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Metodika vznikala v letech 2012 a 2013 v rámci řešení prvního dílčího cíle projektu NAKI  

(identifikační kód a název projektu: DF12P01OVV007 - Vytvoření kooperativního systému 

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

potřebných nástrojů) spadajícího do Tematické priority 1.2 (Movité kulturní dědictví), 

zaměření b) výzkum a vývoj metodik, identifikace dokumentace, digitalizace a evidence 

movitého kulturního dědictví. Řešiteli tohoto konsorciálního projektu jsou Národní knihovna 

České republiky a Moravská zemská knihovna Brno, koordinujícím řešitelem je Národní 

knihovna České republiky a PhDr. Jiří Polišenský, který se problematikou správy a péče o 

novodobé knihovní fondy zabývá již více než 30 let. V rámci projektu NAKI se problematice 

stanovení počtu exemplářů garantujících pravděpodobné dochování dokumentu a stanovení 

výpočtu optimálního množství exemplářů uchovávaných v systému depozitních knihoven 

zabývala Ing. Petra Vávrová, Ph.D., ředitelka Odboru ochrany knihovních fondů a zároveň 

vedoucí Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří v Národní knihovně České republiky a 

zároveň chemický technolog restaurování památek, po stránce tvorby programu Ing. Tomáš 

Godula, Ph.D., který se zabývá problematikou programování v oblasti kulturního dědictví, 

absolvent VŠCHT Praha a Mgr. Tomáš Foltýn, ředitel Odboru správy fondů v Národní 

knihovně České republiky a jeho kolegové a kolegové z Moravské zemské knihovně v Brně.     

1.  Cíl metodiky 

V oblasti péče o obrovské množství novodobých knihovních fondů (tzn. fondů vzniklých po 

roce 1800) se v praxi stále častěji setkáváme s nutností popsat fyzický stav knih a 

v souvislosti se stanovováním priorit péče o takto velké množství knih je také nutností 

predikovat jejich životnost a zachování pro budoucí generace. Cílem metodiky bylo vytvořit 

nástroj, prostřednictvím kterého je možné s vyšší mírou objektivity stanovit počet exemplářů, 

uchovávaných v systému konzervačních knihoven, který by garantoval dochování alespoň 

jednoho, nebo omezeného počtu exemplářů po definovanou dobu.  

Informace o životnosti, resp. počtu potřebných exemplářů knih pro zachování jako jsou 

časově vážený Preservation Index (TWPI), resp. Preservation Index (PI) čili „doba 

uchovatelnosti“ a poměr ztrát (q) nám mohou pomoci zlepšit péči o knihovní fondy, vytipovat 

rizika při dlouhodobém uložení, mohou usnadnit kalkulaci nákladů např. na konzervaci, 

opravy či odkyselování fondů, apod. Existuje vztah odvozený pro různé organické materiály a 

zahrnuje souvislost mezi degradací materiálu a podmínkami okolního prostředí (především 
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teploty a relativní vlhkosti vzduchu). Čím je hodnota TWPI, resp. PI vyšší, tím pro materiály 

knihovních fondů lépe.  

Při takto komplikovaném výpočtu s mnoha proměnnými je nutné řadu parametrů zanedbat, 

protože v celkovém měřítku jejich vliv či efekt postrádá smysl a je třeba se soustředit na 

zásadní parametry a ty parametry, které známe a jsme schopni je nějakým způsobem popsat 

nebo vyčíslit. Totéž platí pro životnost organických materiálů tvořících knihy, jako jsou papír, 

textil, různá pojiva apod., kdy je opět Preservation Index (PI) stanoven obecně pro organické 

látky, protože jejich chování z dlouhodobého hlediska je srovnatelné a má podobnou tendenci.   

2.  Popis metodiky 

Základem metodiky, resp. metodického popisu jsou matematické vzorce s několika 

proměnnými, jejichž hodnoty je třeba získat standardním popsaným způsobem. Jedná se např. 

o míru přirozené degradace organických materiálů knihy, klimatické podmínky při uložení 

knihovních fondů (konkrétně teplota a relativní vlhkost vzduchu změřené teploměrem a 

vlhkoměrem) a poměr ztrát (q). Existuje řada dalších faktorů a vlivů, které je možné do 

výpočtu zahrnout, ale jak už bylo řečeno v úvodu, tyto parametry byly zanedbány.  

Mezi tyto parametry, které je možné v budoucnu, případně v další metodice nebo v jiném 

druhu instituce, zapracovat do výpočtu lze počítat: 

 ztráty, ztrátovost – nejen počet za rok, ale i definovat typ, četnost ztrát, 

pravděpodobnost, počet ztrát je možné zahrnout, pouze pokud převyšuje zatím přesně 

nedefinované, nízké procento (řádově jednotky exemplářů) z počtu svazků daného 

fondu, 

 četnost výpůjček, frekvence, délka, příp. zda se jedná o Archivní exemplář, který se 

nepůjčuje, v současnou chvíli není znám vztah mezi počtem výpůjček a počtem ztrát 

nebo nevratných poškození, 

 vyřazení a jeho příčina, lze použít u typu sbírky, kde je možné aktualizovat fondy a 

hromadně vyřazovat. Např. pokud by se počet institucí (a tím i exemplářů) 

zahrnovaných do výpočtu rozšířil i na veřejné knihovny, které nemají povinnost trvale 

uchovávat své dokumenty, pak by objem vyřazovaných dokumentů ovlivňoval 

výpočet doporučeného počtu exemplářů.  

 poškození a jeho příčina, uvažuje se o dokumentech, které byly zničeny při živelních 

pohromách nebo haváriích, nebo jako důsledek knihovních služeb. Např. pokud při 

stoleté povodni bylo v konzervačních knihovnách zničeno řádově několik tisíc svazků 
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pak lze interpolovat tento údaj do budoucnosti, opět pouze v případě, že ztráty dosáhly 

zatím neurčeného počtu exemplářů z fondu. V případě dokumentů zničených nebo 

poškozených při knihovních službách se tento údaj opět zahrnuje pouze v případě, že 

tento počet převýší několik jednotek exemplářů. V současné době tyto údaje nejsou 

většinou k dispozici. 

 originál versus kopie – definovat typ kopie (digitální kopie, mikrofilm, mikrofiš, CD, 

DVD, apod.), kvalita, rozlišení, stáří, ztrátovost kopií, popřípadě, zda existuje jen 

kopie, používání kopií místo originálních dokumentů snižuje riziko ztrát např. 

krádežemi apod. a nevratných poškození při knihovních službách. V současnou dobu 

ale není znám vztah mezi objemem ztrát dokumentů bez kopií a s kopiemi.  

 zápůjčky na výstavu – frekvence, délka, časté vystavování může negativně ovlivnit 

životnost dokumentů, zejména pokud jsou podmínky při vystavování dokumentů 

odlišné od podmínek, ve kterých byly skladovány. To platilo zejména v minulosti, kdy 

nebyl znám mechanizmus působení prostředí na fyzický stav dokumentů. V současné 

době není znám vztah mezi počtem vystavovaných dokumentů a počtem způsobených 

poškození nebo ztrát. Tato proměnná se též zahrne do výpočtu pouze v případě, že 

počet ztracených nebo nevratně poškozených dokumentů přesáhne několik exemplářů. 

 příp. další parametry a vlivy, přičemž zahrnutí dalších parametrů by v současné době 

vyžadovalo transformaci vzorce a doplnění dalších proměnných.  

Výpočet Preservation Indexu (PI) 

Časově vážený Preservation Index (TWPI), resp. Preservation Index (PI) je údaj, který 

poskytuje informace o souvislostech mezi kvalitou podmínek uložení a životností 

historických i novodobých materiálů tvořících knihovní a archivní sbírky. Na základě tohoto 

údaje lze předvídat chování jednotlivých materiálů, jejich životnost a chemickou stabilitu v 

daných podmínkách při dlouhodobém uložení v depozitářích. Hodnotu TWPI lze vypočítat z 

klimatických parametrů při uložení dokumentů a z jejich vlastností. Tyto údaje - jak o 

klimatických podmínkách při dlouhodobém uložení v depozitářích, tak i vlastnosti materiálů - 

jsou získávány při průzkumu knihovních fondů (např. hodnota pH papírů, vlákninové složení, 

resp. obsah ligninu, optické vlastnosti apod.). Predikce chování, resp. vlastností papírových 

dokumentů a knih je velmi složitý proces a v tomto výpočtu se s ním nepočítá. V rámci jiného 

projektu NAKI byl do Národní knihovny České republiky pořízen přístroj SurveNIR, který 

nedestruktivním měřením pomocí chemometrie poskytuje informace o chemickém složení a 
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vlastnostech papíru. Výsledky těchto měření bude pak možné zapracovat do přesnějšího 

výpočtu životnosti, případně zpřesnění počtu exemplářů potřebných pro jejich zachování. 

Při průzkumu dostupné literatury pro uchovávání dokumentů bylo zjištěno, že prvním a 

zásadním parametrem pro výpočet TWPI je hodnota PI, jež říká, jaká je doba pro přežití 

alespoň jednoho exempláře s určitou mírou pravděpodobnosti. Proto výpočet životnosti 

exemplářů zahrnuje nyní pouze Preservation Index (PI), který lze získat z výpočtu odhadu 

životnosti obecně organických materiálů, klimatických parametrů a souvisí s mírou přirozené 

degradace organických materiálů, tedy i materiálů knihovních fondů. V odborné literatuře1 lze 

nalézt pro zjišťování Preservation Indexu čili „doby uchovatelnosti“ PI tabulku pro dva 

nejvýznamnější parametry: teplotu [°F] a relativní vlhkost vzduchu [%]. Z této tabulky je 

možné vhodnou volbou aproximace přistoupit k vyjádření hodnoty PI z dostupných hodnot 

teploty a relativní vlhkosti vzduchu (RH). I když závislosti ve sloupcích či v řádcích nejsou 

lineární, je možné s jistou přesností použít metodu lineární interpolace, kterou je možné zjistit 

přiměřeně přesný výsledek hodnoty PI. Na Obr. č. 1 je zachycen náhled programu pro 

výpočet Preservation Indexu (PI). Program zohledňuje zvolenou metodu aproximace výsledku 

hodnoty PI, přičemž je možné uživatelsky zvolit příslušné hodnoty teploty ve stupních Celsia, 

program tuto hodnotu automaticky přepočítává na teplotu ve stupních Fahrenheita a zobrazuje 

ji uživateli, dále pak přímým zadáním hodnoty vzdušné vlhkosti a stisknutím tlačítka 

„Spočítat hodnotu PI“ program automaticky vypočítá hodnotu parametru PI a zobrazí tuto 

vypočtenou hodnotu jednak jako desetinné číslo, ale také převede tuto hodnotu do podoby, 

která je uvedena na Obr. č. 1, tedy v jednotkách let a měsíců. 

Při zadání hodnoty PI je pro lineární interpolaci nedostatek dat, proto je potřeba zadat rovněž 

jednu z hodnot, kterou je buď teplota, nebo relativní vlhkost vzduchu. Při zadání dvou hodnot 

z těchto tří proměnných program po stisknutí tlačítka dopočítá hodnotu požadované proměnné 

a zobrazí její hodnotu v odpovídajícím políčku. 

Program je tedy navržen tak, aby při zadání jedné sady hodnot teploty a relativní vlhkosti 

spočítal odpovídající hodnotu proměnné PI. 

Další užitečnou funkcí programu je možnost zadání dvou sad hodnot teploty a relativní 

vlhkosti vzduchu a spočítat rozdíl hodnot PI, viz. Obr. č. 2. Tento rozdíl může nabývat 

kladných či záporných hodnot, které indikují, zda změnou podmínek bude dosaženo zvýšení 

či snížení doby uchování dokumentu. Tímto způsobem bude uživatelsky možné přesněji 

ověřit, jak se zkrátí nebo naopak prodlouží pravděpodobná životnost dokumentů při změně  
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Obr. č. 1: Náhled programu pro výpočet Preservation Indexu (PI) – zadání jedné sady hodnot 

teploty a relativní vlhkosti vzduchu.  

 

podmínek okolního prostředí, např. při zapůjčení knihy na výstavu, kde jsou zcela jiné 

klimatické podmínky než podmínky v depozitáři, kde byla knihy dlouhodobě uložena. 

Přesněji řečeno, bude možné zjistit, zda jsou podmínky pro uchování dokumentů dostatečné 

pro uchování alespoň jednoho exempláře dokumentu za daných podmínek, ale také bude 

možné zjistit, do jaké míry ovlivní např. snížení teploty dobu životnosti dokumentů. Na 

základě tohoto propočtu bude usnadněno manažerské rozhodování o podmínkách pro 

uchovávání dokumentů, při jejich zapůjčování na výstavy, při zápůjčkách do nevhodných 

prostor či do studoven apod. 
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Obr. č. 2: Náhled programu pro výpočet Preservation Indexu (PI) – zadání dvou sad hodnot 

teploty a relativní vlhkosti vzduchu a srovnání PI pro obě tyto sady. 

Zjišťování optimálního počtu exemplářů uchovávaných v systému 

konzervačních knihoven 
 

Současně byl vytvořen program sloužící k výpočtu optimálního či potřebného počtu 

exemplářů uchovávaných v systému konzervačních knihoven, garantující pravděpodobné 

dochování pro definované časové období (survival probability). Na základě údajů získaných 

z předešlého výpočtu PI o životnosti exempláře a dále stanovení faktoru ztrát (Anual loss 

rate), který bude stanoven pro danou instituci či území nebo oblast, bude zohledňovat i 

průměrné počty odepisovaných dokumentů pro jednotlivé sbírky, viz. Obr. č. 3.  

Jako základ pro výpočet je potřeba si stanovit parametr nazvaný poměr ztrát (q), který je 

možné vyjádřit jako podíl počtu ztracených exemplářů a celkového počtu exemplářů, který se 
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v dané zkoumané instituci či území vyskytoval. Pro představu můžeme mít v Národní 

knihovně České republiky celkem 5,5 milionů svazků novodobých knihovních fondů, přičemž  

 

Obr. č. 3: Náhled programu pro výpočet minimálního počtu přeživších svazků.  

 

ročně se z přesně určených důvodů (poškození, ztráta, odcizení, sežrání myší či psem, či 

jiných nespecifikovaných důvodů) ztratí 550 exemplářů knih. Z podílu výše uvedených dvou 

čísel vychází poměr ztrát q:  

𝑞 =
550

5 500 000
= 10−4  neboli  𝑞 = 0,0001, což odpovídá 0,01 %. 

Tento parametr můžeme nazývat ročním poměrem ztrát a hodnotu 0,0001 můžeme brát za 

spodní hranici, která je v praxi dosažitelná. Ovšem i pro dobře zabezpečené svazky existuje 

riziko požáru, problémy s prasknutím vodovodních rozvodů, výpadky elektřiny, přírodní 

katastrofy apod., které v souhrnu mohou vést také k roční hodnotě 0,0001.  

U literatuře zase uvažují pro svazky běžně půjčované poměr ztrát 1 % za konzervativní 

(vysoký) odhad a použijme tuto hodnotu v našich výpočtech s vědomím toho, že tato hodnota 

povede opět ke konzervativním (vyšším) počtům svazků k archivaci. Dalším předpokladem 

také je, že každá z kopií exempláře (resp. každý z několika shodných exemplářů) by měla být 

skladována na různém místě, aby tím v důsledku došlo k minimalizaci sdílených rizik. 
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Digitální archiv se zase snaží hledat minimální počet kopií potřebných pro zajištění přežití 

alespoň jednoho svazku s určitou pravděpodobností α a pro zadaný časový horizont T. 

Cílem výpočtu a metodiky je zajistit (s vysokou pravděpodobností) přežití obsahu informací 

každého svazku nezávisle. Kdokoli si tedy může určit vyšší pravděpodobnost přežití pro 

určitý svazek, který považuje za důležitější. Může býti ovšem nepraktické zajistit s velmi 

vysokou pravděpodobností, aby všech řekněme 100 svazků přežilo delší časový horizont i 

díky shodné a dané, resp. omezené životnosti papírových dokumentů či knih pouze na několik 

desítek či set let. 

Pro zjednodušení předpokládejme stejnou roční pravděpodobnost p, že se jakýkoli svazek 

ztratí, neopravitelně poškodí nebo už nebude kvalitou odpovídající jako přežívající svazek. 

Pokud bude model využívat tohoto zjednodušení, můžeme při počátečním počtu N všech 

kopií vyjádřit analyticky pravděpodobnost přežití alespoň jednoho přežívajícího svazku po 

dobu T. Pravděpodobnost, že jediná kopie přežije po dobu T je (1 − 𝑝)𝑇. Pak je tedy zřejmé, 

že pravděpodobnost, že nepřežije, je 1 − (1 − 𝑝)𝑇. Přežití (potažmo nepřežití) jedné kopie je 

tedy naprosto nezávislé na ostatních kopiích a pak je možné říci, že pravděpodobnost, že 

všech N kopií nepřežije po dobu T je součinem jednotlivých pravděpodobností nepřežití, 

neboli [1 − (1 − 𝑝)𝑇]𝑁. Pravděpodobnost, že přežije alespoň jeden svazek po dobu T je tedy: 

Prav (alespoň 1 přežívající kopie po dobu T let) = 1 − [1 − (1 − 𝑝)𝑇]𝑁 

Zavedeme tedy parametr α jako cílovou (požadovanou) pravděpodobnost přežití jednoho 

svazku. Pro nalezení minimálního počtu přežívajících kopií bude tudíž potřeba nalézt 

nejmenší hodnotu N takovou, aby  

1 − [1 − (1 − 𝑝)𝑇]𝑁 > 𝛼, 

což odpovídá vyjádření  

1 − 𝛼 > [1 − (1 − 𝑝)𝑇]𝑁. 

S využitím přirozeného logaritmu neboli zlogaritmováním obou stran se dostáváme 

k vyjádření počtu potřebných kopií jako k nejmenší hodnotě N takto: 

 

ln(1 − 𝛼)/ ln[1 − (1 − 𝑝)𝑇] > 𝑁 

V tomto případě je N vyjádřením ⌈ln(1 − 𝛼)/ ln[1 − (1 − 𝑝)𝑇]⌉, přičemž výraz ⌈𝑥⌉ je 

nejmenší celé číslo větší nebo rovné x. 
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V následující Tab. č. 1 je uveden přehled výsledků počtu exemplářů potřebných pro 

zachování pro několik výpočtů pro různé kombinace časových horizontů, pravděpodobností 

přežívání a ročních poměrů ztrát. 

  T = 50 let 100 let 100 let 200 let 

Roční poměr 

ztrát 

Pravděpodobnost 

přežití 0,999999 

Pravděpodobnost 

přežití 0,999 

Pravděpodobnost 

přežití 0,999999 

Pravděpodobnost 

přežití 0,999999 

0,001 5 3 6 8 

0,005 10 8 15 31 

0,010 15 16 31 96 

Tab. č. 1: Přehled výsledků pro několik výpočtů pro různé kombinace časových horizontů, 

pravděpodobností přežívání a ročních poměrů ztrát. 

Manuál – návod na práci s programem pro výpočet PI a počtu exemplářů 

Pro výpočet počtu exemplářů potřebných pro zachování se postupuje následujícím způsobem: 

1) Je potřeba zadat vhodné hodnoty teploty (°C) a relativní vlhkosti vzduchu (%) při 

uložení daného exempláře v depozitáři, tyto hodnoty lze získat pomocí teploměru a 

vlhkoměru. V programu jsou přednastaveny hodnoty teploty na 25 °C a relativní 

vlhkosti vzduchu na 50 %. Tyto hodnoty je možné ručně přepsat použitím numerické 

klávesnice, využitím šipek (nahoru a dolů) na klávesnici, nebo také tlačítek se šipkami 

bezprostředně za přednastavenými čísly. 
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2) Po nastavení zjištěných či odhadnutých hodnot do obou políček je nezbytné stisknout 

tlačítko s názvem Spočítat hodnotu PI. Po stisknutí se v oblasti nazvané Vypočtené PI 

zobrazí v poli PI desetinné číslo uvedené v letech. O řádek níže je desetinná hodnota 

převedena na roky a celé měsíce. Pozn.: Pokud se v poli s počtem měsíců zobrazí 12, 

pak se jedná o cca 12 měsíců, tedy o 11 celých měsíců a necelý 12. měsíc. Nejedná se 

o chybu programu. 
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3) Pokud si uživatel není jist hodnotami teploty a relativní vlhkosti vzduchu, pak je 

možné, aby ručně vepsal do pole PI celé nebo desetinné číslo. Tato hodnota bude také 

přepočtena na celé roky a měsíce o řádek níže, nicméně již pochopitelně nebude 

odpovídat hodnotám teploty a relativní vlhkosti vzduchu v daném depozitáři. 
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Nyní jsou dvě možnosti, jak pokračovat dále. 

I. Výpočet rozdílu mezi hodnotami PI 

II. Výpočet minimálního počtu výtisků pro přežití. 

Představíme tedy první možnost pro výpočet rozdílu hodnot indexu PI. 

4) Po spočtení hodnoty indexu PI je potřeba kliknout na žluté pole nazvané Spočítat 

rozdíl mezi dvěma hodnotami PI. Poté se uvolní (zaktivní) šedivá (neaktivní) oblast 

Hodnota PI pro druhé zadání. Do této oblasti je možné stejným postupem (kroky 1-3) 

vpisovat hodnoty teploty a relativní vlhkosti vzduchu a spočítat druhou hodnotu PI. 

Automaticky po stisknutí spodního tlačítka nazvaného Spočítat hodnotu PI se vypočte 

kladný či záporný rozdíl obou hodnot. Pro ukázku zvolíme záporný rozdíl: 
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Nyní k druhé možné cestě pro výpočet minimálního počtu výtisků pro přežití. 

Budeme tedy pokračovat od kroku 3 a na tento navážeme.  

4) Po stisknutí tlačítka Přenést hodnotu do výpočtu přežívajících se otevře nové 

dialogové okno, které je zobrazeno zde: 
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Jak je z obrázku viditelné, hodnota vepsaná do pole s indexem PI se přenesla do prvního pole 

pro časové období pro přežití, neboli je nyní zadána hodnota (desetinné číslo) počtu let, pro 

jaký by měla informace (alespoň jeden výtisk) přežít. Toto přežití je podmíněno 

pravděpodobností, kterou je možné zvolit. Přednastavená je hodnota 99,9999 %. Nejistota je 

tedy až na 7. desetinném místě, když bereme 0,999999, což je velmi vysoká pravděpodobnost, 

že informace přežije. Tuto hodnotu je možné libovolně snižovat, ovšem při každém snížení 

požadované pravděpodobnosti bude docházet ke snižování minimálního počtu svazků. 

Hodnota pravděpodobnosti má smysl mezi 0 a 100 %.  

Roční poměr ztrát (LR) vychází z hodnoty zjištěné empiricky pro danou instituci či sbírku 

apod. Pokud se ročně ztratí 1000 z milionu svazků, pak je LR = 1 000/1 000 000 = 0,001. 

Tato proměnná má smysl, pokud je uváděna v řádu alespoň 2 desetinných míst, nejvýše tedy 

0,09 (odpovídá 9 %).  

5) Po nastavení všech požadovaných nebo zjištěných hodnot ve třech polích je možné 

stisknout tlačítko Spočítat! Poté bude spočtena hodnota minimálního počtu svazků pro 

přežití informace. Toto je zachyceno pro přenesenou hodnotu PI a zbylé dvě hodnoty 

přednastavené na dalším obrázku: 
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Zde je znázorněno, že minimální počet je roven 5 a poznámka v programu vysvětluje, jaká 

byla vypočtena přesná hodnota a proč je tudíž celočíselná hodnota zvolena zaokrouhlená vždy 

nahoru.  

Pozn.: Pokud nebude vyplněna jedna z hodnot, program nemůže spočítat minimální počet a 

hlásí chybu: 

 

 

Po spočtení požadovaného minimálního počtu se může uživatel vrátit k předchozímu dialogu, 

tedy k zadání jiné teploty a vzdušné vlhkosti pro výpočet PI, nebo program ukončit. 
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3.  Srovnání a zdůvodnění novosti postupu metodiky 

Po prozkoumání odborné literatury bylo zjištěno, že obdobná metodika dosud nebyla v České 

republice uplatněna. Podobné postupy byly publikovány u knihovních konsorcií v USA pro 

potřeby univerzitních knihoven. Tyto postupy jsou využívány v průmyslu (např. plánování 

výroby náhradních dílů pro automobily, jejichž výroba končí), z nich však neexistují veřejně 

dostupné výstupy, tedy nelze srovnávat výsledky různých výpočtů a nejsou známy parametry, 

které k výpočtům byly použity. 

4.  Uplatnění metodiky 

Metodika je určena pro oblast kulturních institucí, které spravují knihovní fondy a měla by se 

především uplatnit v systému konzervačních knihoven pro stanovení bezpečného počtu 

uchovávaných exemplářů v celém systému konzervačních knihoven. Tato potřeba vyplývá ze 

zákonné povinnosti konzervačních knihoven a současně souvisí s realizací Koncepce rozvoje 

knihoven na léta 2011 až 2015, v rámci které se realizuje dílčí koncepce trvalého uchování a 

zpřístupnění tradičních textových dokumentů. Dílčí výpočty a získané parametry mohou být 

obecně využívány v českých kulturních institucích pro zkvalitnění péče a efektivnější 

plánování péče o svěřené knihovní fondy či papírové dokumenty díky přesnějšímu odhadu 

životnosti jejich sbírek. Výsledky výpočtu hodnot jako jsou životnost exempláře za daných 

klimatických podmínek nebo počet optimálního počtu přeživších exemplářů mohou vést 

k lepšímu stanovení priorit v péči o fondy či mohou být argumentací např. při žádosti o 

finanční podporu na záchranu nejohroženějších knihovních fondů.   

Tato metodika byla vytvořena jednak pro specialisty – správce fondů, či pracovníky péče o 

fyzický stav fondů, ale také pro management kulturních institucí, kterým může pomoci 

s určováním priorit v péči a uchování knihovních fondů.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o problematiku, která dosud nebyla v ČR řešena, 

předpokládáme, že se bude metodika aktualizovat a to na základě jejího používání a získávání 

dalších kvantitativních údajů, které mohou být podstatné pro výsledek výpočtu doporučeného 

počtu exemplářů. V současné době chybí řada statistických údajů, které by mohly být 

získávány prostřednictvím prováděných průzkumů novodobých fondů, při revizi, cirkulačních 

službách, nebo příp. jiných knihovnických činnostech. 
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