
Průzkum poškození fondu v depozitáři Fantovka 

 

Úvod 

Tento průzkum proběhl během července 2009. Proveden byl za přítomnosti 3 

studentek z Pardubické univerzity fakulty restaurování a konzervování pod dohledem 

Marie Benešové. Průzkum zahrnuje celkové zhodnocení poškození fondu. Poškození 

je  dále rozděleno na poškození vazby, knižního bloku a psací podložky. Dále bylo 

vyhodnoceno datování svazků zahrnutých do průzkumu. 

Průzkum byl proveden statistickým vyhodnocením. Z důvodu neznalosti 

jakýchkoliv informací týkajících se počtu svazků v depozitáři bylo provedeno 

systematické vyčíslení kusů svazků v jednotlivých regálech. V závislosti na 

rozměrech svazků se v jednotlivých regálech pohyboval počet polic od 3 do 8. Dále 

byl zahrnut fakt že opět v závislosti na rozměrech knihy police obsahovali od 5 do 40 

kusů svazků. Z tohoto důvodu byl zvolen postup výběru svazků zahrnutých do 

průzkumu. Vybrán byl každý desátý svazek z desáté police. Pokud zvolená police 

měla méně svazků byl použit do vyhodnocení poslední svazek  té police. Průzkum 

zahrnoval postupně každou stranou zvlášť od středové chodby obě patra. 

Vyhodnocení bylo shrnuto na jednotlivá patra i celkové zhodnocení celého 

depozitáře. 

 

Výsledky 

Nejvíce knih v tomto depozitáři spadá do 18. století a to 53 %, dále jsou 

zastoupena století v tomto rozsahu, 17. století 22%, 16. století 10 %. Svazky u kterých 

není známá datace a svazky spadající do 19. století jsou zastoupeny shodně po 8 %. 

Celkový stav fondu je uspokojivý. Svazky bez většího poškození, nepotřebující 

téměř žádné restaurátorské zásahy jsou zastoupeny 79 %. Dále je největší zastoupení 

svazků, které mají mírně poškozenou pouze vazbu a to 10 %. V tomto případě se 

jedná spíše o ztráty nejčastěji usňového potahu vlivem mechanického poškození 

v místech hlavic, hřbetu, drážek a rohů desek. Téměř poloviční zastoupení mají 

svazky s pouze mírným poškozením psací podložky nejčastěji papírové a to 4 %. Toto 

poškození zahrnuje nejvíce zhnědnutí papíru v místě tisku (zrcadle) nebo často se 

vyskytující hnědé skvrny v celé ploše listů. 2 % svazků mají mírně poškozenou vazbu 



i psací podložku. Necelé 1 % svazků mají mírně poškozenou jak vazbu tak knižní 

blok. Středně závažné poškození se objevilo u 2 % svazků.   

 

 

Závěr 

Fond uložený v depozitáři Fantovka není v kritickém stavu. Nejzastoupenější 

poškození je pouze mírné a to knižní vazby, které je způsobeno méně vhodným 

uložením bez ochranných pouzder, a psací podložky, což je ve většině případů 

poškození, které si svazek nese již z výroby.  Malé procento zastoupení se středním až 

vysokým poškozením by ovšem v přepočtu na odhadovaný obsah 81 000 kusů svazků 

tohoto fondu představovalo 1903 svazků. Tyto svazky by měly podstoupit komplexní 

restaurátorský zásah. Z materiálového hlediska by byla největší spotřeba usní různých 

barev a japonského papíru.  

 

 

V Praze dne 14.8.2009 Vypracovala Marie Benešová 

restaurátorské oddělení NK ČR 

 


