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Fotografie
Lidé se vždy pokoušeli zachytit realitu. Na stěny jeskyně, na hliněné nádoby, na papír... Malíři 

se snažili věrně zobrazit krajiny, portéry nebo zátiší a někdy se jim to dařilo více, někdy méně, 

až se v 16. století k přesnému překreslení začal používat přístroj nazvaný camera obscura.

To byl jakýsi pradědeček fotoaparátu.

Přímým předchůdcem fotografie byla daguerrotypie (dagerotypie) – fotografický obraz zachycený 

na postříbřeném měděném plechu.

První digitální fotoaparát 

Fuji DS-1P, Japonsko, 1988

daguerrotypická komora

z roku 1842, ze sbírek NTM

Malíř v 16. století pracující 

s camerou obscurou
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Poznámky
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EXPERIMENT

Camera obscura
Základem každého fotografického přístroje je camera obscura, česky temná komora. Je to

světlotěsná skříňka (původně to byla zatemněná místnost), která má v jedné stěně malý otvor. 

Tímto otvorem vnikají dovnitř světelné paprsky a na protilehlou stěnu vykreslí – ovšem vzhůru

nohama – obraz toho, co se nachází před komorou. 

Přijdeš na to, proč je vzniklý obraz vzhůru nohama? Zakresli své vysvětlení do obrázku.

Naše camera obscura je natolik velká, aby se do ní dalo vstoupit – tedy přesněji řečeno strčit hlavu.

Budeš tak moci zjistit, jak se temná komora přesně chová.

Abys mohl dobře vidět méně jasné obrazy, až se ocitneš v temné komoře, je třeba, aby tvé oči

přivykly tmě. Zavaž si tedy oči šátkem tak a zůstaň tak asi tři minuty. Spolužák ti pomůže sednout 

si na židli a zasunout hlavu do komory, teprve pak si šátek opatrně rozvaž. 

Jde zaostřit obraz vytvořený jednoduchým otvorem? Lze ho přibližovat a vzdalovat?

Proč se při zvětšování otvoru snižuje ostrost obrazu?

KONTROLNÍ OTÁZKY:?
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EXPERIMENT

Při nahrazení pouhého otvoru čočkou se věci výrazně změní. Obrázek jde sice dále zvětšovat 

či zmenšovat, ale zároveň se mění jeho ostrost a v určité poloze zaostřovacího mechanizmu je

dokonce dokonale ostrý. 

Proč je nyní možné obraz zaostřit?

Je obraz ostrý jen uprostřed nebo až ke krajům?

Jak se liší obraz s různými typy objektivů? Proč se používají objektivy s různými kombinacemi čoček?

Je camera obscura součástí i nových fotoaparátů? I digitálních?

ŘÍKEJTE MI CANALETTO

Vylepšená komora – s čočkou vsazenou do otvoru – se používala až do poloviny devatenáctého

století jako kreslířská pomůcka. Obraz na stěně se jednoduše obtáhl tužkou nebo uhlem a kresba

byla hotova. Bylo to snadné, rychlé a nebylo třeba ani zvláštního kreslířského nadání. Temnou

komoru ale používali ke své práci i velcí umělci. Jedním z nich byl například i italský malíř Giovanni

Antonio Canale, zvaný Canaletto, který ve svých vedutách (pohledech na města) zobrazoval 

budovy a ulice s neuvěřitelnou přesností, což mu právě umožnila camera obscura. 

Představ si na chvíli, že jsi slavný Canaletto, a nakresli například portrét svého spolužáka.

KONTROLNÍ OTÁZKY:?
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EXPERIMENT

Fotochemie
Celá desetiletí byl základem fotografie černobílý negativní a pozitivní proces, který využíval citlivosti

sloučenin stříbra vůči světlu. Vzhledem k významu, který tento způsob fotografování měl pro lidstvo,

si jej teď připomeneme.

Při fotografování na klasický film vzniká nejprve

negativ. Osvitem citlivé vrstvy filmu, která obsahuje

halogenovou sloučeninu stříbra (např. AgCl), dojde 

k fyzikálně-chemické změně, která ovšem zatím není

viditelná. Teprve působením roztoku redukční látky –

vývojky, se objeví obraz, ovšem s převráceným

černobílým zobrazením – negativ. Takto získaný obraz

by dalším působením světla zčernal, proto se musí

ustálit pomocí ustalovače.

Fotografie – tedy pozitiv – vzniká kontaktní kopií

nebo zvětšením (promítnutím přes zvětšovací přístroj)

na fotografický papír. Ten také obsahuje vrstvu

citlivou na světlo a také se musí vyvolat a ustálit.

MODELOVÉ VYVÍJENÍ A USTALOVÁNÍ

Přidej ke sloučenině AgCl, kterou dostaneš od lektora, dvojnásobný objem

vody a rozděl ji do dvou zkumavek.

Do první zkumavky nejprve přidej cca 1 ml roztoku vývojky – probíhá 

vyvíjení (vyvolávání). Po chvíli do zkumavky přidej ještě několik 

krystalků Na
2
S

2
O

3
.5H

2
O (thiosíran sodný – základ ustalovače) – probíhá 

ustalování – rozpouštění AgCl za vzniku komplexní sloučeniny.

Do druhé zkumavky přidej několik krystalků Na
2
S

2
O

3
.5H

2
O – probíhá 

ustalování stejně  jako v první zkumavce. A teprve nyní k roztoku 

získanému rozpuštěním AgCl v ustalovači, přidej 1 ml vývojky.

1. Vývojka

2. Ustalovač

1. Ustalovač

2. Vývojka
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EXPERIMENT

Na základě svých experimentů doplň tabulku:

Porovnej výsledek v obou zkumavkách, do kterých jsi přidal stejné chemické látky v přibližně stejném

množství, pouze v různém pořadí! 

Jaký závěr z toho můžeš vyvodit? 

KONTAKTNÍ OBRAZ NA FOTOPAPÍRU (FOTOGRAM)

Vyrob si vlastní fotogram!

Na citlivou (lesklou) stranu fotopapíru 

rychle přilož plochý předmět a fotopapír 

polož na 5 minut na světlo (k oknu, 

pod žárovku).

Odstraň předmět, rychle si prohlédni 

fotopapír a vlož ho na 3 minut 

do ustalovače.

Vyndej fotopapír z ustalovače a dobře 

opláchni pod vodovodem.

Co by se stalo, kdyby se do ustalovače vložila jenom polovina fotopapíru?

Jak se na světle chovají obě poloviny obrazu?

Proč se provádí ustalování?

Dovedeš vysvětlit chemickou podstatu ustalování?

1. přídavek 2. přídavek pozorování

AgCl + vývojka

AgCl + ustalovač

AgCl + vývojka + ustalovač

AgCl + ustalovač + vývojka

KONTROLNÍ OTÁZKY:?
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Digitální fotografie a komprese
(NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ)

Základní rozdíl mezi fotografií digitální a klasickou je ve způsobu zpracování zachyceného obrazu.

U klasické fotografie je reálný obraz pomocí optiky promítnut na světlocitlivou vrstvu a výsledná

fotografie následně vzniká chemickou cestou. U digitální fotografie je reálný obraz převeden

prostřednictvím optiky a digitálního čipu do číslicového kódu. 

Na každé fotografii uvidíš při dostatečném

zvětšení, že se skládá z drobných bodů. 

U klasické fotografie se tyto body nazývají

zrno, u digitální pixely (z anglického picture

element – obrazový prvek). Čím jsou tyto body

menší, tím má fotografie lepší rozlišení a tedy

i dokonalejší zobrazení. Na kvalitu digitální

fotografie má tedy vliv počet pixelů na čipu

(udává se obvykle v megapixelech neboli

miliónech pixelů – Mpx). Dobrý digitál má

dnes nejméně 5 Mpx. Samozřejmě, stejně jako

u klasické fotografie je kvalita obrazu

ovlivňována i kvalitou optiky a osvětlením 

a také tím, jak to prostě umíš.

Na příkladu vidíš, jak je digitální obrázek (skutečný a zvětšený) složený z pixelů. 

Podívej se na fotografický aparát, který ti půjčí lektor. Poznáš na něm, jestli je to digitální nebo

klasický přístroj? 

KOMPRESE

U klasického fotoaparátu je počet snímků daný délkou filmu. U digitálního fotoaparátu je jejich počet

omezen pamětí aparátu. A tady se dostáváme k možnosti, kterou klasický fotoaparát nemá – měnit

maximální počet obrázků, které můžeme nafotit. Toho se dociluje tak zvanou kompresí, neboli

snížením objemu dat a tedy i nároku na paměť, takže komprimovaných obrázků se vejde do paměti

fotoaparátu více. Digitální fotografie používá bezztrátovou kompresi a ztrátovou kompresi. V praxi

digitální fotografie se používá výkonnější ztrátová komprese. Typickým formátem používajícím

ztrátovou kompresi je JPEG, bezztrátová komprese je například u formátu BMP.
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příklad o rozměrech 3 x 3 pixely a pak už pracuj samostatně 

na větším „obrázku“ 6 x 6 pixelů. 

PŘÍKLAD

Elektronická data popisují každý pixel obrázku dvojkovým 

číslem a digitální zápis má pochopitelně určitou velikost – čím 

více se nám jej podaří „zestručnit“, tím méně místa v paměti 

zabere. Toto „zestručnění“ je podstatou komprese obrázků.

Na velmi jednoduchém trojbarevném obrázku si očíslujeme 

barvy ve dvojkové soustavě: 1111 značí bílou barvu; 

0000 černou; 1001 modrou. 

Originál obrázku:

Když sečteš všechny bity 

(tj. nuly a jedničky) je jich 36.

Komprese 1:

První pixel je popsán číslem barvy, 

za ním následuje číslo, které udává

počet dalších pixelů stejné barvy 

v řadě. Takto komprimovaný

obrázek potřebuje již méně bitů –

– 32. Komprese ušetří tím víc,

čím víc stejně barevných bodů 

je v obrázku za sebou. 

Komprese 2:

Protože jsou v obrázku pouze tři 

barvy, stačí zapsat každý pixel jen 

dvojmístným dvojkovým číslem. 

Tady je potřeba pro zápis nejméně 

bitů – 18. Komprese ušetří tím

víc, čím má obrázek méně barev.

TAHÁK

číslo číslo

v desítkové ve dvojkové

soustavě soustavě

0 0000

1 0001

2 0010

3 0011

4 0100

5 0101

6 0110

7 0111

atd.

1111 1111 1111

0000 0000 1111

1001 1001 1001

11 11 11

00 00 11

10 10 10

1111 0011

0000 0010 1111 0001

1001 0011



ÚKOL

Následující obrázek potřebuje v originálu opět 36 bitů. Pokus se ho zkoprimovat a zapiš výsledný

počet bitů.

Originál obrázku:

počet bitů                                         36

Komprese 1:

počet bitů

Komprese 2:

počet bitů
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ÚKOL

Komprese 1:

počet bitů

Komprese 2:

počet bitů

Kdyby se následující obrázek hodně zmenšil, byla by na něm vidět modře podtržená šipka 

(ale opravdu děsně malá). S tímto obrázkem vyzkoušej kompresi samostatně. Originál potřebuje 

k zápisu 144 bitů, na kolik ho dokážeš zmenšit?

Odhadneš, zda komprese, kterou jsi provedl, je ztrátová nebo bezztrátová?
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Shrnutí tématu Fotografie
Fotografie je zázračné médium – zachycuje realitu jako obraz. Zachycuje naše zážitky a nahrazuje 

tak například naši paměť. Může lépe než cokoliv jiného zaznamenat emoce nebo atmosféru

fotografovaného okamžiku. Fotografie má ovšem mnohem širší použití v dokumentaci, lékařství, 

vědě, pro zhotovování map a spoustu dalších účelů.

Projekce obrazů na plochu je známá již po staletí. Předchůdcem fotografických aparátů byla tak

zvaná camera obscura (kamera obskura), což přeloženo znamená temná komora. První podrobný

popis tohoto zařízení nám zanechal Leonardo da Vinci, který ji používal ke studiu perspektivy.

Camera obscura je světlotěsná skříňka (původně to byla opravdu komora – zatemněná místnost),

která má uprostřed jedné stěny malý otvor. Vylepšenou komoru s čočkou zasazenou do otvoru

používali jako kreslířskou pomůcku umělci od 16. století až do poloviny století devatenáctého. Obraz 

na stěně se jednoduše obtáhl tužkou nebo uhlem a kresba byla hotova. 

Tyto jednoduché přístroje ovšem zachycený obraz neuměly nijak ustálit, pouze promítaly objekty před

nimi. Lidé tedy přemýšleli, jak by bylo možné, aby se obraz, vytvořený v komoře, zachytil sám. Tak

vznikla myšlenka fotografie. Prvního úspěchu dosáhl v roce 1822 Francouz Joseph Nicéphore Niepce

(žosef niséfor nips), kterému se podařilo obraz zachytit na destičku, pokrytou asfaltem. Přírodní

asfalt má totiž zajímavou vlastnost – po osvětlení se přestává rozpouštět v petroleji (což neosvětlený

činí). Tak vznikla první fotografie – pohled z okna Niepcovy pracovny, která se zachovala dodnes. 

Pro praxi však tato technika neměla žádný význam – vznik této fotografie totiž trval 8 hodin!

Velký posun udělal Niepcův krajan Louis Jacques Mandé Daguerre (luj žak mande dager), který

zachycoval fotografický obraz na postříbřený měděný plech, na němž působením jodových par

vznikl světlocitlivý jodid stříbrný. Vzniklý neviditelný obraz vyvolával parami rtuti. První použitelné

daguerrotypie (dagerotypie) – jak se začalo těmto fotografiím říkat – uveřejnil Daguerre v roce 1839.

Zatímco expozice „asfaltové“ fotografie trvala několik hodin, u daguerrotypie to bylo jen několik

minut. Samozřejmě, že se této techniky i tak nemohlo použít k zachycení pohybu, takže se používala

především k pořizování portrétů. A to ještě za předpokladu, že portrétovaný byl velmi klidný člověk.

Každá daguerrotypie byla originálem, nedala se kopírovat. Proto byl velkým pokrokem objev

fotografického procesu, při němž se nejprve vytvářel ze světlocitlivých sloučenin stříbra negativ

(obraz s převráceným zobrazením bílé a černé), z něhož je možné kopírováním vytvořit libovolný

počet pozitivních obrázků – vlastních fotografií odpovídajících skutečnosti. První takovýto fotografický

proces objevil v roce 1840 William Henry Fox Talbot (uiljem henry fox telbot) a nazval jej kalotypie.

K záznamu obraz používal papír s jodidem stříbrným. Vyvolaný negativ pak nejprve usušil, poté

promastil voskem, aby se stal průhledným, a pak již kopíroval fotografie na přímém slunci.

Poté, co poněkud opadla móda daguerrotypie, udal Talbotův objev směr dalšího vývoje fotografie. 

Ten vedl nejprve k mokrým skleněným deskám s kolodiovou citlivou vrstvou, přes suché skleněné

desky s želatinovou emulzí (1871) až po svitkový film (1887), který se v podstatě používá dodnes.
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SHRNUTÍ

FOTOGRAFIE VE SBÍRKÁCH NTM

Všechny tyto postupy poskytovaly černobílé fotografie, u nichž se negativní obraz zachycuje 

na fotografický film a vlastní fotografie – pozitivní obrazy se kopírují na fotografický papír. V dnešní

době ale již zcela převažuje fotografie barevná. U barevné fotografie je to trochu složitější. Barevná

fotografie je založená na principu, který objevil James Clark Maxwell (džejms klárk mexvel) v roce

1861. Jakoukoliv barvu vnímatelnou lidským okem totiž můžeme vyrobit smícháním různého množství

základních barev. Pro fotografii stačí tři barvy – červená (red), zelená (green) a modrá (blue); podle

začátečních písmen anglických slov se označuje tato kombinace barev RGB. V podstatě se dá říci že

barevný negativní film je složen ze tří na sebe přiléhajících citlivých vrstev. Každá tato vrstva, různě

citlivá vůči třem zmíněným základním barvám, obsahuje halovou sloučeninu stříbra (AgCl, AgBr)

podobně jak je tomu u černobílého negativního filmu, a kromě toho organické sloučeniny, které 

při osvětlení vytvoří barevnou složku. Tak vzniká barevný negativ, který se kopíruje na podobně

uspořádaný „barevný“ fotografický papír, na kterém nakonec vznikne vlastní fotografie ve skutečných

barvách.

Tato klasická fotografie – černobílá či barevná fotografie pořízená na film – je v současné době

vytlačována digitální fotografií. Ta je hodně mladá – první digitální fotoaparát se objevil v roce 1988.

Digitální fotografie má proti klasické řadu výhod – obrázky se získají okamžitě – není je třeba

vyvolávat (což je zdlouhavý a hlavně drahý proces) a kromě toho je možné je snadno ukládat

v počítači a upravovat, vkládat do dokumentů a zasílat elektronickou poštou. Základem digitálního

fotoaparátu je elektronický senzor citlivý na světlo a vytvářející digitální formu obrazu, která se poté

ukládá v paměti fotoaparátu. Digitální fotografie se stále zdokonaluje a rozlišení digitálních

fotoaparátů (10 milionů pixelů a více) již plně konkuruje klasickému kinofilmovému formátu. 

Ve sbírkách NTM je jedna z prvních daguerrotypií

na světě. Vznikla v roce 1840, zachycuje Královský palác 

v Paříži a jejím autorem je sám L. J. M. Daguerre.

Ve sbírkách je také jedna z nejstarších dochovaných 

daguerrotypických komor. Pochází z roku 1842 a patřila 

profesoru plzeňského gymnázia Josefu Františku Smetanovi,

bratranci hudebního skladatele Bedřicha Smetany.

Jedním z nejpozoruhodnějších fotoaparátů ve sbírce je 

dámský skládací detektivní fotoaparát, který ve složeném

stavu napodobuje dámskou kabelku.


