a technické předpoklady pro trvalé uchování národního kulturního dědictví v oblasti 

knižní kultury. 

Trvalé uchovávání dokumentů musí být kontinuální proces s definovanými procesy a parametry. 

Každé přerušení činností související s trvalým uchováním dokumentů může způsobit ohrožení jednotlivých 

dokumentů, některých jejich typů, nebo i celých sbírek. Pro zajištění trvalého uchování bohemikálních 

textových dokumentů je třeba vytvořit kooperativní systém knihoven a dalších institucí, vyvinout potřebné 

nástroje na zjišťování počtu dochovaných exemplářů a navrhnout metodiky pro ukládání novodobých i 

historických fondů a péči o ně. 

 

5.1.1 Kooperativní knihovní systém  

Systém institucí, které budou zabezpečovat trvalé dochování tradičních textových dokumentů, 

budou tvořit knihovny s právem povinného výtisku, a to jak neperiodické tak periodické literatury, zejména 

Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna, Vědecké knihovna v Olomouci, Městská knihovna 

v Praze, Knihovna Národního muzea, všechny krajské knihovny, které jsou příjemci regionálního povinného 

výtisku a centrální specializované knihovny. Protože legislativa vztahující se k povinnému výtisku plně 

nepokrývá všechny instituce, které se budou podílet na trvalém dochování národní knižní produkce, bude 

nutné využít pro další instituce možnosti evidence knihovních sbírek v CES podle Zákona 122/2000. Jejich 

postavení tak bude obdobné jako konzervačních knihoven s právem povinného výtisku. Pro potřeby 

knihoven by bylo třeba novelizovat některé části Zákona 122/2000, aby odpovídaly praxi knihoven, 

předepsané Zákonem 257/2001. Knihovny zahrnuté v systému, které nejsou příjemci povinného výtisku ze 

zákona a nebudou mít sbírky evidované v CES, by měly mít povinnost trvalého uchování části své sbírky 

zahrnutou ve statutu. Všechny knihovny v systému budou povinny respektovat metodiky zaměřené na trvalé 

uchování tradičních textových dokumentů a pokyny MK ČR a příslušného řídícího výboru.  

Řídícími, výkonnými a rozhodovacími orgány systému budou Komise pro trvalé uchovávání 

tradičních textových dokumentů a Ústřední knihovnická rada (nebo jiný obdobný orgán). Odborná komise 

bude připravovat plány činnosti a zprávy o činnosti za daný rok a připravovat normativní a koncepční 

materiály za danou oblast. Ústřední knihovnická rada bude schvalovacím orgánem, který bude předkládat 

doporučení formulovaná komisí ministrovi kultury.  

 

5.1.2 Metodiky pro dlouhodobé ukládání tradičních knihovních dokumentů, (vč. podmínek pro 

zpřístupnění, výstavy, stěhování a pod.) 

Pro potřeby trvalého uchování novodobých dokumentů bude navržena metodika pro budování a 

správu konzervačních sbírek. Metodika by měla zohlednit dva typy sbírek, archivní, jejímž zatím jediným 

zástupcem je Národní konzervační fond a provozní, které tvoří sbírky konzervačních knihoven, které se 

běžně využívají pro služby veřejnosti. Dokumenty v těchto sbírkách by měly být využívány pouze 

v prezenčním režimu, knihovny by měly získávat i půjčovní exempláře, které nemají konzervační charakter a 
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mohou být využívány v absenčních službách. Metodika by měla ošetřit postup v případě, že se zjistí poslední 

exemplář daného vydání (last copy) nebo dokonce poslední exemplář jakéhokoliv vydání (last expression). 

V případě těchto dokumentů bude zavedena kategorie „archivní exemplář“ a zřízena báze archivních 

exemplářů uchovávaných mimo NKF. Takovéto dokumenty by měly být přednostně reformátovány 

(digitalizovány), plná digitální kopie (master copy) by měla být uložena ve spolehlivém repozitáři (LTP 

systém) a uživatelská kopie zpřístupněna prostřednictvím digitální knihovny. Tyto exempláře by dále měly 

být odkyseleny, příp. by měly podstoupit další ošetření, pokud to bude třeba. Pravidla pro zpřístupnění by 

měla respektovat skutečnost, že se jedná o unikátně dochovaný výtisk (primárně půjčovat pouze 

reformátované kopie). V rámci metodiky by měl být stanoven potřebný počet exemplářů garantující 

dlouhodobé dochování po definovanou dobu (survival probability rate), vycházející z odhadu roční míry 

degradace a ztrát (annual loss rate). 

Vyřazování dokumentů z konzervačních sbírek je regulováno zákonem, stejně tak u knižních sbírek 

evidovaných v CES. V případě ostatních knihoven zahrnutých v systému, by vyřazování mělo být 

realizováno důsledně prostřednictvím nástrojů virtuální depozitní knihovny, později fyzické depozitní 

knihovny. 

Dále budou zpracovány metodiky zaměřené na zachování dobrého fyzického stavu knihovních 

fondů, zejména metodika pro dlouhodobé uchovávání, konzervaci a restaurování knihovních fondů, jejíž 

součástí bude i způsob manipulace s knižním fondem (vč. zpřístupnění, výstav, stěhování apod.). 

Významným faktorem zachování optimálního fyzického stavu fondů je i zlepšování podmínek uložení, proto 

bude metodika obsahovat doporučení pro budování nových, nebo rekonstrukci stávajících skladovacích 

prostor, založená na mezinárodních zkušenostech.  

 

5.1.3 Řešení problematiky konzervace novodobých fondů  

Velký problém, před kterým knihovny v ČR stojí, zejména v souvislosti s potřebou trvalého 

uchování bohemikálních dokumentů, je špatný fyzický stav našich novodobých fondů. Příčinou je jak 

postupující degradace kyselého papíru u velkého množství dokumentů, tak i vysoká míra využívání, 

neadekvátní manipulace při transportu, kopírování, digitalizace atd. a konečně nevhodné podmínky pro 

skladování dokumentů. V prvé řadě bude třeba zajistit pořízení a provoz odkyselovací technologie, která 

bude primárně sloužit pro potřeby konzervačních knihoven. Dále bude třeba, jak ukazují dílčí průzkumy, 

vybudovat pracovní kapacity, které se budou specializovat na konzervaci a opravy a poškozených 

konzervačních dokumentů. Akutní jsou zejména zásahy před nebo po digitalizaci, odkyselování a pod. Měly 

by se navrhnout postupy a metodiky a ověřit, či příp. se podílet na vývoji materiálů používaných pro opravy 

jako lepidla, plátna, prostředky na čištění různých typů nečistot a pod. Kapacity by se měly postupně 

navyšovat, aby odpovídaly potřebě konzervačních knihoven. Zátěž vysoce frekventovaných dokumentů by se 

měla přesunout na půjčovní exempláře a digitální kopie, aby se tím snížily nároky na opravy a konzervaci 

exemplářů. 

 

5.1.4 Vzdělávání knihovníků v oblasti ochrany a trvalého uchovávání knihovních dokumentů 

V oblasti vzdělávání knihovních odborníků dlouhodobě chybí výuka zaměřená na získání znalostí 

z oblasti ochrany a správy fondů. V zahraničí jsou běžně v knihovnách systemizovaná místa věnovaná právě 

specialistům s těmito znalostmi. Jejich úlohou je práce na přípravě a realizaci národních programů a projektů 

zaměřených na ochranu, restaurování, konzervaci apod. Tito specialisté zajišťují koordinační a organizační 

činnosti, které nemohou vykonávat restaurátoři, chemici a další odborníci na specializovaných pracovištích 

restaurování a konzervace.  

 

5.2 Ekonomická analýza a návrh systému depozitního ukládání s využitím objektů NK ČR 

Depozitní ukládání, zejména málo využívané literatury, je ve světě zcela běžné opatření šetřící 

investiční prostředky. Většina knihoven, které potřebují rozšířit své skladovací kapacity, musí z prostorových 

a finančních důvodů volit výstavbu mimo hlavní sídlo knihovny v místech, kde jsou k dispozici levnější 

stavební parcely. Knihovny buď sdružují prostředky a staví společný depozitář, který kryje jejich potřeby 

(univerzitní knihovny v USA), nebo se staví celonárodní depozitáře pro potřebu veřejných knihoven dané 

země (Norsko). V tom případě mohou být deponované dokumenty omezeny na skladování národní knižní 
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produkce. V případě, že uložené knihy přecházejí do majetku depozitáře, je možné ponechat jeden nebo 

několik málo exemplářů a ostatní likvidovat, čímž se dále snižují náklady. V tom případě musí depozitní 

knihovna, nebo jiná určená knihovna, zabezpečovat služby pro uživatele ostatních knihoven. 

Depozitní knihovna v ČR by měla vzniknout ve dvou fázích. Nejprve bude vytvořena virtuální 

knihovna (databáze), obsahující rezervní fondy konzervačních knihoven a po té jako fyzicky existující 

depozitní knihovna. K jejímu vzniku by bylo možné využít některou ze stávajících budov NK ČR. Vytvoření 

depozitní knihovny by pravděpodobně bylo možné realizovat během druhé etapy výstavby nového depozitáře 

v Hostivaři. 

Depozitní knihovna bude uchovávat maximálně dva exempláře bohemikálních publikací. Ty budou 

využívány pro doplňování sbírek konzervačních knihoven a pro doplňování výpůjčních exemplářů. 

Nadbytečné exempláře bude možné využít pro digitalizaci na dokumentových skenerech, při které se kniha 

likviduje.  

Zdrojem pro doplňování depozitní knihovny budou rezervní fondy konzervačních knihoven, dary 

institucí i soukromých subjektů, vyřazované exempláře knihovnami, výjimečně nákup (např. rozsáhlých 

pozůstalostí za výhodnou cenu). Dokumenty uložené v depozitní knihovně budou mít minimální popis a 

základní majetkovou evidenci. 

Pro doplňování depozitní knihovny vznikne automatizovaný nabídkový a poptávkový systém, 

urychlující ověření nabízených titulů. Obdobně centrální poptávkový seznam konzervačních knihoven bude 

k dispozici pro antikvariáty i dárce. Pro automatizaci operací spojených s trvalým uchováváním textových 

dokumentů bude nutné dokončit retrokonverzi bohemikání produkce v konzervačních knihovnách včetně 

údajů o exemplářích. 

Část nástrojů pro funkci depozitní knihovny bude vytvořena již v rámci schváleného projektu NAKI. 

Dále bude provedena analýza požadavků na objem skladovaných dokumentů, procesní analýza fungování 

depozitní knihovny včetně příp. poskytovaných služeb a bude zpracována stavební studie (včetně rozpočtu) 

zohledňující několik variant řešení.  Podmínky a doporučení pro skladování konzervačních sbírek, zakotvené 

v příslušné metodice, by měly být respektovány i v případě depozitní knihovny vzhledem k tomu, že 

dokumenty, které zde budou uchovávány, se v budoucnosti stanou součástí některé z konzervačních sbírek. 

 

5.3 Mezioborové metodické centrum restaurování a konzervace knihovních fondů s využitím know-

how restaurátorských pracovišť paměťových institucí. 

Nedostatečné kapacity pro restaurování a konzervaci knihovních dokumentů by mělo pomoci řešit 

vytvoření mezioborového metodického centra restaurování a konzervace knihovních fondů. V prvé fázi 

budou navrženy potřebné metodiky, které budou ověřeny na stávajících restaurátorských a konzervátorských 

pracovištích, a bude navržena koncepce metodického centra. Lze uvažovat dvě varianty, jednak vytvoření 

velkého centralizovaného pracoviště, které by zajišťovalo restaurování a konzervaci pro konzervační 

knihovny, příp. pro další instituce, nebo distribuovaného pracoviště založeného na posílených již existujících 

restaurátorských a konzervátorských pracovištích. 

V podmínkách knihoven a paměťových institucí v ČR je druhý, distribuovaný model výhodnější, 

protože bude možné plně využít specializace restaurátorských pracovišť podle typů dokumentů. Metodické 

centrum by mělo úzce spolupracovat s Národním archivem a sítí archivních restaurátorských pracovišť. 

Jednotlivá pověřená restaurátorská pracoviště by tvořila dílčí centra kompetence pro daný typ dokumentu a 

soubor specifických postupů. V rámci své kompetence budou odpovědná za tvorbu a aktualizaci metodik, 

zpracování odborných posudků a doporučení a budování příslušné části centrální evidence výskytu sbírek 

daných dokumentů podle své specializace. 

V rámci realizace Koncepce bude zpracován podrobný návrh Mezioborového metodického centra 

restaurování a konzervace využívající údaje z prováděných průzkumů fondů i dotazníkových šetření. Návrh 

by měl sloužit jako podkladový materiál pro realizaci v následujícím období.  

 

6. Financování 

Trvalé uchování tradičních textových dokumentů je závislé na kontinuálním financování příslušných 

aktivit a investičních akcí. Finanční náklady by měly být hrazeny částečně ze státního rozpočtu, z prostředků 

EU, FM Norska nebo bude možné získat finance prostřednictvím PPP projektů. Ty by se mohly uplatnit 
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zejména při pořízení technologických provozů, které by knihovny využívaly na základě dotací z rozpočtu. 

Dalším zdrojem financování budou dotační programy a rozpočty institucí. Ze státního rozpočtu by se měly 

hradit náklady spojené s realizací koncepce. 

 

6.1 Požadavky na státní rozpočet, finance EU, FM Norska a PPP projekty 

Uvedené zdroje bude výhodné využít především v případě výstavby nebo rekonstrukce depozitářů, 

nebo v případě dodatečného vybavení skladových prostor nebo studoven klimatizací. Speciální pozornost si 

zaslouží pořízení technologie odkyselování.  

 

6.2 Požadavky na dotační programy 

Dotační programy budou využívány pro financování projektů jednotlivých institucí. Aby bylo 

možné organizovat PPP projekty, bude třeba umožnit realizaci víceletých projektů. Touto formou se budou 

financovat zejména projekty zaměřené na restaurování, výrobu ochranných obalů, odkyselování a jiné, 

finančně náročné činnosti.  Pro tyto činnosti by měly být využívány stávající dotační programy (VISK, 

Knihovna 21. století, Integrovaný systém ochrany) a příp. vytvořen nový program zaměřený na oblast 

ochrany a trvalého uchování textových dokumentů. 

 

6.3 Aktivity financované z rozpočtů institucí 

Rozpočty institucí budou využívány pro zajištění provozu vlastních pracovišť zaměřených na 

restaurování, výrobu obalů apod. 

 

7. Aktivity po r. 2015 

7.1 Vybudovat depozitní knihovnu pro konzervační sbírky 

7.2 Optimalizovat systém povinných výtisků 

7.3 Realizovat dotační program pro podporu konzervačních sbírek 

7.4 Navrhnout a realizovat sdílený depozitář pro knihovny VŠ a AV ČR 
 



 

 

 

Evidence  výpůjček 
 

Prohlášení: 

Dávám svolení k půjčování této diplomové práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, že 

bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury. 

 

V Praze, 23. 7. 2015 

 

Eliška Svobodová 
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