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Vstupní údaje
Cíl metodiky

Cílem metodiky je přinést konkrétní instrukce, jak zacházet s historickým fotografickým materiálem
v menších multimediálních sbírkách a archivech. Návody, uvedené v jednotlivých kapitolách metodiky
ohledně způsobu ochrany a uložení historického fotografického materiálu, by měly poskytnout pracovníkům těchto institucí v jejich případě přístupná a realizovatelná řešení.

Popis uplatnění metodiky

Jako základní typ uživatelů se zde uvažují pracovníci menší kulturní instituce (typu regionálního muzea). V těchto institucích obvykle nebývají k dispozici školení archiváři nebo restaurátoři a fotografický
materiál není klíčovou částí sbírek. Přesto stojí pracovníci často před úkolem vhodným způsobem uložit
nové přírůstky, vyřešit dosud nezpracované akvizice, nebo rozhodnout, jakým způsobem realizovat výstavu originálních fotografií nebo prezentaci fotografií ve stálé expozici. Často také nacházejí ve svých
sbírkách poškozený fotografický materiál a jsou nuceni rozhodnout, jak s ním naložit, aby nedocházelo
k jeho další degradaci.
V instrukcích metodiky jsou uvedeny pokyny týkající se uvedených problematik pro všechny základní
druhy fotografického materiálu. Postup je uspořádán tak, aby uživatelé mohli stanovit potřebný způsob
uložení fotografií jednoduchým způsobem, aniž by museli vždy procházet celý text (proto se také informace v různých odstavcích někdy opakují). Uživatelé mohou postupovat tak, že si nejdříve v úvodním
schématu naleznou příslušný typ fotografie. Tím zjistí číslo příslušného odstavce v textu, kde naleznou
konkrétní pokyny pro uložení.
Text metodiky je rozdělen do pěti kapitol – nazvaných „Průvodce…“. V těchto kapitolách jsou uvedeny
základní pokyny z příslušné tematiky. Doplňující informace a doplňující pokyny jsou uvedeny v přílohách metodiky. V příloze A jsou popsány systémy archivace historického fotografického materiálu
v Národním technickém muzeu v Praze, Národním památkovém ústavu – generálním ředitelství a v Moravské galerii, tedy zástupců hlavních řešitelů projektu.

Srovnání novosti postupů

Obor zacházení s historickým fotografickým materiálem je poměrně nový. V českém jazyce je již k dispozici několik základních metodických materiálů. Některé z těchto textů poskytují možnosti studia této
problematiky na velmi dobré odborné úrovní. Jsou sestavené formou celkového přehledu a umožňují
po delší systematické práci s textem si vytvořit vlastní, v konkrétních podmínkách přímo použitelné
pracovní postupy. Je otázkou, zda pracovníci menších kulturních institucí naleznou dostatek času k takovému systematickému studiu. Záměrem průvodců této metodiky je podat konkrétní instrukce vhodné
pro uživatele, kteří nejsou odborně školení archiváři nebo konzervátoři. Texty jsou voleny a formulovány
tak, aby je mohli přímo bez dalších úprav využít i lidé z jiných než fotografických oborů, a to bez nutnosti
studia dalších publikací. Tomu odpovídá obsah i forma textu a hloubka popisu tématiky.

Vstupní
údaje
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Publikace, které předcházely metodice:
KOPECKÁ, I., ŠTANZEL, T: Metodika pro preventivní konzervaci fotografických materiálů, Praha, 2015.
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Úvod

Úvod
Fotografie je poměrně mladé médium a do nedávna nebyla uchování fotografických sbírek věnována
větší pozornost. Stále více však zjišťujeme, že mnohé z historických fotografií jsou již nenapravitelně
poškozeny a přicházíme tak o mnoho z našeho kulturního bohatství. Mnoho starých fotografií také na
své objevení a následné zpracování teprve čeká. Stále nacházíme v menších kulturních institucích, na
zámcích nebo i v domácnostech na půdách celé kolekce fotografií. Mnohdy také o souborech starých
fotografií řadu let víme, ale pro nedostatek času a pracovních sil je necháváme zatím nezpracované.
V posledních letech se již věnuje otázce preventivní konzervace fotografií již více pozornosti, než jak
tomu bylo v minulosti. Na internetu nacházíme ohromnou spoustu informací, jsou ovšem téměř bez
výjimky v popisné nebo encyklopedické formě a většinou v cizích jazycích.
Máme zkušenosti, že pracovníci menších institucí, kteří jsou postaveni před úkol zpracování fotografické sbírky, si s ním nevědí rady a přicházejí k nám do Národního technického muzea pro odbornou
pomoc. Při svém pracovním nasazení nejsou zcela samozřejmě schopni si sami z mnoha povšechně
dostupných informací sestavovat vlastní pracovní postupy.
Forma předkládaných průvodců v této metodice byla zvolena právě na základě kontaktů s těmito
pracovníky. V metodice jsou nejprve stručně vysvětleny zásady průzkumu stavu sbírek – potřebujeme-li
rozhodnout jak máme s historickým materiálem zacházet, měli bychom vědět, jaké druhy obrazových
záznamů máme vlastně k dispozici.
Následuje průvodce s pokyny pro zabalení a uložení jednotlivých druhů fotografických záznamů.
Další průvodce poskytuje rady, jak si počínat, jsme- li postaveni před úkol zpracování nových přírůstků fotografií. Ze zkušenosti víme, že při neodborném zpracování nově získaných fotografií může dojít
k již nenapravitelným škodám.
Další kapitola metodiky nás provází zacházením s již poškozenými historickými fotografickými materiály. Zde je ještě více potřebný poučený přístup osob, které s nimi manipulují. V textu je uvedeno,
jaké zákroky je možno provést na místě bez odborné pomoci, a jaké je již třeba předat kvalifikovaným
odborníkům.
Poslední průvodce reaguje na stále se zvyšující potřebu vystavovat historické originální fotografie
a přináší pokyny, jak zhotovit repliky originálních fotografií pro výstavní účely.
A nakonec, v příloze metodiky je popsáno, jak některé větší kulturní instituce (které se zúčastnili tvorby této metodiky) samy vyřešily uložení historického fotografického materiálu.
Záměrem tvorby textů metodiky bylo poskytnout všem, kteří přicházejí do styku s historickým fotografickým materiálem, praktickou metodickou příručku, která přinese všechny potřebné informace,
takže nebude již nutné vyhledávat další informace v jiných pramenech.

Tomáš Štanzel,
editor, NTM v Praze, srpen 2016
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1. Průzkum složení a fyzického stavu fotografických sbírek
1.1 Zásady průzkumu fyzického stavu fotografických sbírek
Petra Vávrová

Pro účely stanovení adekvátního způsobu zacházení s jednotlivými částmi fotografických sbírek potřebujeme znát u jednotlivých složek sbírky druh obrazového záznamu a stav všech zastoupených předmětů. Průzkum fyzického stavu fotografických materiálů musí tedy předcházet jakýmkoli dalším restaurátorským úkonům. Výsledky průzkumu jsou východiskem pro další restaurátorský postup. Průzkum je
zásadní především pro identifikaci fotografické techniky, jíž je obrazový záznam proveden. Pak může být
správně navržen technologický postup restaurování a konzervace, a následně i klimatické podmínky pro
uložení materiálu.
Průzkum a identifikaci fotografických materiálů lze provádět ve třech úrovních:
První úrovní je tzv. makroskopický pohled, kdy rozeznáme pouhým vizuálním pozorováním, o jaký
materiál se jedná, fotografie, film, popř. odhadneme orientačně materiál (sklo, kov, papír, apod.).
Druhou úrovní při průzkumu je mikroskopické pozorování, kdy pozorujeme jednotlivé strukturní
charakteristiky materiálů, a spektrometrické analýzy, které umožní určit chemické složení materiálů. Na
základě tohoto pozorování a srovnání se standardy materiálů jsme pak schopni identifikovat např. fotografickou techniku apod.
Do třetí úrovně můžeme zařadit typická poškození fotografických materiálů vnějšími i vnitřními degradačními faktory, popř. jiné informační zdroje (otisky prstů, zbytky jiných materiálů), tato typická
poškození mohou také přispět k identifikaci použité techniky.

1.1.1 Přehled používaných metod

Problematice a konkrétním postupům restaurování a konzervace fotografií musí předcházet identifikace chemického složení, resp. druhu použité fotografické techniky. Chybná identifikace materiálů
i technologie výroby pak může vést k poškození fotografie v důsledku špatné volby postupu restaurování
a konzervace. Obecně lze říci, že fotografie je vzhledem ke své fyzikálně-chemické podstatě jedním z nejchoulostivějších sbírkových předmětů. Jako všechny anorganické i organické materiály, tak i fotografické
materiály podléhají degradaci a mohou měnit strukturu svého povrchu. Při posuzování a identifikaci
takových materiálů můžeme dojít v důsledku degradačních změn k nesprávnému závěru. Zkušenosti
ukazují, že historické fotografie a filmy mají omezenou dobu života. Po určité době (v závislosti na použité fotografické technice) začínají velmi rychle degradovat, dochází u nich k nevratnému poškození,
a tím i ke ztrátě informací.
Existuje řada postupů identifikace historických fotografických technik, přičemž jednotlivé identifikační metody se výrazně liší jak přesností, tak i nároky na přístrojové vybavení. Je potřeba postupovat od
nejjednodušších metod, nejdostupnějších, nejlevnějších, a postupně pak volit náročnější přístroje a zaří-
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zení. Některé metody poskytují informaci o vzhledu povrchu, jiné o chemickém složení materiálu, a jen
málokdy jsme schopni jednou metodou přesně určit použitou fotografickou techniku. K identifikaci proto potřebujeme výsledky více analytických metod a spolu se znalostí fotografických procesů pak určíme
použitý fotografický proces.

Mechanické a chemické

1.1.1.1. Destruktivní (a invazivní) metody identifikace
Destruktivní metody identifikace jsou způsoby, při jejichž aplikaci dochází k nevratnému poškození
hodnoceného materiálu (nebo k nutnému odběru vzorku). V případě fotografií se někdy používá identifikace pomocí pozorování příčného řezu. Je to metoda, která umožňuje pozorování různých vrstev
vzorku fotografického materiálu na příčném řezu a v kombinaci s jinými nedestruktivními metodami
(optický mikroskop, spektrometrické metody, mikrochemické reakce) je možné analyzovat složení a použitou fotografickou techniku.
Mikrochemické testy (chemické testovací metody) slouží opět k určení chemického složení fotografických materiálů, především materiálu podložky nebo pojiva. Princip spočívá v použití různých rozpouštědel a chemických látek (činidel) na testování složek fotografických materiálů. Identifikace materiálů
je založena na specifických chemických reakcích. Materiál je vždy poškozen, testy jsou tedy destruktivní
a u historického fotografického materiálu není většinou možné je provést.
1.1.1.2 Nedestruktivní metody identifikace
Vizuální pozorování bez použití pomocných technických prostředků

Vyžaduje velké
zkušenosti

Při vizuálním pozorování sledujeme velikost předmětu, typ okraje, identifikační znak výrobce, černobílý nebo barevný obraz, popisky a poznámky na fotografickém záznamu, datum, použitou metodu paspartování nebo ochranného pouzdra (obal), tón obrazu, kontrast, povrchovou strukturu, druh
podložky, zrno, ruční barvení nebo retuš, barevné změny, hrubost, lesk aj. Existují odborníci, kteří jsou
schopni identifikovat fotografickou techniku pouze vizuálním pozorováním. To však vyžaduje obrovské
zkušenosti s vlastní přípravou fotografických technik, vyžaduje znalosti povrchové struktury fotografických obrazů různých druhů. A ani v tomto případě nemusí být identifikace vždy zcela správná. Existují
různé modifikace fotografických technik, charakter povrchu se také může v důsledku degradačních reakcí zcela změnit. Identifikace tak může být značně zkreslena.

Obr. 1. Kapesní mikroskop Lumagny určenný k identifikaci
techniky fotografií při práci
mimo laboratoř. Přístroj má
vlastní osvětlení (s možností
nastavit úhel žárovky), umožňuje nastavit zvětšení 60 x, 80 x
nebo 100 x.
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Mikroskopické metody
Optickým mikroskopem pozorujeme fotografické záznamy při deseti nebo vícenásobném zvětšení.
K identifikaci druhu historické fotografické techniky mimo laboratoř může pomoci kapesní mikroskop,
vyráběný speciálně pro tyto účely. Výhodou tohoto zařízení je možnost přinést si je kamkoliv.
V laboratořích nebo ateliérech používáme stabilní optický mikroskop. Nevýhodou uvedených optických metod je, že lidské oko nemá dostatečnou a přesnou vizuální paměť. Proto je potřeba udělat fotografii pozorované skutečnosti a později porovnávat tuto fotografii s vhodně volenými standardy nebo
provést obrazovou srovnávací analýzu.
Digitální mikroskop nebo digitální záznam obrazu z jakéhokoli optického mikroskopu umožní uchování a archivaci srovnávacích fotografií (detailů), což při identifikaci značně usnadní práci.
Elektronová mikroskopie umožňuje pozorování v mikro až nano měřítku, dovoluje tedy postřehnout
i minimální změny. Je-li spojena s EDS analyzátorem1), pak umožňuje i chemickou (prvkovou) analýzu.
Je to však metoda, která vyžaduje odběr vzorku.

Spektrometrické metody
Rentgenfluorescenční spektrometrie (XRF) umožňuje stanovit zastoupení prvků ve vzorku, v oblasti
fotografie je nejpřínosnější pro určení chemických prvků, resp. obsahu kovů, tvořících fotografický obraz.
Infračervená spektrometrie (FTIR) má v oblasti fotografie využití pro stanovení typu organických látek, z nichž je fotografie složena (citlivá vrstva, ochranné laky, typ podložky...).
Spektrometrické metody jsou rychlé, spolehlivé a přesné, zařízení je ovšem poměrně nákladné a vyžaduje kvalifikovanou obsluhu.

1.2 Identifikace kombinací optické mikroskopie, rentgenfluorescenční
spektrometrometrie a infračervené spektrometrie (nedestruktivní metody)
Ivana Kopecká

Podrobnější informace o druhu fotografického záznamu získáme s použitím lupy, binokulární lupy
nebo mikroskopu již při relativně malém zvětšení (10x). Takto lze pozorovat morfologii povrchu fotografie, povrch citlivé vrstvy, i její poškození; na fotografiích bez barytové vrstvy můžeme pod citlivou
vrstvou rozeznat vlákna papíru, v některých případech lze při dostatečném zvětšení vidět i distribuci
pigmentu v citlivé vrstvě. Pro interpretaci všech těchto pozorování je však nutná zkušenost. Pomůckou
při vyhodnocování optického průzkumu mohou být archivované snímky detailů typických pro konkrétní
fotografické techniky nebo jejich typických poškození. Práci podstatně zjednoduší digitální fotoaparát
nebo kamera, které v současné době patří k běžnému technickému vybavení a které umožňují ukládání
snímků z mikroskopu jakékoli úrovně v digitálním formátu a jejich pohodlnou archivaci v počítači.
1)

energodisperzní analyzátor, tzv. mikrosonda
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Obr. 2. Fotografie na albuminovém papíře.

Obr. 3. Fotografie na albuminovém papíře (z obr. 2) pod mikroskopem. Citlivá vrstva je lesklá a jsou vidět vlákna papíru.
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Obr. 4. Fotografie provedená technikou gumotisku.

Obr. 5. Detail gumotisku (z obr. 4) pod mikroskopem. Jsou vidět vlákna papíru a částice barevného pigmentu.
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Obr. 6. Fotografie provedená technikou platinotypie.

Obr. 7. Detail platinotypie (z obr. 6) pod mikroskopem.
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Obr. 8. Fotografie provedená technikou olejotisku.

Obr. 9. Detail olejotisku (z obr. 8) pod mikroskopem.
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Obr. 10. Fotografie provedená technikou pigmentového tisku.

Obr. 11. Detail pigmentového tisku (z obr. 10) pod mikroskopem.
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K získání podrobnějších informací o fotografických materiálech sloužily, zejména v minulosti, specifické chemické reakce (tzv. kapkové reakce nebo histochemické metody). Ty jsou však vždy spojeny
s (lokální) destrukcí materiálu. Na sbírkové nebo cenné fotografické materiály je aplikovat nelze. Proto se
dává přednost použití instrumentálních analytických metod.
Z nedestruktivních a neinvazivních instrumentálních fyzikálně chemických metod se pro analýzu
fotografických materiálů jeví jako nejužitečnější: rentgenová fluorescence (zkratkou RTGF nebo XRF)
a infračervená spektrometrie (FTIR). Tyto metody, v současné době dostupné na řadě pracovišť, jsou při
analýze fotografických materiálů komplementární (vzájemně se doplňují).
Rentgenfluorescenční spektrometrie (XRF analýza)
Tato metoda podává informaci o zastoupení jednotlivých prvků v analyzovaném bodě nebo plošce.
Využívá se především pro analýzu kovů, které tvoří fotografický obraz (Ag, Pt), nebo kovů, kterými je
fotografický obraz tónován (Pt, Au, Pd, Pb,…), přitom však podává informace i o prvkovém složení pod-

Obr. 12. Záznam měření získaných rentgenfluorescenční spektrometrií:
1. Albuminová fotografie tónovaná solemi zlata. Ve spektru je kromě jiných prvků patrné hlavně zlato (Au) a stříbro (Ag).
2. Přímo kopírující barytovaný papír (želatinový nebo kolódiový). Ve spektru je kromě jiných prvků patrné stříbro tvořící obraz
(Ag), barium (Ba) a stroncium (Sr ), obsažené v barytové vrstvě podložky fotografie.
3. Platinotypie. Ve spektru je patrná platina (Pt)

Nedestruktivní
neinvazivní
metody

Zjišťuje prvky,
hlavně kovy
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Obr. 13. Porovnání standardního referenčního FTIR spektra vaječného albuminu, fotografické želatiny a nitrocelulózy (kolódium). Je vidět, že spektrum albuminu a želatiny jsou si velmi blízké (obojí jsou převážně bílkoviny), zatímco spektrum kolódia (převážně nitrocelulóza - nitrované polysacharidy) je značně rozdílné. Metodou infračervené spektrometrie je tedy možno spolehlivě
od sebe rozlišit fotografie provedené na želatinovém a kolódiovém papíře, což je jakoukoli optickou metodou nesmírně obtížné.

kladové vrstvy (barytu nebo papíru)2). Informace o prvkovém zastoupení, které poskytuje XRF analýza,
nelze nahradit žádnou jinou z uvedených metod.
Infračervená spektrometrie (FTIR analýza)
FTIR analýza podává informace především o typu citlivé vrstvy (želatina, albumin, arabská guma),
o složení papíru (celulóza, klížidla a další přísady) o dalších složkách organické povahy, které se na fotografických dílech mohou vyskytnout (laky, lepidla, kolorovací barvy). Změny v charakteristických FTIR
spektrech těchto materiálů také mohou svědčit o míře degradace materiálu, respektive o jeho aktuálním
fyzickém stavu. Technika FTIR/ATR (technika zeslabeného úplného odrazu) umožňuje neinvazivní analýzu (bez odběru vzorku). Eventuálně odebrané vzorky pro FTIR analýzu mohou být velmi malé (i menší
než zrnko máku).
Principem rentgenfluorescenční spektrometrie (XRF) je interakce atomů vzorku s primárním RTG. zářením. Při dopadu záření na analyzovaný vzorek jsou z vnitřních obalových slupek atomů (K, L, M, N) vyraženy elektrony. Na uprázdněná
místa po uvolněných elektronech přeskočí elektrony z vyšších hladin a současně je vyzářeno sekundární fluorescenční RTG
záření, charakteristické pro daný prvek. XRF je tedy prvková analýza. Je to metoda založená na sledování sekundárního RTG
záření a jejím výstupem je čárové spektrum příslušné energie, charakteristické pro daný prvek. Podle typu aparatury a podle
zvolených podmínek měření je možné identifikovat prvky s atomovým číslem 11 (sodík) a vyšším, avšak citlivost aparatury
se pro jednotlivé prvky liší.
2)
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Obr. 14. FTIR spektrum fotografie provedené na přímo kopírujícím želatinovém papíře (zelená) v porovnání se standardním
referenčním spektrem želatiny (červená).

Obr. 15. FTIR spektrum fotografie provedené na přímo kopírujícím kolódiovém papíře (červená)v porovnání se standardním
referenčním spektrem nitrocelulózy - základní složka kolódia (modrá).
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Kombinace metod

Aby se vyloučil omyl, obvykle se optické a spektrometrické metody kombinují:
Například FTIR spektra bílkovin - albuminu a želatiny - jsou si velmi podobná (viz obr. č. 13), ale albuminový papír od želatinové vrstvy lze velmi dobře rozlišit pod mikroskopem.
Naopak želatinová a kolódiová vrstva se pod mikroskopem jeví velmi podobně, avšak jejich FTIR
spektra jsou zásadně odlišná (viz obr. č. 13).
Může nastat i situace, kdy byl na povrch albuminové fotografie aplikován vosk či terpenický nebo
nitrocelulózový lak, což nelze opticky postřehnout, ani při zvětšení pod mikroskopem. Zde je tedy FTIR
metoda nezastupitelná.

Obrázky:
FTIR spektra: Ivana Kopecká, Eva Svobodová - laboratoř NTM
XRF spektra: Tomáš Trojek, FJFI ČVUT v Praze
Fotografie: Ivana Kopecká, Tomáš Štanzel
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2. Průvodce ukládáním historického fotografického materiálu
Tomáš Štanzel

Následující průvodce je určen ke stanovení způsobu uložení historických fotografií a dalších druhů
fotografických obrazových záznamů. Text je strukturován formou přehledu. Pro rychlou orientaci postupujeme tím způsobem, že pod nadpisem každé z hlavních kapitol najdeme ve vývojovém diagramu
druh obrazového záznamu, který nás zajímá (s číslem příslušné kapitoly), a podle čísla kapitoly následně
nalistujeme v textu přímo problematiku, která se tohoto materiálu týká.

2.1 Černobílé pozitivní materiály

Kapitola 2
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Obr. 1. Fotografická vizitka, velikost přibližně 6 x 10 cm.

2.1.1 Černobílé fotografie na papírové podložce (včetně černobílých, dodatečně kolorovaných)
Obaly k ukládání

2.1.1.1 Fotografie na klasické papírové podložce
Fotografie mohou být buď volné (neadjustované, nepodlepené), nebo nalepené na kartónu (vizitky, kabinetky). Pokud se týká techniky provedení, mohou to být fotografie na slaném papíře, na albuminovém
papíře, fotografie na přímo kopírujícím papíře nebo fotografie na vyvolávacím papíře moderního typu.
Mezi nimi mohou být přimíchány i další fotografie zhotovené tzv. ušlechtilými technikami, jako například pigmentovým tiskem, olejotiskem, bromolejotiskem, gumotiskem, platinotypií, nebo ještě dalšími
technikami1).
Pro účely správného nedestruktivního uložení nemusíme u fotografií na papíře přesně znát druh techniky, kterou je provedena. Můžeme je uložit všechny stejným způsobem – jednotlivě do obálek a obálky
pak společně do krabic.
Pro dlouhodobé uložení dáme jednoznačně přednost papírovým obálkám. V úvahu též připadají obálky z polyetylénu nebo polyesteru. Mají sice výhodu, že jsou průhledné (obaly při prohlížení fotografií
není tedy třeba rozbalovat, jako u papírových), skýtají ale nebezpečí, že při případném vlhčím prostředí
se zvlní nebo dokonce přilepí k fotografii (také se mohou při přechodu ze studeného do teplejšího prostředí orosit)2). Pro bezpečné uložení proto jednoznačně volíme obálky z bílého nekyselého papíru.3) a 4)
1) Podstata většiny fotografických technik je podrobněji popsána ve výkladovém slovníku historických fotografických technik (autor Pavel Scheufler), který je součástí Metodiky: Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací
(ze stejného projektu)
2) Přebíráme-li fotografie, které jsou již vloženy v plastových obálkách, ověříme si, nejsou-li obálky zhotoveny z
PVC.
Z praxe je známo, že PVC materiály fotografie poškozují – uvolňují kyselinu chlorovodíkovou a ftaláty.
3) Volíme obálky speciálně určené pro ukládání fotografických materiálů (tzv. košilky), které byly podrobeny odbornému
hodnocení a jsou k nim k dispozici příslušné certifikáty kvality (Photography Activity Test – PAT test). Obálky tuzemské
výroby (Emba) jsou dostatečně kvalitní a přitom cenově dostupnější než podobné zahraniční.
4) O výhodách a nevýhodách papírových a plastových obalů podrobněji v příloze B naší metodiky.
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Obr. 2. Fotografická kabinetka, velikost přibližně 15 x 15 cm.

Každou fotografii uložíme jednotlivě do obálky příslušného formátu. Fotografie uložené v obálkách
vložíme společně podle příslušných obsahových skupin do kartónových krabic (opět volíme materiál
s příslušnými certifikáty)5). Fotografie popisujeme na zadní straně černou grafitovou tužkou, nepoužíváme inkoustová pera nebo propisovací tužky. Obálky popisujeme taktéž černou grafitovou tužkou. Fotografie uložené v obálkách vložíme společně podle příslušných skupin do kartónových krabic6).

Popis a uložení

Často nacházíme ve sbírkách větší soubory fotografií, které nemají větší historickou hodnotu, přesto
je však chceme bezpečně zachovat. Fotografie tohoto typu nemusíme ukládat každou samostatně do
zvláštní papírové obálky. Seřadíme je na sebe do přiměřeně silného balíčku, a uložíme do kartónové krabičky. Fotografie se vždy trochu kroutí citlivou vrstvou dovnitř. Pro účely uložení do krabičky kroucení
fotografií vykompenzujeme tak, že dva přibližně stejné balíčky složíme obrazovou vrstvou na sebe tak,

Jednodušší uložení
větších souborů

5)

O manipulaci s fotografiemi podrobněji v kapitole 2.6 (v bavlněných rukavicích...)

6) Volíme krabice speciálně určené pro ukládání fotografických materiálů, které byly podrobeny odbornému hodnocení
a jsou k nim k dispozici příslušné certifikáty kvality (PAT test).
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Obr. 3. Uložení fotografických kabinetek do obálek z papíru archivní kvality a do krabiček z kartónu archivní kvality.
Obr. 4. Popis krabičky inventárním číslem z čelní i z boční strany. Na čelní straně je nalepen čárový kód, zjednodušující proces
inventarizace.

Obr. 5. Postup složení balíčků fotografií obrazovou vrstvou na sebe.

že obě dvě dílčí části se kroutí obráceně, čímž se vzájemně vyrovnají (viz obr. 5 ). Takovýchto dvojic balíčků fotografií můžeme vložit do krabičky i více.7)

Doporučení pro přechodné uložení (v řádu roků) dle ISO 18920:
Teplota do 21 °C, maximální přípustná hodnota (krátkodobě): 25°C, relativní vlhkost 20% - 50%.
Doporučení pro dlouhodobé uložení (až staletí) dle ISO 18920:
Skladovat při teplotě max. 16°C , při relativní vlhkosti 30 % - 50 % RH.
Kolísání hodnot během 24 hodin by nemělo přesáhnout ±2 °C a ±5 % RH.

7)   Chceme-li se ujistit, že ani při nesprávné manipulaci s uloženými fotografiemi (při při orosení fotografií při prudkém
přechodu ze studenějšího do teplejšího prostředí) nedojde ke slepení vrchních fotografií jednotlivých balíčků, které se navzájem dotýkají obrazovými vrstvami, proložíme navzájem se dotýkající emulzní obrazové vrstvy archivním papírem.
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Obr. 6. Uložení krabiček s fotografickými vizitkami
a kabinetkami do větší krabice z kartónu archivní kvality
(krabice byly vyrobeny na zakázku dle udaných rozměrů).

2.1.1.2 Fotografie na novodobém RC papíře
Od klasických fotografických papírů se liší stavbou papírové podložky nesoucí citlivou vrstvu8). Pro
jejich uložení platí stejné zásady, jako pro uložení klasických fotografických papírů (viz 2.1.1.1). Díky
novému typu podložky se papíry tolik nekroutí, jako papíry klasické, takže práce s nimi je snadnější.
Doporučení pro přechodné uložení (v řádu roků) dle ISO 18920:
Teplota do 21 °C, maximální přípustná hodnota (krátkodobě): 25°C , relativní vlhkost 20% - 50%.
Doporučení pro dlouhodobé uložení (až staletí) dle ISO 18920:
Skladovat při teplotě max. 16°C , při relativní vlhkosti 30 % - 50 % RH.
Kolísání hodnot během 24 hodin by nemělo přesáhnout ±2 °C a ±5 % RH.
8) Fotografické RC papíry (Resin Coated; někdy jsou označovány též jako PE papíry) byly používané přibližně od 70. let 20.
století a používají se dodnes pro černobílé i barevné fotografie. Od klasických fotografických papírů, u nichž byla papírová
podložka pokryta vrstvou síranu barnatého a až na této vrstvě byla citlivá stříbro-želatinová vrstva, se liší tím, že nemají vrstvu
síranu barnatého. Namísto ní je papírová podložka z obou stran laminována vrstvou polyetylénu. Citlivá stříbroželatinová vrstva je nanesena na vrchní polyetylénové fólii. RC papíry poznáme snadno tak, že jejich zadní strana nemá charakter klasického
papíru, ale charakter plastické hmoty.

Ukládají se stejně
jako barytované
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2.1.2 Černobílé fotografie na skleněné podložce
Volné ambrotypie

2.1.2.1 Volné neadjustované fotografie na skleněné podložce, neprůhledné
Obvykle jsou to ambrotypie9). Volné neadjustované ambrotypie zabalíme jednotlivě do obálek z bílého
nekyselého papíru. S ohledem na křehkost podložky – nosičem obrazu je sklo – uložíme každou ambrotypii samostatně do zvláštní krabičky. Volný prostor v krabičce utěsníme složeným papírem (ze stejného
materiálu, jako jsou vyrobeny obálky). Povrch ambrotypií bývá lakován, další ochranná adjustace proti
vzdušným polutantům tedy není nutná.
Volné neadjustované ambrotypie skladujeme podobně jako skleněné desky (viz B.1.2.). Skladování
v chladu zpomalí degradaci obrazu.

Doporučení pro přechodné uložení (v řádu roků) dle ISO 18918:
Teplota: maximální přípustná hodnota (krátkodobě): 25°C , relativní vlhkost 20% - 50%.
Kolísání hodnot během 24 hodin by nemělo přesáhnout ±5 °C a ±10% RH.
Doporučení pro dlouhodobé uložení (až staletí) dle ISO 18918:
Skladovat při teplotě max. 18°C a relativní vlhkosti RH 30% - 40%.
Kolísání hodnot během 24 hodin by nemělo přesáhnout ±2 °C a ±5 % RH.

Ambrotypie v kazetě
v rámu

2.1.2.2 Černobílé fotografie na skle v uzavíratelné kazetě nebo v rámu, neprůhledné
Není-li fotografie v uzavíratelné kazetě daguerrotypie10), je to s velkou pravděpodobností ambrotypie.
Ambrotypie zcela nahradily dříve používané daguerrotypie pro účely portrétování a stejně jako daguerrotypie byly adjustovány nejčastěji v uzavíratelných kazetách s víkem. Nejčastěji v kazetách typu Union
Case, které se používaly v USA dříve pro daguerrotypie a později pro ambrotypie.
Pro dlouhodobé uložení kazet doporučujeme zabalit je do bílého nekyselého papíru archivní kvality
a vložit do krabičky z archivního kartónu příslušné velikosti. Volný prostor v krabičce utěsníme složeným
papírem ze stejného materiálu.
Podobným způsobem uložíme i ambrotypie v rámu11).
Černobílé fotografie na skle v uzavíratelné kazetě nebo v rámu uložíme podobně jako volné neadjustované ambrotypie (tedy dle doporučení ISO 18918). S tím rozdílem, že s ohledem na materiály, z nichž
jsou zhotoveny kazety nebo rámy ambrotypií, volíme vyšší hodnotu spodní hranice relativní vlhkosti.
Pro dlouhodobé uložení skladujeme v chladu, díky tomu se zpomalí degradace obrazu.

9) Ambrotypie je v principu slabý černobílý negativ zhotovený mokrým kolódiovým procesem. Obrazová vrstva je na černě
lakovaném skle; někdy není sklo lakováno, ale jen podloženo černým materiálem. Slabý negativ podložený černou plochou
se jeví jako pozitiv.
10) Ambrotypii rozlišíme od daguerrotypie snadno: daguerrotypie je na mosazném postříbřeném plechu, části obrazu bez
kresby se chovají jako stříbrné zrcadlo – jako zrcadlo odrážejí vše ze svého okolí a podle toho se jeví jako světlé nebo tmavé.
Ambrotypie se na rozdíl od daguerrotypie nikdy jako zrcadlo nechová. Ambrotypie je v místech zcela bez kresby (stíny) tmavá, v místech s kresbou (světla) je bělavá.
11) Je-li fotografie zarámovaná, není možné přímo rozlišit, zda se jedná o ambrotypii nebo ferrotypii. Jednoduchou pomůckou je obyčejný magnet. Jedná-li se o ferrotypii (která je na ocelovém plechu), magnet bude přitahován k obrazu.
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Obr. 7. Ambrotypie s paspartou, překrytá sklem a oblepená papírovou lepicí páskou. Velikost přibližně 11 x 13 cm

Obr. 8. Ambrotypie v uzavíratelné kazetě. Velikost zavřené kazety přibližně 13 x 10 cm.
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Doporučení pro přechodné uložení (v řádu roků):
Teplota: maximální přípustná hodnota (krátkodobě): 25°C, relativní vlhkost 30% - 50%.
Kolísání hodnot během 24 hodin by nemělo přesáhnout ±5 °C a ±10% RH.
Doporučení pro dlouhodobé uložení (až staletí) dle ISO 18918:
Skladovat při teplotě max. 18°C a relativní vlhkosti RH 30% - 40%.
Kolísání hodnot během 24 hodin by nemělo přesáhnout ±2 °C a ±5 % RH.

2.1.2.3 Černobílé diapozitivy na skle
Diapozitivy j83 (7o_-19á-9.9(pozi)apozitik (7azy u8°čeny 9.9(k2612)41(83 (7o13)-12(yj(o)6e)16(y7(l)ci)19,16(va)19.1(t p2
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Pokud se diapozitivy dochovaly v dřevěných kufřících, můžeme je v nich ponechat. Prověříme ovšem,
nejsou-li zasaženy plísní (zvláště papírová oblepovací páska). Nejsou-li originální kufříky k dispozici,
můžeme si nechat na diapozitivy vyrobit krabičky z tuhého kartónu s víkem (velikost asi 9 x 9 x 15 cm;
díly mohou být spojeny nýty z kvalitní nerezové oceli). Diapozitivy můžeme narovnat do krabičky bez
dalších obalů. Povrch citlivé vrstvy je chráněn krycím sklem, takže nehrozí ani poškrábání, ani degradace
vlivem vnější atmosféry. Krabice plníme diapozitivy jenom tolik, aby s nimi bylo možno pohodlně a bez
nebezpečí upuštění manipulovat.
Barevný obraz černobílých kolorovaných diapozitivů je tvořen nepříliš stabilními barvivy. Uložíme je
proto nejlépe podobně jako barevné diapozitivy (viz 2.3.2.)
Doporučení pro přechodné uložení (v řádu roků):
Teplota do 21°C, maximální přípustná hodnota (krátkodobě): 25°C , relativní vlhkost 20% - 50%.
Doporučení pro dlouhodobé uložení (až staletí) dle ISO 18911:
teplota max. - 10°C při 20 - 50% RH
teplota max. - 3°C při 20 - 40% RH
Kolísání hodnot během 24 hodin by nemělo přesáhnout ±2 °C a ±5 % RH.

2.1.3 Černobílé fotografie na plechu
2.1.3.1 Ferrotypie
2.1.3.1.1 Ferrotypie volné, neadjustované
Volné neadjustované fotografie na plechu bývají nejčastěji ferrotypie13). Výjimečně se může jednat o neadjustované daguerrotypie14).
Povrch ferrotypie bývá lakován ochranným lakem (chrání před mechanickým poškozením a vlivu
okolní atmosféry), další adjustace pro účely dlouhodobého uložení tedy již není nutná.
Volné neadjustované ferrotypie uložíme podobně jako černobílé skleněné desky (viz B.1.2.). Skladování v chladu zpomalí degradaci obrazu.
Doporučení pro přechodné uložení (v řádu roků) dle ISO 18918:
Teplota: maximální přípustná hodnota (krátkodobě): 25°C , relativní vlhkost 20% - 50% RH.
Kolísání hodnot během 24 hodin by nemělo přesáhnout ±5 °C a ±10% RH.
Doporučení pro dlouhodobé uložení (až staletí) dle ISO 18918:
Skladovat při teplotě max. 18°C a relativní vlhkosti RH 30% - 40%.
Kolísání hodnot během 24 hodin by nemělo přesáhnout ±2 °C a ±5 % RH.

13) Ferrotypie je v principu slabý černobílý negativ vzniklý mokrým kolódiovým procesem (od ambrotypie se liší tedy jen
druhem podložky). Pozdější ferrotypie (asi až do 30. let 20. století) vznikaly suchým želatinovým procesem a nakonec se
tónovaly chloridem rtuťnatým. Obrazová vrstva ferrotypie je uložena na černě lakovaném plechu. Slabý negativ podložený
černou plochou se jeví jako pozitiv.
14) Daguerrotypii rozlišíme od ferrotypie snadno: daguerrotypie je na mosazném postříbřeném plechu, části obrazu bez
kresby se chovají jako stříbrné zrcadlo – jako zrcadlo odrážejí vše ze svého okolí a podle toho se jeví jako světlé nebo tmavé.
Ferrotypie se na rozdíl od daguerrotypie nikdy jako zrcadlo nechová. Ferrotypie je v místech zcela bez kresby (stíny) černá
a matná, v místech s kresbou (světla) je bělavá.

Barviva nejsou stabilní
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Obr. 9. Černobílé kolorované diapozitivy. Velikost přibližně 8 x 8 cm.

Obr. 10. Volná neadjustovaná ferrotypie. Velikost přibližně 8 x 5 cm.
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2.1.3.1.2 Ferrotypie adjustované v rámu15)
Pro dlouhodobé uložení ferrotypií v rámu doporučujeme zabalit je do bílého nekyselého papíru archivní kvality a vložit do krabičky příslušné velikosti. Volný prostor v krabičce utěsnit složeným papírem
ze stejného materiálu.
Ferrotypie adjustované v rámu uložíme za podobných podmínek jako volné neadjustované ferrotypie
(tedy dle doporučení ISO 18918). S tím rozdílem, že s ohledem na materiály, z nichž jsou zhotoveny
rámy ferrotypií, volíme vyšší hodnotu spodní hranice relativní vlhkosti. Pro dlouhodobé uložení skladujeme v chladu, díky tomu se zpomalí degradace obrazu.

Doporučení pro přechodné uložení (v řádu roků):
Teplota: maximální přípustná hodnota (krátkodobě): 25°C , relativní vlhkost 30% - 50% RH.
Kolísání hodnot během 24 hodin by nemělo přesáhnout ±5 °C a ±10% RH.
Doporučení pro dlouhodobé uložení (až staletí) dle ISO 18918:
Skladovat při teplotě max. 18°C a relativní vlhkosti RH 30% - 40%.
Kolísání hodnot během 24 hodin by nemělo přesáhnout ±2 °C a ±5 % RH.

2.1.3.1.3 Ferrotypie adjustované v paspartě (bez rámu a skla)
Ferrotypie adjustované v paspartě uložíme podobně jako volné neadjustované ferrotypie (tedy dle
doporučení ISO 18918). S tím rozdílem, že s ohledem na materiály, z nichž jsou zhotoveny pasparty,
volíme vyšší hodnotu spodní hranice relativní vlhkosti. Pro dlouhodobé uložení skladujeme v chladu,
díky tomu se zpomalí degradace obrazu.

Doporučení pro přechodné uložení (v řádu roků):
Teplota do 21 °C, maximální přípustná hodnota (krátkodobě): 25°C ,
relativní vlhkost 20% - 50% RH.
Doporučení pro dlouhodobé uložení (desetiletí až staletí) dle ISO 18918:
Skladovat při teplotě max. 18°C a relativní vlhkosti RH 30% až 40%.

2.1.3.2 Daguerrotypie
2.1.3.2.1 Daguerrotypie volné, neadjustované
Volné neadjustované fotografie (na měděné postříbřené desce) mohou být daguerrotypie, které byly
zbaveny své původní adjustace - kazety nebo rámu. Daguerrotypické desky, jejichž povrch je zcela
nechráněný, byly původně vždy nějakým způsobem z důvodu ochrany adjustovány.
Nalezneme-li ve sbírce volné neadjustované daguerrotypie, měli bychom zajistit jejich uložení do ná15)   Daguerrotypii rozlišíme od ferrotypie snadno: daguerrotypie je na mosazném postříbřeném plechu, části obrazu bez
kresby se chovají jako stříbrné zrcadlo – jako zrcadlo odrážejí vše ze svého okolí a podle toho se jeví jako světlé nebo tmavé.
Ferrotypie se na rozdíl od daguerrotypie nikdy jako zrcadlo nechová. Ferrotypie je v místech zcela bez kresby (stíny) černá
a matná, v místech s kresbou (světla) je bělavá.

Vyrobit náhradní
uzavřenou schránku
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Obr. 11. Ferrotypie adjustovaná v paspartě, nezarámovaná.
Velikost přibližně 9 x 7 cm.

hradní uzavřené schránky16). Povrch daguerrotypie totiž není lakován, je proto ve zvýšené míře náchylný
k mechanickému poškození a k působení vzdušných polutantů. Náhradní adjustace (schránka se sklem)
uzavře fotografii do omezeného malého prostoru, čímž plně nahradí chybějící rám nebo kazetu a další
degradaci tak značně zamezí.
Daguerrotypie adjustované v náhradní schránce uložíme podobně jako skleněné desky (tedy dle doporučení ISO 18918). S tím rozdílem, že s ohledem na materiály, z nichž je zhotovena náhradní schránka,
volíme vyšší hodnotu spodní hranice relativní vlhkosti. Pro dlouhodobé uložení skladujeme v chladu,
díky tomu se zpomalí degradace obrazu.
16)  

Výrobu náhradní schránky svěříme odbornému restaurátorskému pracovišti.
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Obr. 12. Volná, neadjustovaná daguerrotypie (holá
deska). Velikost přibližně 8 x 7 cm.

Doporučení pro přechodné uložení (v řádu roků):
Teplota: maximální přípustná hodnota (krátkodobě): 25°C, relativní vlhkost 30% - 50%.
Kolísání hodnot během 24 hodin by nemělo přesáhnout ±5 °C a ±10% RH.
Doporučení pro dlouhodobé uložení (až staletí) dle ISO 18918:
Skladovat při teplotě max. 18°C a relativní vlhkosti RH 30% - 40% RH.
Kolísání hodnot během 24 hodin by nemělo přesáhnout ±2 °C a ±5 % RH.

2.1.3.2.2 Daguerrotypie adjustované v kazetě
Daguerrotypie (obvykle portréty osob) bývají adjustovány v originálních uzavíratelných kazetách s víkem. Nejvíce se používaly na americkém kontinentě (kazety typu Union Case).
Pro dlouhodobé uložení kazet doporučujeme zabalit je do bílého nekyselého papíru archivní kvality
a vložit do krabičky příslušné velikosti. Volný prostor v krabičce utěsnit složeným papírem ze stejného
materiálu.
Daguerrotypie adjustované v kazetě uložíme podobně jako volné neadjustované ferrotypie (tedy dle
doporučení ISO 18918). S tím rozdílem, že s ohledem na materiály, z nichž je zhotovena kazeta, volíme
vyšší hodnotu spodní hranice relativní vlhkosti. Pro dlouhodobé uložení skladujeme v chladu, díky
tomu se zpomalí degradace obrazu.
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Obrázek 13. Náhradní adjustace daguerrotypie, přední a zadní strana náhradní adjustace.

Doporučení pro přechodné uložení (v řádu roků):
Teplota: maximální přípustná hodnota (krátkodobě): 25°C, relativní vlhkost 30% - 50%.
Kolísání hodnot během 24 hodin by nemělo přesáhnout ±5 °C a ±10% RH.
Doporučení pro dlouhodobé uložení (až staletí) dle ISO 18918:
Skladovat při teplotě max. 18°C a relativní vlhkosti RH 30% - 40%.
Kolísání hodnot během 24 hodin by nemělo přesáhnout ±2 °C a ±5 % RH.

Obr. 14. Daguerrotypie adjustovaná v kazetě Union Case. Velkost zavřené kazety přibližně 9 x 8 cm.
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2.1.3.2.3 Daguerrotypie adjustované v rámu se sklem
Pro dlouhodobé uložení daguerrotypií v rámu doporučujeme zabalit je do bílého nekyselého papíru
archivní kvality a vložit do krabičky příslušné velikosti. Volný prostor v krabičce utěsnit složeným papírem ze stejného materiálu.
Daguerrotypie v rámu uložíme podobně jako skleněné fotografické desky (tedy dle doporučení ISO
18918). S tím rozdílem, že s ohledem na materiály, z nichž jsou zhotoveny pasparty a rámy, volíme vyšší
hodnotu spodní hranice relativní vlhkosti. Pro dlouhodobé uložení skladujeme v chladu, díky tomu se
zpomalí degradace obrazu.

Doporučení pro přechodné uložení (v řádu roků):
Teplota: maximální přípustná hodnota (krátkodobě): 25°C, relativní vlhkost 30% - 50%.
Kolísání hodnot během 24 hodin by nemělo přesáhnout ±5 °C a ±10% RH.
Doporučení pro dlouhodobé uložení (až staletí) dle ISO 18918:
Skladovat při teplotě max. 18°C a relativní vlhkosti RH 30% - 40% RH.
Kolísání hodnot během 24 hodin by nemělo přesáhnout ±2 °C a ±5 % RH.

Obr. 15. Daguerrotypie adjustovaná v rámu.
Velikost přibližně 21 x 17 cm.
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Obr. 16. Černobílé diapozitivy formátu 24 x 36 mm uložené
mezi dvěma skly formátu 5 x 5 cm. Skla jsou oblepeny černou
papírovou páskou.

Obr.17. Diapozitivy 5 x 5 cm zarámované v papírových rámečcích a uložené v krabičce z papíru.

2.1.4 Černobílé diapozitivy na filmové podložce

Novější diapozitivy (přibližně od 30. let 20. století) bývají většinou na filmové podložce. Nejběžnější
jsou formátu kinofilmu - políčka velikosti 24 x 36 mm. Mohou být zarámovány ve standardních rámečcích velikosti 5 x 5 cm k promítání ve standardním projektoru, nebo mohou být prostě jen stočeny
v ruličkách. Obvykle se nejedná o historicky nebo sběratelsky cenné unikáty, i tak je ovšem bezpečně
uložíme.

Rámečky 5 x 5 cm

2.1.4.1 Diapozitivy zarámované
Asi do 50. až 60. let 20. století se často používaly k rámování kinofilmových diapozitivů skla formátu
5 x 5 cm, tloušťky 1 mm. Mezi dvě skla se vložilo vystřižené políčko z filmu spolu s černou papírovou
maskou vymezující obraz a celek byl oblepen černou papírovou páskou. Pokud vyhovovala jednodušší
adjustace beze skel, používaly se papírové rámečky. V pozdějších letech se diapozitivy adjustovaly do
rámečků stejného rozměru (5 x 5 cm) z plastické hmoty.
Nacházejí-li se v naší sbírce skutečně historicky cenné diapozitivy, doporučujeme věnovat jim zvýšenou pozornost. Obrázky vyjmout z rámečku a samostatně je uložit do papírových obálek archivní kvality.17)
2.1.4.2 Diapozitivy ve filmových pásech
Nejčastěji bývají na svitkových filmech šíře 60 mm nebo na kinofilmovém perforovaném pásu šíře
35mm, rozstříhané po několika políčkách.
Filmové pásy doporučujeme zabalit do poskládaného papíru archivní kvality – použijeme papír formátu A3 (viz obr. 23). Podobně složené papíry se dodávají již hotové, lépe je tedy je zakoupit odborně
připravené. Zabalené pásy uložíme do kartónové krabičky odpovídajícího rozměru.
17)   O způsobech adjustace diapozitivů a možnostech uložení více v kapitole 2.3.2, týkající se barevných diapozitivů.
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Obr.18. Černobílé diapozitivy na perforovaném kinofilmu šíře 35 mm, určené pro předváděcí a výukové účely.

2.1.4.3 Diapozitivy na filmových pásech ve svitcích (stočené v ruličkách)18)
Nemají-li naše diapozitivy ve svitcích výraznou historickou hodnotu, můžeme je ve svitcích nechat. Zabalíme je do papíru archivní kvality a uložíme do krabiček z kartónu archivní kvality. Krabičky určené
pro svitky kinofilmu se běžně dodávají.
Máme-li ve sbírce filmové pásy diapozitivů, které mají nebo mohou získat časem vyšší historickou
hodnotu, měli bychom je uložit dokonaleji. Kinofilmové pásy doporučujeme rozstříhat po 5 až 6 políčkách a zabalit do papíru archivní kvality – vhodný je formát A4 . Určitou potíž způsobuje tendence
filmu se kroutit zpět do svitku. Tomu zamezíme, když rozstříhané zabalené pásy zatížíme na plocho třeba
sklem. Obvykle se srovnají do takové míry, že je můžeme definitivně uložit ve srovnaném stavu. Zabalené
pásy uložíme do kartónové krabičky odpovídajícího rozměru.
Doporučení pro přechodné uložení (v řádu roků):
Teplota do 21 °C, maximální přípustná hodnota (krátkodobě): 25°C , relativní vlhkost 20% - 50%.
Doporučení pro dlouhodobé uložení (až staletí)
dle ISO 18911.: uložit při teplotě maximálně 2°C až 7°C.
Relativní vlhkost RH závisí na maximální teplotě:
při max. teplotě 2°C: RH 20 - 50%
při max. teplotě 5°C: RH 20 - 40%
při max. teplotě 7°C: RH 20 - 30%
Kolísání hodnot během 24 hodin by nemělo přesáhnout ±2 °C a ±5 % RH.
18)   Jsou obvykle na kinofilmovém perforovaném pásu šířky 35 mm a používaly se asi do 70. let minulého století nejčastěji pro různé výukové, předváděcí či přednáškové účely. Na filmových pásech jednotlivých záběrů se dodávaly i různé kreslené
pohádkové seriály.

Cennější rozstříhat
na pásy
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Obr. 19. Černobílé negativy na skleněné podložce, zhotovené suchým želatinovým procesem.
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2.2 Černobílé negativní materiály
K ukládání fotografických negativů používáme podobné materiály, jako pro ukládání fotografických
pozitivů. Tedy obálky z bílého nekyselého papíru archivní kvality, nebo obálky z polyetylénu nebo polyesteru.

Pro dlouhodobé uložení dáme jednoznačně přednost papírovým obálkám. Obálky z polyetylénu nebo
polyesteru mají sice výhodu, že jsou průhledné (obaly při prohlížení fotografií není tedy třeba rozbalovat,
jako u papírových), mají ale nevýhodu, že v případě vyšší vlhkosti (k němuž může snadno dojít třeba
při přechodu ze studeného do teplejšího prostředí) se zdeformují nebo dokonce přilepí k fotografii. Pro
dlouhodobé bezpečné uložení proto volíme obálky z bílého nekyselého papíru19).

2.2.1 Černobílé negativy na skleněné podložce (skleněné desky)
Černobílé skleněné negativy v našich sbírkách bývají v naprosté většině případů suché želatinové desky, jen ojediněle kolódiové negativy (viz dále). Pro účely správného uložení je ani nepotřebujeme přesně
identifikovat, oba dva druhy uložíme stejně.
19)   O výhodách a nevýhodách papírových a plastových obalů podrobněji v příloze B naší metodiky.

Lépe obálky papírové
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2.2.1.1 Černobílé negativy (skleněné desky) zhotovené mokrým kolódiovým procesem20)
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Obr. 21. Černobílé negativy formátu 6 x 9 na svitkovém filmu šíře 60 mm. Uloženy v průsvitných papírových (pergaminových) obálkách.

2.2.1.2 Černobílé negativy (skleněné desky) zhotovené suchým želatinovým procesem21)
Suché želatinové desky uložíme podobně jako mokré kolódiové. Každou desku zabalíme samostatně
do obálky z bílého nekyselého papíru a zabalené desky uložíme po několika kusech do krabičky z kartónu archivní kvality. Desky větší než formátu 13 x 18 cm doporučujeme uložit do krabiček maximálně
po 5 kusech. Menší desky můžeme uložit do krabiček po více kusech, tak, aby se s krabičkami dalo ještě
pohodlně manipulovat. Krabičky ukládáme v archivu vždy tak, aby v nich byly desky uloženy vertikálně
(nastojato). Váha desek pak spočívá nejvíce na jejich hranách, čímž se minimalizuje tlak na emulzní
vrstvu a uložení je šetrnější.
Doporučení pro přechodné uložení (v řádu roků) dle ISO 18918:
Teplota: maximální přípustná hodnota (krátkodobě): 25°C , relativní vlhkost 20% - 50%.
Kolísání hodnot během 24 hodin by nemělo přesáhnout ±5 °C a ±10% RH.
Doporučení pro dlouhodobé uložení (až staletí) dle ISO 18918:
Skladovat při teplotě max. 18°C a relativní vlhkosti 30% - 40% RH.
Kolísání hodnot během 24 hodin by nemělo přesáhnout ±2 °C a ±5 % RH.
21)   Je to naprostá většina skleněných desek, které se v našich fotografických sbírkách vyskytují. Období jejich užívání
bylo poměrně dlouhé (přibližně do roku 1878 do 50. let 20. století), takže negativů tohoto typu se zachovalo poměrně mnoho
(a to i přes skutečnost, že větší část z nich byla nejspíš rozbita). Obrazová emulzní vrstva bývá neutrálně černá nebo odstínem
do hněda. V povrchu desek se obvykle nerovnoměrnosti nevyskytují. Často mívají desky, zvláště na okrajích, více lesklé části
- takzvaná stříbrná zrcátka, vzniklá postupnou degradací obrazu.
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Obr. 22. Černobílé negativy na perforovaném kinofilmu šíře 35 mm, rozstříhané po 5 – 6 políčkách.
Uloženy v průsvitných polyetylénových obálkách.

2.2.2 Černobílé fotografické negativy na ohebné průhledné podložce - ploché filmy
nebo filmové pásy

Máme-li ve sbírce fotografické černobílé negativní filmy, měli bychom si předně nechat zjistit, nejsou-li
mezi běžnými negativy (které jsou na acetylcelulózové podložce) také negativy na nitrocelulózové podložce, neboť tyto materiály jsou vysoce hořlavé a vyžadují zvláštní podmínky ukládání22).

Ze starých obálek
přebalíme

2.2.2.1 Černobílé negativy na acetylcelulózové podložce (svitkové filmy a kinofilmy)23)
Nejčastěji jsou to svitkové filmy (šíře 60 mm, neperforované) nebo kinofilmy (šíře 35 mm, oboustranně perforované). Můžeme se s nimi setkat buď v původním stavu - nerozstříhané ve svitcích (stočené
v ruličkách) nebo rozstříhané na pásy po několika obrázcích (délky přibližně do 20 cm). Jsou-li již rozstříhané na pásy, bývají nejčastěji zasunuty do obálek z průsvitného (tzv. pergaminového) papíru. Papír
tohoto typu má nevýhodu, že má poměrně drsný povrch, takže filmy se při častém vytahování mohou
poškrábat. Dále nemáme jistotu, že použitý papír je archivní kvality. Doporučujeme proto filmové pásy
z obálek z průsvitného papíru vyjmout a zabalit do bílého nekyselého papíru archivní kvality.
Kinofilmové pásy doporučujeme rozstříhat po 5 - 6 políčkách a zabalit do papíru archivní kvality –
použijeme papír formátu A3 (viz obr. 23.). Podobně složené papíry se dodávají již hotové, lépe je tedy je
zakoupit odborně připravené. Určitou potíž způsobuje tendence filmu se kroutit zpět do svitku. Tomu za22)   Viz poznámka 24
23)   Je to většina fotografických filmů vyrobených v době přibližně od 30. let 20. století dodnes. Jsou-li uloženy za
normální teploty ve větším množství pohromadě, podléhají samovolnému rozkladu. V průběhu degradačního procesu se
uvolňuje kyselina octová, která samovolný rozklad urychluje. Acetylcelulózové filmy jsou jen mírně hořlavé, nebezpečí samovznícení v průběhu skladování u nich nehrozí.
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Obr. 23. Možnost uložení filmových pásů do svépomocně složeného archivního papíru.

mezíme, když rozstříhané zabalené pásy zatížíme na plocho těžším sklem, obvykle se srovnají do takové
míry, že je můžeme definitivně uložit ve srovnaném stavu. Zabalené pásy uložíme do kartónové krabičky
odpovídajícího rozměru.
Ukládání filmů bychom měli provádět takovým způsobem, abychom zajistili dobrou ventilaci vzduchu. Ukládáme je proto jen v malých množstvích pohromadě, raději menší množství filmů ve větších
obalech. Krabice volíme nejlépe z kartónu s alkalickou rezervou. Máme-li materiály uloženy v chlazeném depozitáři, snížíme teplotu skladovacích prostor na nejnižší hodnotu, jaké jsme schopni dosáhnout,
a je pro nás ještě ekonomicky únosná.
Doporučení pro přechodné uložení (v řádu roků):
Teplota do 21 °C, maximální přípustná hodnota (krátkodobě): 25°C , relativní vlhkost 20% - 50%.
Doporučení pro dlouhodobé uložení (až staletí) dle ISO 18911.:
uložit při teplotě maximálně 2°C až 7°C.
Relativní vlhkost RH závisí na maximální teplotě:
při max. teplotě 2°C: RH 20 - 50%
při max. teplotě 5°C: RH 20 - 40%
při max. teplotě 7°C: RH 20 - 30%
Kolísání hodnot během 24 hodin by nemělo přesáhnout ±2 °C a ±5 % RH.
Filmy, u nichž již začal proces samovolného rozkladu podložky, je nutné skladovat
při teplotě pod 0°C.
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Obr. 24. Ploché filmy formátu 6 x 9 cm, v původní formě přírůstku, zatím nezpracováno.

2.2.2.2 Černobílé fotografické negativy na nitrocelulózové podložce24)
Jsou to buď ploché filmy obvyklých formátů25), nebo filmové pásy délky 0,6 až 1,7 m (svitkové filmy
a kinofilmy).
Abychom co nejvíce zamezili samovolnému rozkladu, skladujeme nitrocelulózové filmy v chlazených
a dobře větraných prostorách. Ukládáme je jen v malých množstvích pohromadě, raději menší množství
filmů ve větších obalech. Krabice volíme nejlépe z kartónu s alkalickou rezervou. Máme-li materiály
uloženy v chlazeném depozitáři, snížíme teplotu skladovacích prostor na nejnižší hodnotu, jaké jsme
schopni dosáhnout a je pro nás ještě ekonomicky únosná.
Doporučení pro přechodné uložení (v řádu roků):
Teplota do 21 °C, maximální přípustná hodnota (krátkodobě): 25°C , relativní vlhkost 20% - 50%.
Doporučení pro dlouhodobé uložení (až staletí) dle ISO 10356:
Teplota max. 2°C při relativní vlhkosti RH 20% až 30% (filmy, u nichž ještě neprobíhá zřetelný
samovolný rozklad podložky).
Filmy, u nichž již začal proces samovolného rozkladu podložky, je nutné skladovat při teplotě
pod 0°C.
24) Nitrocelulózová podložka byla pro negativy používána poměrně dlouho - přibližně od roku 1889 do poloviny 30. let 20.
století, částečně ještě do poloviny 50. let 20. století. Nitrocelulózové filmy jsou vysoce hořlavé a vyžadují zvláštní pozornost
(nitrocelulóza je základem tzv. střelné bavlny; uvádí se, že když se vhodí svitek filmu do hořících kamen, kamna mohou vybouchnout). Za pokojové teploty se filmy samovolně rozkládají. Při tomto procesu se uvolňují oxidy dusíku, které reagují se
vzdušnou vlhkostí, vytváří se kyselina dusičná, která dále samovolný rozklad urychluje. V procesu rozkladu vzniká teplo, které
se může při nedostatečném odvádění hromadit. Jsou známy případy, kdy při uložení většího množství nitrocelulózových filmů
pohromadě došlo ke zvýšení teploty do takové míry, že došlo k samovznícení. Optickými metodami je možno nitrocelulózové
filmy rozlišit od běžných filmů na acetylcelulózové podložce jen obtížně. O jejich identifikaci požádáme odborné pracoviště.
25) nejčastěji byly používány v tzv. filmpackových kazetách.
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Obr. 25. Černobílý perforovaný kinofilm šíře 35 mm na polyesterové podložce (více čirá, pevnější a více
se kroutí než acetylcelulózová podložka).

2.2.2.3 Černobílé negativy na polyesterové podložce26)
Vzhledem k tomu, že jsou to novější materiály, bývají ve sbírkách historických fotografií zastoupeny
poměrně málo. Od běžných acetylcelulózových filmů se liší jenom typem podložky, můžeme je tedy
ošetřit a uložit úplně stejně (viz. 2.2.2.1).
Polyesterová podložka je stabilnější než acetylcelulózová, k samovolnému rozkladu u polyesterových
filmů nedochází. Můžeme je skladovat bez obav v uzavřených krabicích a nemusíme tolik dbát na intenzivní výměnu vzduchu ve skladovacích prostorech (jako u filmů acetylcelulózových).
Doporučení pro přechodné uložení (v řádu roků):
Teplota do 21 °C, maximální přípustná hodnota (krátkodobě): 25°C, relativní vlhkost 20% - 50%.
Doporučení pro dlouhodobé uložení (až staletí) dle ISO 18911:
Teplota max. 21°C , relativní vlhkost 20 – 50 % RH.
Kolísání hodnot během 24 hodin by nemělo přesáhnout ±2 °C a ±5 % RH.

26) Filmy na polyesterové podložce se používají od 60. let minulého století většinou pro dokumentační, vědecké, nebo jiné
speciální účely. Vyrábějí se ve stejných formátech jako filmy na acetylcelulózové podložce. Snadno je poznáme podle charakteru podložky - podložka polyesterových filmů je více čirá a mnohem pevnější než podložka acetylcelulózových filmů. Filmy na
polyesterové podložce se také více kroutí než běžné filmy na acetylcelulózové podložce, a to i v případě, kdy byly dlouhodobě
uloženy v rovném stavu v plochých obálkách.

Jsou stabilnější
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Karel Šmirous: barevný diapozitiv na autochromovém materiálu. Bez názvu, 1915. Autochromová deska překryta krycím sklem a oblepena černou papírovou páskou. Formát 9 x 12 cm. (NTM 56172)
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2.3 Barevné pozitivní materiály
Řadíme sem barevné fotografické záznamy zhotovené chemickým barevným procesem, nikoli tedy
původně černobílé a následně kolorované. Mohou být na papíře nebo na ohebné průhledné podložce,
případně na skle.
Barevné materiály vyžadují při archivaci zvláštní pozornost. Barevné fotografické obrazy jsou většinou tvořeny barvivy, která jsou málo stabilní a blednou řádově již během několika desetiletí, i když jsou
uloženy ve tmě. Stabilnější jsou jen barevné obrazy zhotovené některými ušlechtilými technikami (například pigmentovým procesem), nebo obrazy zhotovené novodobými barevnými vybělovacími procesy
(například Cibachrome), nebo barevné okamžité fotografie (typu Polaroid). Tyto techniky bývají ovšem
v běžných sbírkách zastoupeny jen málo.
Ve většině případů nacházíme ve sbírkách chromogenní vícevrstvé barevné materiály - nejběžnější
materiály druhé poloviny 20. století.27)
Pro dlouhodobé uložení dáme jednoznačně přednost papírovým obálkám. Obálky z polyetylénu nebo
polyesteru mají sice výhodu, že jsou průhledné (obaly při prohlížení fotografií není tedy třeba rozbalovat, jako u papírových), skýtají ale nebezpečí, že při případném vlhčím prostředí (nebo při přechodu ze
studeného do teplejšího prostředí) se zvlní nebo dokonce přilepí k fotografii. Pro bezpečné uložení proto
jednoznačně volíme obálky z bílého nekyselého papíru28).
Jediný způsob, jak uchránit barevné materiály od pozvolné degradace barev, je skladovat je v chladu při stálé a co nejnižší teplotě, jakou jsme schopni provozovat.

Velmi nestabilní!

2.3.1 Barevné pozitivy na papíře
2.3.1.1 Barevné pozitivy na vícevrstvém papíře moderního typu
Obvykle je to většina barevných fotografií v našich sbírkách. Mohou být provedeny buď na papírové
podložce tradičního typu (podložka s podkladovou vrstvou síranu barnatého – tzv. barytované papíry)
nebo na novějším papírové podložce oboustranně laminované polyetylénem (tzv. RC papíry).
S oběma typy barevných pozitivů zacházíme při ukládání do obálek zcela analogicky jako s černobílými fotografiemi na papíře – viz 2.1.1. Na rozdíl od černobílých fotografií na papíře je ovšem skladujeme
z důvodu zamezení degradace barev při co nejnižší teplotě.

Doporučení pro přechodné uložení (v řádu roků):
Teplota do 21 °C, maximální přípustná hodnota (krátkodobě): 25°C, relativní vlhkost 20% - 50%.
Doporučení pro dlouhodobé uložení (až staletí) dle ISO 18920:
teplota max. 2°C , relativní vlhkost 30 - 50% RH
teplota max. 5°C, relativní vlhkost 30 - 40% RH
Kolísání hodnot během 24 hodin by nemělo přesáhnout ±2 °C a ±5 % RH.

27) Chromogenní materiály jsou barevné negativy a pozitivy na vícevrstvém materiálu, u nichž se barviva (žluté, purpurové,
azurové) vytvářejí v příslušných jednotlivých vrstvách až v procesu zpracování reakcí složek obsažených v dílčích citlivých
vrstvách a složek obsažených v barvotvorné vývojce.
28) O výhodách a nevýhodách papírových a plastových obalů podrobněji v příloze B naší metodiky.

Skladujeme
při co nejnižší
teplotě
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2.3.1.2 Barevné pozitivy zhotovené procesem barevné okamžité fotografie29)
V našich sbírkách nejsou příliš zastoupeny, neboť tyto procesy se v době jejich největšího rozšíření
u nás z důvodů obtížné dostupnosti mnoho nepoužívaly.
Materiály tohoto typu jsou podstatně stabilnější vůči světlu i vůči vzdušným polutantům než chromogenní materiály. Není nutné je skladovat za tak přísných podmínek a v takovém chladu, jako materiály
chromogenní.
K zabalení těchto fotografií můžeme použít stejné postupy jako pro černobílé fotografie na papíře – viz
2.1.1.
Doporučení pro přechodné uložení (v řádu roků) dle ISO 18920:
Teplota do 21 °C, maximální přípustná hodnota (krátkodobě): 25°C, relativní vlhkost 20% - 50%.
Doporučení pro dlouhodobé uložení (až staletí) dle ISO 18920:
Skladovat při teplotě max. 16°C , při relativní vlhkosti 30% - 50% RH.
Kolísání hodnot během 24 hodin by nemělo přesáhnout ±2 °C a ±5 % RH.

Stabilnější

2.3.1.3 Vybělovací barevné materiály (Cibachrom, Ilfochrom)30)
Pro ukládání těchto fotografií do obálek můžeme použít stejné postupy, jako pro ukládání černobílých
fotografií (viz 2.1.1).
Materiály tohoto typu jsou podstatně stabilnější vůči světlu i vůči vzdušným polutantům než chromogenní materiály. Není nutné je skladovat za tak přísných podmínek a v takovém chladu, jako materiály
chromogenní.

Doporučení pro přechodné uložení (v řádu roků) dle ISO 18920:
Teplota do 21 °C, maximální přípustná hodnota (krátkodobě): 25°C, relativní vlhkost 20% - 50%.
Doporučení pro dlouhodobé uložení (až staletí) dle ISO 18920:
Skladovat při teplotě max. 16°C , při relativní vlhkosti 30 % - 50 % RH.
Kolísání hodnot během 24 hodin by nemělo přesáhnout ±2 °C a ±5 % RH.
2.3.1.4 Ostatní barevné fotografie
Vzácně se setkáme ve sbírkách i s jinými druhy barevných pozitivů. Například s barevnými obrazy
vzniklými procesy tzv. tříbarevné fotografie31). Pro účely správného uložení nepotřebujeme přesně identifikovat druh techniky. Fotografií tohoto typu nikdy nebude ve sbírce velké množství, takže je můžeme
29)   Jsou to barevné fotografie zhotovené instantními procesy jako Polaroid, Kodak instamatic. Tyto materiály mají zcela
odlišnou stavbu a proces vzniku barevného obrazu u nich probíhá zcela jinak než u chromogenních materiálů. Po expozici
dochází aplikací vyvolávací pasty k difúznímu pronikání barviv mezi jednotlivými vrstvami.
30)   Mají zcela odlišnou stavbu a proces vzniku barevného obrazu u nich probíhá zcela jinak než u chromogenních materiálů. Barviva v jednotlivých vrstvách jsou obsažena již v neexponovaném materiálu a v průběhu zpracování se z vrstev
odstraňují (vybělují). Tyto materiály pracují inverzně. V důsledku celkové stavby obrazu jsou stabilnější než vícevrstvé chromogenní barevné materiály.
31)   Procesy tříbarevné fotografie byly používané nejvíce před zavedením vícevrstvých chromogenních materiálů. Nejdříve se na černobílý negativní film pořídily tři barevné výtažky, z nichž se zhotovil barevný obraz postupným soutiskem žluté,
purpurové a azurové barvy. K tomu se používalo několik různých procesů (např. barevný pigmentový tisk nebo pinatypie).
V důsledku celkové stavby obrazu jsou stabilnější než vícevrstvé chromogenní barevné materiály.
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Obr. 26. Autochrom adjustovaný mezi skly.
Velikost přibližně 9 x 12 cm.

Obr. 27. Způsob adjustace autochromu mezi skly.

uložit za stejných podmínek, jako chromogenní barevné pozitivy – tedy pro fotografie na papíře tím
nejpřísnějším doporučovaným způsobem (viz 2.3.1.1).

Doporučení pro přechodné uložení (v řádu roků):
Teplota do 21 °C, maximální přípustná hodnota (krátkodobě): 25°C, relativní vlhkost 20% - 50%.
Doporučení pro dlouhodobé uložení (až staletí) dle ISO 18920:
teplota max. 2°C při RH max. 50%.
teplota max. 5°C při RH max. 40%
Kolísání hodnot během 24 hodin by nemělo přesáhnout ±2 °C a ±5 % RH.

2.3.2 Barevné diapozitivy na skleněné nebo filmové podložce
2.3.2.1 Barevné rastrové materiály (Autochrom, Filmcolor a další)32)
Zabalíme a uložíme je podobně jako černobílé skleněné negativy (viz 2.2.1). Na rozdíl od černobílých
negativů se je z důvodu zamezení degradace barev snažíme archivovat při co nejnižší teplotě. Jedná-li se
o diapozitivy na filmové podložce, které nejsou adjustované mezi skly, zabalíme je a uložíme podobně
jako černobílé negativy na filmové podložce (viz 2.2.2) a archivujeme je při co nejnižší teplotě.

32)   Jsou to nejstarší barevné diapozitivy zhotovené skutečně barevným fotochemickým procesem, používané od roku
1907 přibližně do 20. až 30. let minulého století. Materiály typu Autochrom jsou na skleněné desce přikryté stejně velkým
sklem a oblepené černou papírovou páskou. Materiály typu Filmcolor jsou na filmové podložce, obvykle také adjustované
mezi dvěma skly. Rastrové materiály rozlišíme mikroskopicky: obraz je tvořen rastrem z červených, zelených a modrých plošek.
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Doporučení pro přechodné uložení (v řádu roků):
Teplota do 21 °C, maximální přípustná hodnota (krátkodobě): 25°C, relativní vlhkost 20% - 50%.
Doporučení pro dlouhodobé uložení (až staletí) dle ISO 18911:
teplota max. - 10°C při 20 - 50% RH
teplota max. - 3°C při 20 - 40% RH
Kolísání hodnot během 24 hodin by nemělo přesáhnout ±2 °C a ±5 % RH.
Obr.28. Diapozitivy 6 x 9 cm na svitkovém filmu šíře 60 mm
uložené v papírové průsvitné obálce.

Obr. 29. Kinofilmové pásy rozstříhané po několika políčkách, uložené v průhledných polyetylenových obálkách.

2.3.2.2 Barevné diapozitivy novodobého typu33)
Podle formátu mohou být na kinofilmu (políčka 24 x 36 mm), svitkovém filmu (formáty 4,5 x 6 cm; 6 x
6 cm; 6 x 9 cm) nebo na plochém filmu různých formátů (od 6 x 9 cm do 18 x 24 cm). Nejsou-li zarámované, bývají nejčastěji uloženy v průsvitných papírových nebo polyetylénových obálkách.
33)   Jsou na barevném inverzním vícevrstvém (chromogenním) materiálu moderního typu, používaném od roku 1936
dodnes. Formátem to mohou být kinofilmy, svitkové filmy nebo ploché filmy obvyklých velikostí.
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Obr. 30. Kinofilmové pásy rozstříhané po několika políčkách, uložené
v průsvitných papírových (pergaminových) obálkách.

2.3.2.2.1 Diapozitivy 24 x 36 mm adjustované v rámečcích
V pozdějších letech se diapozitivy adjustovaly do rámečků stejného rozměru (5 x 5 cm) z plastické
hmoty, buď se skly anebo beze skel. Starší skleněné diapozitivy se ukládaly do papírových krabiček, novější diapozitivy z plastické hmoty do krabiček z plastické hmoty. Krabičky na diapozitivy mají často na
bocích zářezy pro zasunutí jednotlivých obrázků. Starší papírové krabičky mohou být vyrobeny z kyselého papíru s obsahem ligninu, proto je doporučujeme nahradit krabičkami, které necháme vyrobit
z kartónu archivní kvality. Skleněné diapozitivy do nich můžeme vložit bez dalších obalů. Ani v případě

Obr. 31. Různé druhy adjustace diapozitivů 5 x 5 cm: adjustace mezi skly, diarámečky papírové, kovové, plastové.
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Obr. 32. Diapozitivy 24 x 36 mm zarámované v rámečcích 5 x 5
cm z plastické hmoty a uložené v krabičkách z plastické hmoty.

Staré rámečky
a krabičky prověřit

novějších plastových krabiček na diapozitivy (o jejichž materiálu obvykle nemáme žádné informace) si
nemůžeme být jisti, že jsou pro dlouhodobé uložení zcela bezpečné. Doporučujeme tedy i plastové krabičky nahradit papírovými, zhotovenými z kartónu archivní kvality.
Nacházejí-li se v naší sbírce skutečně historicky cenné diapozitivy, doporučujeme věnovat jim zvýšenou pozornost. Obrázky vyjmout z rámečku a samostatně je uložit do papírových obálek archivní kvality.
2.3.2.2.2 Diapozitivy na filmových pásech34)
Nejčastěji je nacházíme ve svitcích (stočené v ruličkách). Nemají-li výraznou historickou hodnotu,
můžeme je ve svitcích ponechat. Zabalíme je do papíru archivní kvality a uložíme do krabiček z kartónu
archivní kvality. Krabičky určené pro svitky kinofilmu se běžně dodávají.
Máme-li ve sbírce filmové pásy diapozitivů, které mají nebo mohou získat časem vyšší historickou
hodnotu, měli bychom je uložit dokonaleji.
Kinofilmové pásy doporučujeme rozstříhat po 5 - 6 políčkách a zabalit do papíru archivní kvality –
použijeme papír formátu A3 (viz obr. 23). Podobně složené papíry se dodávají již hotové, lépe je tedy je
zakoupit odborně připravené. Určitou potíž způsobuje tendence filmu se kroutit zpět do svitku. Tomu zamezíme, když rozstříhané zabalené pásy zatížíme na plocho těžším sklem, obvykle se srovnají do takové
míry, že je můžeme definitivně uložit ve srovnaném stavu. Zabalené pásy uložíme do kartónové krabičky
odpovídajícího rozměru.
34)   Nejčastěji bývají na svitkových filmech šíře 60 mm nebo na kinofilmovém perforovaném pásu šířky 35 mm. Jsou
obvykle na kinofilmovém perforovaném pásu šířky 35 mm a používaly se asi do 70. let minulého století nejčastěji pro různé
výukové, předváděcí či přednáškové účely. Na filmových pásech jednotlivých záběrů se dodávaly i různé kreslené pohádkové
seriály.
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Obr. 33. Diapozitivy na perforovaném kinofilmu šíře 35 mm s tematikou pohádek.

Doporučení pro přechodné uložení (v řádu roků):
Teplota do 21 °C, maximální přípustná hodnota (krátkodobě): 25°C, relativní vlhkost 20% - 50%.
Doporučení pro dlouhodobé uložení (až staletí) dle ISO 18911:
Maximální teplota uložení v závislosti na relativní vlhkosti RH:
-10°C při relativní vlhkosti 20 - 50% RH
-3°C při relativní vlhkosti 20 - 40% RH
Kolísání hodnot během 24 hodin by nemělo přesáhnout ±2 °C a ±5 % RH.

Obr. 34. Barevné negativy na perforovaném kinofilmu šíře 35 mm (film s barevnou maskou).
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2.4 Barevné negativní materiály
Většinou se jedná o negativy na acetylcelulózové podložce - svitkové filmy nebo kinofilmy, někdy
i ploché filmy větších formátů35). Barevné negativy na skleněné podložce nacházíme jen výjimečně.
Barevné negativy zabalíme podobně jako černobílé negativy (viz 2.2). Na rozdíl od černobílých negativů se je z důvodu zamezení degradace barev snažíme archivovat při co nejnižší teplotě.
Doporučení pro přechodné uložení (v řádu roků):
Teplota do 21 °C, maximální přípustná hodnota (krátkodobě): 25°C, relativní vlhkost 20% - 50%
RH.
Doporučení pro dlouhodobé uložení (až staletí) dle ISO 18911:
Maximální teplota uložení v závislosti na relativní vlhkosti RH:
-10°C při relativní vlhkosti 20 - 50% RH
-3°C při relativní vlhkosti 20 - 40% RH
Kolísání hodnot během 24 hodin by nemělo přesáhnout ±2 °C a ±5 % RH.

35)   Barevné negativy jsou v naprosté většině případů na vícevrstvém barevném chromogenním materiálu. Novější barevné negativy obsahují tzv. barevnou masku, používanou pro lepší barevnou kvalitu. Maskované barevné negativy mají výrazně
oranžové zabarvení.
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Obr. 35. Jednostranně perforovaný film šíře
8 mm.

2.5 Kinematografické filmy
2.5.1 Černobílé kinematografické filmy

36)

Jsou to filmové pásy šíře 8 až 35 mm, jednostranně nebo oboustranně perforované, navinuté na menších nebo větších cívkách.
Z filmů na nitrocelulózových i acetylcelulózových podložkách se uvolňují v průběhu skladování kyselé
výpary, které způsobují samovolně se urychlující destruktivní rozklad celé hmoty filmu. Kinematografické filmy by měly být proto uloženy v chladu, ve větších dobře větraných místnostech, volně na policích
nebo v prostorných krabicích z kartónu s alkalickou rezervou. I tak se musíme smířit s tím, že budou-li
uloženy při normální pokojové teplotě, během několika desítek let se částečně nebo zcela rozpadnou.
Jediný způsob, jak lze samovolné degradaci filmů zabránit, je uložit je při teplotě pod bodem mrazu.
Pro tyto účely je ovšem nutné zabalit filmy do dokonale vlhkotěsných krabic, nebo je zabalit do plastových fólií tak, aby nemohla dovnitř proniknout vlhkost. Nebezpečí zvlhnutí filmů nastává při přenesení
z prostředí mrazu do vnějšího teplejšího prostředí. Laickým způsobem jsme schopni dosáhnout dokonale těsného zabalení jen s obtížemi. Pokud se tedy rozhodneme filmy uložit při teplotě pod bodem mrazu,
přenecháme přípravy tohoto uložení raději odbornému restaurátorskému pracovišti.
Doporučení pro přechodné uložení (v řádu roků):
Teplota do 21 °C, maximální přípustná hodnota (krátkodobě): 25°C relativní vlhkost 20% - 50%.
Doporučení pro dlouhodobé uložení (až staletí) dle ISO 18911 (pro filmy, u nichž ještě neprobíhá proces samovolného rozkladu):
uložit při teplotě maximálně 2°C až 7°C.
Relativní vlhkost RH závisí na maximální teplotě:
při max. teplotě 2°C: RH 20 - 50%
při max. teplotě 5°C: RH 20 - 40%
při max. teplotě 7°C: RH 20 - 30%
Kolísání hodnot během 24 hodin by nemělo přesáhnout ±2 °C a ±5 % RH.
36)   Kinematografické filmy byly přibližně do konce 30. let (výjimečně až do 50. let) minulého století pořizovány na materiály s nitrocelulózovou podložkou (jsou vysoce hořlavé), od 50. let až dodnes jsou používány materiály s acetylcelulózovou
podložkou (téměř nehořlavé). Hořlavé nitrocelulózové filmy jsou nebezpečné. V průběhu skladování se mohou samovolně
zahřívat a může dojít až k jejich samovznícení. Určení druhu podložky laickým způsobem není dobře možné (není-li tato
skutečnost na okraji filmu vysloveně uvedena). O identifikaci požádáme odborné restaurátorské pracoviště.

Uložení v mrazu
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Obr. 36. Jednostranně perforovaný film šíře 8 mm
navinutý na cívce, připravený k projekci.

2.5.2 Barevné kinematografické filmy

Nejlépe pod bodem
mrazu

Jsou to filmové pásy šíře 8 až 35 mm, jednostranně nebo oboustranně perforované, navinuté na menších nebo větších cívkách. Většinou jsou na acetylcelulózové podložce, výjimečně mohou být na nitrocelulózové podložce.
Z filmové podložky nitrocelulózových i acetylcelulózových filmů se uvolňují v průběhu skladování
kyselé výpary, které způsobují samovolně se urychlující destruktivní rozklad celé hmoty filmu. Kinematografické filmy by měly být proto uloženy v chladu, ve větších dobře větraných místnostech, volně na
policích nebo v prostorných krabicích z kartónu s alkalickou rezervou. I tak se musíme při skladování za
běžné pokojové teploty smířit s tím, že během několika desítek let se filmy částečně nebo zcela rozpadnou.
Jediný způsob, jak lze samovolné degradaci filmů zabránit, je uložit je při teplotě pod bodem mrazu.
Pro tyto účely je ovšem nutné zabalit filmy do dokonale vlhkotěsných krabic, nebo je zabalit do plastových fólií tak, aby nemohla dovnitř proniknout vlhkost. Nebezpečí zvlhnutí filmů nastává při přenesení
z prostředí mrazu do vnějšího teplejšího prostředí. Laickým způsobem jsme schopni dosáhnout dokonale těsného zabalení jen s obtížemi. Pokud se tedy rozhodneme filmy uložit při teplotě pod bodem mrazu,
přenecháme přípravy tohoto uložení raději odbornému restaurátorskému pracovišti.

Doporučení pro přechodné uložení (v řádu roků):
Teplota do 21 °C, maximální přípustná hodnota (krátkodobě): 25°C, relativní vlhkost 20% - 50%.
Doporučení pro dlouhodobé uložení (až staletí) dle ISO 18911:
teplota max. - 10°C při 20 - 50% RH
teplota max. - 3°C při 20 - 40% RH
Kolísání hodnot během 24 hodin by nemělo přesáhnout ±2 °C a ±5 % RH.
Filmy, u nichž již začal proces samovolného rozkladu podložky,
je nutné skladovat při teplotě pod 0°C.
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2.6 Obecné zásady pro ukládání fotografických sbírek, nábytek, manipulaci, transport
Pro uložení fotografické sbírky je základním požadavkem udržení pokud možno stabilních klimatických podmínek.
Teplotu se snažíme udržovat nejnižší, jakou nám naše možnosti dovolí. Doporučení uvedené v našem
průvodci pro přechodné uložení fotografického materiálu (v řádu roků) uvádí maximální přípustnou
teplotu až 25 °C – zde se předpokládá, že této teploty se dosáhne ve skladovacích prostorech jen na krátkou dobu (například v letním období).
Hodnota relativní vlhkosti (Relative Humidity - RH) by se měla pohybovat mezi 30 – 50 % RH a během dne by se neměla změnit o více než 5%. Krajní spodní hodnota je 20% RH. Pod touto hranicí
dochází již k vysušování materiálu. Krajní horní hodnota je 65 % RH. Nad touto hodnotou již hrozí, že
materiál začne plesnivět.37)
Větráme velmi opatrně, aby nedošlo k prudkému zvýšení teploty – aktuální je to zvláště na jaře, kdy
může být venku o mnoho tepleji než uvnitř - při rychlém zvýšení teploty v prostoru pro skladování může
dojít k okamžité kondenzaci vlhkosti na studených površích předmětů. Neotvíráme okna, když je venku
deštivé počasí – může dojít k prudkému zvýšení vlhkosti vzduchu.
Nedostatečně známa je skutečnost, že ještě větší škody než skladování v teple, způsobují u skladovaného fotografického materiálu náhlé výkyvy teploty a vlhkosti. Změny teploty by neměly být u přechodně
uloženého materiálu během 24 hodin větší než ±5 °C a změny relativní vlhkosti během 24 hodin větší než
±10% RH. U dlouhodobě uloženého materiálu by neměly být změny teploty během 24 hodin větší než
±2 °C a změny relativní vlhkosti během 24 hodin větší než ±5% RH38).
Z tohoto hlediska jsou tedy pro uložení fotografického materiálu vhodnější spíše místnosti uprostřed
budovy, s nejstabilnějším klimatem. Zcela nevhodné jsou podkrovní prostory budov, zde prudce kolísá
teplota i vlhkost. Vhodnější jsou z hlediska stability podmínek přízemní prostory. Nevhodné jsou sklepní prostory, v nichž může být příliš vlhké prostředí. Pokud tedy nemáme chlazený depozitář, volíme
k uložení sbírky alespoň přízemní dobře izolované prostory, (nebo prostory, jejichž stěnami není ani
z části plášť nebo střecha budovy), kde se i v létě může udržet teplota do 20 °C. Není-li jiná možnost,
můžeme využít i sklepní prostory, pokud do místností nainstalujeme v dostatečném množství výkonné
odvlhčovače.
Nejnáročnější je uložení barevného fotografického materiálu. Při uložení za normální teploty mohou
negativy i pozitivy změnit barvy již během dvaceti nebo třiceti let. Proto se je snažíme uchovávat v chlazeném prostředí – čím nižší teplota, tím lépe; ideální teplota je pod bodem mrazu.
Máme-li ve sbírce kinematografické filmy nebo větší množství negativů na filmové podložce, ukládáme je do prostorných krabic, které umístíme na místa s lepším prouděním vzduchu a průběžně kontrolujeme, nejsou-li cítit produkty degradace (nejčastěji zápach po kyselině octové). Starší filmy na nitrocelulózové podložce musíme též sledovat, nedochází-li v průběhu skladování ke zvyšování teploty
- v krajním případě hrozí samovznícení (při velkém množství materiálů pohromadě a při nedostatečném
odvětrávání).
V místnosti, kde jsou uloženy fotografické materiály, by měly být co nejvíce omezeny ostatní činnosti:
• dveře do místnosti by se měly otevírat jen na nezbytnou dobu
37)   Podrobněji o plísních a škodlivých biologických činitelích při skladování fotografických materiálů v příloze B této
metodiky
38)   Podrobněji o přípustném kolísání teploty a relativní vlhkosti v normě ISO 18934

Nutné stabilní klimatické
podmínky
Teplota

Relativní vlhkost

Větrání

Výkyvy teploty
a vlhkosti

Vhodné místnosti

Barevné materiály

Kinematografické filmy

Nitrátové filmy

Činnosti ve skladovacích
prostorách
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• neměli by sem přicházet lidé zvenčí v mokrém oděvu
• nemělo by se zde jíst, pít, a samozřejmě ani kouřit
• škodlivé jsou výpary, vznikající při provozu tiskáren, kopírek, faxů
• při úklidu by se nemělo vytírat (náhlé zvýšení vlhkosti), uklízet by se mělo tedy jen na sucho, vysavače by měly být opatřeny protiprašnými filtry.39)
• nesmí se zde pracovat s jakýmikoli rozpouštědly nebo jinými těkavými látkami.
• fotografické záznamy by měly být uchovávány ve tmě. Jsou-li tedy v místnosti okna, měla by být
(alespoň částečně) zatemněna
• snažíme se zamezit pronikání prachu zvenčí – dveře i okna by měly být dobře utěsněny

Skříně a police

Postup při vyjmutí
z chladu

• sledujeme, jestli nepronikají do místnosti výpary z kanalizace
Máme-li uvedené požadavky dodržet, místnost by měla být využívána jen pro archivaci fotografických
materiálů, a nikoli pro jiné běžné činnosti. V každém případě by neměla by sloužit jako stálé ani jako
přechodné pracoviště (s počítačem, monitorem...).
Manipulovat s fotografickými materiály by se mělo pouze v bavlněných nebo plastových rukavicích40).
Pot uvolněný z prstů způsobuje naleptání obrazové vrstvy.
V nouzi, nemáme-li rukavice, snažíme se držet fotografie nebo negativy jen za hrany a pracujeme jen
spoře oblečeni, aby se nám nepotily ruce.
Pokud se týká polic nebo skříní pro ukládání fotografií, vhodné jsou police nebo skříně kovové.
Máme-li k dispozici dřevěný nábytek, jeho využití pro archivaci fotografických materiálů opatrně zvážíme. Z dřevěného nábytku, vyrobeného v relativně nedávné době se uvolňují výpary, které fotografický
materiál poškozují. Zvlášť kritické jsou v tomto směru nábytkové díly, vyrobené z dřevotřísky. Nejsme-li
si jisti, zda je nábytek pro uložení fotografických materiálů zcela bezpečný, alespoň dveře skříní nezavíráme, abychom umožnili lepší odvětrávání.
Je-li to možné, do místnosti umístíme přístroje pro sledování teploty a vlhkosti – tzv. dataloggery,
čímž získáme přehled o průběžných výkyvech podmínek uložení. Dataloggery umožňují komunikaci
s počítači, a tím i plynulý záznam dat.
Při přenosu materiálů z místa stálého uložení dbáme na to, abychom je nevystavili prudkému zvýšení
teploty. Jsou-li skladovány v chladu, zabalíme je do několika vrstev izolačního materiálu. Dobře izolují plastické fólie se vzduchovými bublinami. I tak je vhodné nechat materiály připravené k transportu
z chladnějšího do teplejšího prostředí alespoň půl dne aklimatizovat v místě s o něco vyšší teplotou. Převážíme-li materiály mimo budovu, necháme je stále izolovány, aby nebyly vystavovány teplotním změnám během cesty. Chystáme-li se přemístit materiály skladované při teplotě pod bodem mrazu do míst
s vyšší teplotou, věnujeme tomuto úkonu mimořádnou pozornost. Obal materiálu musí být dokonale
vlhkotěsný, jinak dojde při přenesení do teplejšího místa ke kondenzaci vodní páry na studeném povrchu
materiálu. Raději proto podmínky transportu konzultujeme s odborným pracovištěm.

Dlouhodobé uložení fotografických materiálů

Chceme-li fotografické materiály trvale uchovat v nezměněném stavu, musíme je skladovat v chladu.

39)   O zásadách úklidu více v příloze B této metodiky.
40)   Bavlněné rukavice je možno zakoupit ve většině dobře vybavených drogerií. V době psaní tohoto textu jsou k dispozici např. v drogeriích Rossman.
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Požadované klimatické podmínky se pro každý druh fotografického obrazového záznamu liší – podle
druhů materiálů, z nichž je obrazový materiál složen. V tabulce 1 jsou uvedeny klimatické podmínky dle
mezinárodních norem ISO, které by měly zajistit trvalé uchování vlastností uvedených fotografických
obrazových materiálů – tedy v řádu staletí.
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Tabulka 1:
Doporučení klimatických podmínek pro dlouhodobé uložení fotografických materiálů dle mezinárodních standardů ISO41).

Relativní vlhkost
RH v %
Min.
Max.

Maximální
teplota
ve °C

Podložka materiálu

Typ obrazu

ISO standard

Skleněná deska

Černobílý obraz

ISO 18918

30

40

18

Nitrocelulóza

Černobílý obraz

ISO 10356

20

30

2

Acetylcelulóza

Černobílý obraz

ISO 18911

20
20
20

50
40
30

2
5
7

Acetylcelulóza

Barevný obraz

ISO 18911

20
20
20

50
40
30

-10
-3
2

Polyester

Černobílý obraz

ISO 18911

20

50

21

50
40
30

-10
-3
2

Polyester

Barevný obraz

ISO 18911

20
20
20

Papír

Černobílý obraz

ISO 18920

30

50

16

Papír

Barevný obraz

ISO 18920

30
30

50
40

2
5

Uložení fotografických obrazových záznamů různého druhu ve společném skladovacím
prostoru
Z požadavků klimatických podmínek uložení různých druhů fotografických materiálů, uvedených
v tabulce 1 je vidět, že pro každý druh materiálu jsou potřebné jiné skladovací podmínky – v ideálním
případě by měl být tedy každý jednotlivý druh materiálu uchováván v samostatné místnosti s odpovídajícím klimatem. Tento způsob řešení je ekonomicky nákladný a většinou není v možnostech menších
kulturních institucí. Většinou jsme nuceni uchovávat různé druhy historického fotografického materiálu společně v jednom depozitáři. Tuto problematikou se mimo jiné zabývá mezinárodní norma ISO
18934, kde je uvedena tabulka, z níž je možno pro čtyři definovaná teplotní pásma vyčíst, do jaké míry je
uchování základních druhů materiálu při těchto podmínkách vyhovující (tabulka 2). Hodnocení stupně
kvality uchování materiálů uvedené v tabulce je definováno takto:
Velmi dobré - při těchto podmínkách uložení lze očekávat delší životnost materiálu, než je uvažováno
v doporučeních standardů ISO
Dobré - odpovídá životnosti materiálu, s nimiž počítají standardy ISO
Dostačující - odpovídá střední životnosti materiálu, která však nedosahuje životnosti, které se dosáhne
při dodržení doporučení standardů ISO
Nedostatečné - podmínky, které nedostačují k delšímu zachování materiálu
41)  

Většina uvedených ISO standardů je k nahlédnutí v knihovně NTM v Praze
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Tabulka 2:
Kvalita uložení obvyklých druhů fotografických materiálů v různých teplotních pásmech (dle ISO 18934).

Typ
uložení

Doporučená teplota
a relativní
vlhkost pro
tento typ
uložení

Skleněné
desky

Filmy na
nitrocelulózové
podložce a

Filmy na
acetylcelulózové
podložce
černobílé a

Filmy na
acetylcelulózové
podložce
barevné a

Filmy na
polyesterové
podložce
černobílé

Filmy na
polyesterové
podložce
barevné

Fotografie
černobílé

Fotografie
barevné

Při
pokojové
teplotě

16oC –
23oC
30 % RH –
50 % RH

Dostatečné

Nedostatečné c

Nedostatečné c

Nedostatečné c,d

Dobré e

Nedostatečné d

Dobré e

Nedostatečné d

8oC V
16oC
chledném
30 % RH –
prostředí
50 % RH

Dobré

Nedostatečné c

Nedostatečné c

Nedostatečné c,d

Dobré

Nedostatečné d

Dobré

Nedostatečné d

Dobré

Dobré

Dobré f

Velmi
dobré

Dobré f

Velmi
dobré

Dobré f

Velmi
dobré

Velmi
dobré f

Velmi
dobré

Velmi
dobré f

Velmi
dobré

Velmi
dobré f

Ve velmi
chladném
prostředí

0oC 8oC
30 % RH –
50 % RH

Při teplotě pod
bodem
mrazu

- 20oC 0oC
30 % RH –
50 % RH

Velmi
dobré

Velmi
dobré b

Velmi
dobré

Význam horních indexů u údajů v tabulce:
a – tyto materiály by měly být uloženy při teplotách pod bodem mrazu, pokud vykazují znaky pokračující degradace – například změnu barvy, uvolňování zápachu, rezivějící kovové obaly, křehkou filmovou
podložku nebo degradaci obrazu
b – u starších desek může docházet ke zvyšování křehkosti nebo odlupování citlivé vrstvy
c – dochází k degradaci podložky
d – u chromogenních barevných fotografií může docházet ke změnám barev obrazu, podobně u barevných fotografií tištěných na inkoustové nebo termosublimační tiskárně. Pokojová teplota je dobrá pro
fotografie zhotovené technikou pigmentového tisku, inhibičními procesy, vybělovacími procesy nebo pro
pozitivy zhotovené technikou instantní fotografie (Polaroid).
e – jsou-li uloženy v obalech, které uvolňují peroxidy, může docházet ke změnám obrazu
f – u optických disků může docházet k odlupování vrstvy
Z tabulky například vyplývá, že při uložení v teplotním pásmu 0°C – 8°C a 30 – 50 % relativní vlhkosti můžeme očekávat u skleněných desek, filmů na polyesterové podložce a u černobílých fotografií
trvanlivost vyšší, než se uvažuje ve standardech ISO (v tabulce: velmi dobré); u všech ostatních filmů
a u barevných fotografií lze očekávat životnost materiálu, s níž počítají standardy ISO (v tabulce: dobré).
Uložení historického fotografického materiálu, není-li pro ně k dispozici samostatný depozitář
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Mnoho institucí má sbírky a archivy, v nichž jsou různá obrazová média smíšena. Například fotografie na papírové podložce, skleněné fotografické desky, fotografická alba, zarámované fotografie. Často
obsahují sbírky i jiná média, z nichž není dobře možné fotografie vyčlenit (například různé druhy dokumentací). Mnohé instituce si také nemohou dovolit provozovat samostatný depozitář pro historický
fotografický materiál. V takovém případě je třeba zhodnotit, které médium v kolekci převažuje, jaká
je relativní hodnota jednotlivých druhů zastoupených médií, jaký je jejich současný stupeň degradace,
a podle toho zvolit klimatické podmínky uchování celé kolekce. Není-li materiálu, který je k degradaci
nejnáchylnější, ve sbírce mnoho, je možné pro něj zvolit samostatné skladovací podmínky. Například
barevné filmy nebo fotografie je možno uskladnit samostatně ve větší chladničce a ostatní materiály
uchovávat v nechlazeném prostředí.
Často máme depozitář, v němž nemůžeme provozovat chlazení. Ke zjištění, jak rychle při klimatických
podmínkách v tomto našem depozitáři jednotlivé druhy uskladněných obrazových médií degradují, nám
pomůže opět tabulka 2. Z tabulky zjistíme například, že máme-li v depozitáři teplotu od 16 do 23 °C, tak
tyto skladovací podmínky postačují pro uchování černobílých fotografií, skleněných desek, černobílých
filmů na polyesterové podložce. Naopak nedostatečné jsou pro všechny ostatní fotografické filmy a pro
barevné fotografie. Nemáme-li v kolekci materiálů tohoto druhu mnoho, můžeme je uchovávat samostatně v chladničce42).

42)   Podrobněji o volbě skladovacích podmínek pro multimediální kolekce v normě ISO 18934
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3. Průvodce přebíráním nové akvizice fotografických obrazových materiálů

Kapitola 3

Tereza Cikrytová

3.1 Úvod

Důležitým oborem muzejní nebo archivní práce je zpracování nové akvizice fotografických materiálů
s obrazovými záznamy. Prvním krokům při zpracováním nově přebraného materiálu je třeba věnovat obzvláštní pozornost, neboť při počátečním neodborném zacházení, byť je prováděno z nutnosti či potřeby
rychlého uložení, může docházet k nenapravitelnému poškození.
Materiály ke zpracování mohou pocházet z osobních pozůstalostí, pozůstalostí sběratelů, fotografů či
fotografických ateliérů. Často se jedná o kombinaci různých materiálů - fotografických pozitivů, negativů
nebo i pomůcek, přístrojů, či chemikálií. Tyto předměty byly často skladovány v podmínkách a obalech,
které jsou z hlediska dlouhodobého uchovávání takto citlivých materiálů nevhodné. Zejména pokud byly
uloženy na půdě či ve sklepě, mohou vykazovat poměrně vysokou míru degradace. Mohou být značně
znečištěné (zejména prachem, nečistotami rostlinného původu či dokonce zvířecími exkrementy), napadené biologickými škůdci (plísně, pisivky, hmyz) či poškozené zatečením vody. Pokud byly vystaveny
nevhodným klimatickým podmínkám a jejich častému střídání, lze očekávat zvýšenou míru degradace
samotného fotografického materiálu.
Pokud pracovník muzea nebo archivu rozhodne, že předkládaný materiál je pro sbírku, případně pro
fond, přínosný, je třeba akvizici náležitě zpracovat. Zpracování je ideální provádět ve smíšeném týmu,
kdy konzervátor nebo restaurátor může doporučit a provést vhodné ošetření předmětů a kurátor či ar-

Obr. 1. Ukázka akvizice před zpracováním.

Zabraňme poškození

Často v nevhodných
obalech

Spolupráce s historiky,
konzervátory
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chivář rozhoduje o roztřídění jednotlivých předmětů, zachování původních informací z obalů či vyřazení
některých jednotlivostí, pokud nejsou pro sbírku (fond) přínosné. V některých případech je nutná spolupráce také s dalšími odborníky, například historiky fotografie či chemiky.

3.2 Zpracování a uložení materiálu
3.2.1 První základní opatření
Biologická poškození

Prvním krokem by měla být kontrola, zda není fotografický materiál napaden biologickými škůdci
a tím zamezit jejich případnému rozšíření v depozitáři. Pro posouzení přítomnosti hmyzu postačuje podrobná prohlídka materiálu. Sledujeme zejména, zda se nevyskytují dospělí jedinci, požerky, vykousané
chodbičky nebo zbytky po kuklách. Pokud nález naznačuje napadení hmyzem, je dobré další ošetření
konzultovat s konzervátorem nebo restaurátorem.
Pokud jsou na materiálech nalezeny známky možného napadení plísněmi (barevné skvrny, zejména
hnědé, růžové, bílé, obvykle kulovitého tvaru, vlákna plísní) je nutné odebrat mikrobiologické stěry a nechat je vyhodnotit. Do doby, než jsou známy výsledky, je nutné přijatý materiál izolovat, aby se případní
škůdci nemohli rozšířit do sbírky či fondu. Pokud se napadení plísněmi prokáže, je třeba materiál vhodným způsobem očistit, případně dezinfikovat. Tyto zákroky by měl provést konzervátor či restaurátor.

3.2.2 Roztřídění a očištění materiálů
Kozultovat s odborníky

Čistit mimo depozitář

Pokud personální a finanční možnosti instituce umožňují další zpracování, lze obecně říci, že by mělo
postupovat v těchto krocích: očištění, uložení ve vhodných obalech, uložení ve vhodných klimatických
podmínkách. Základní zpracování fotografického materiálu může provést poučený archivář, kurátor,
správce fondu či sbírky, konzervátor nebo restaurátor. V ideálním případě se jedná o spolupráci správce
a restaurátora. Pokud instituce nemá svého restaurátora, který by mohl určit správný postup, je vhodné se
obrátit na nějakou instituci, která poskytne potřebné poradenství, případně proškolení personálu (např.
Národní technické muzeum).
Při zpracovávání jakéhokoli fotografického materiálu je nutné dodržovat obecné zásady: s materiálem pracovat opatrně, zejména při vyjímání z obalů, protože může být poškozen. Držet materiál oběma
rukama, nad stolem nebo pevnou podložkou, předměty zbytečně nepřenášet. Při manipulaci používat
rukavice (vinylové, latexové, bavlněné), aby se na materiál nepřenášely nečistoty z rukou. V případě velmi znečištěného materiálu je vhodné použít také roušky, v případě čištění chemikáliemi vhodnou masku
nebo pracovat v digestoři. Práce by neměla probíhat přímo v depozitáři, kdy by mohlo docházet k rozšíření nečistot. Fotografické materiály zbytečně nevystavujeme světlu a slunečnímu záření, po dokončení
denní práce vše přikryjeme (např. papírem).
Pokud si nejsme jistí, vždy raději požádáme o konzultaci nebo práci přenecháme odbornému pracovníkovi. Zejména při čištění méně znamená více! Při nešetrné manipulaci nebo provedení nevhodného
zákroku mohou vznikat nenapravitelná poškození. Tento průvodce je zaměřen pouze na základní postupy při čištění některých fotografických materiálů. Jakékoli další zákroky (odstraňování přilepených
nečistot z fotografií nebo negativů, snímání izolep a pásek, oddělování slepených fotografií, opravy roztržených fotografií) jsou již odborné činnosti a je potřeba je přenechat zkušenému konzervátorovi nebo
restaurátorovi.
Vhodná metoda čištění se vždy odvíjí od charakteru materiálu. Pro tuto část metodiky byly materiály
rozděleny do několika skupin podle základního materiálu a charakteru.
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Obr. 2. Čištění stereofotografií pryží a jemným smetáčkem.

3.2.2.1 Fotografie na papírové podložce
Dle míry znečištění může postačit omést jemným štětcem nebo ofouknout balónkem. Při větším znečištění je potřeba fotografie očistit pryží, tento krok by již měl provádět konzervátor či restaurátor. Lesklé
varianty fotografií mohou být citlivé na poškrábání, proto je u nich potřeba zvýšené opatrnosti. Poškozené fotografie – hodně potrhané, s odlupující se emulzní vrstvou apod. – přenecháme k ošetření konzervátorovi nebo restaurátorovi.
3.2.2.2 Skleněné negativy1)
U negativů na skle je důležité rozeznat stranu skla (lesklá) a stranu fotografické emulze (matná). Jako
zcela základní pravidlo může posloužit následující návod: stranu emulze čistíme 60% roztokem ethanolu
v destilované (demineralizované) vodě. Nikdy ji nesmíme čistit vodou! Stranu skla, očistíme nejdříve
60% roztokem ethanolu a poté dočistíme destilovanou (demineralizovanou) vodou. Opatrně očistíme
také hrany negativu. Čištění provádíme pomocí vatových tampónů mírně navlhčených příslušným roztokem. Negativ čistíme rychlými tahy od kraje ke kraji. Pokud jsou po prvním očištění tampóny stále znečištěné, celý postup po oschnutí negativu opakujeme. Čištění může provádět kterýkoli pracovník muzea
či archivu, ideálně po proškolení.
1) K problematice negativů na skleněné podložce vznikla v rámci projektu výzkumu a vývoje Zpracování postupu na záchranu světlocitlivých archivních dokumentů na skleněné podložce (deskové negativy), jejich ošetření, archivaci (dlouhodobé
uložení), zabezpečení a zpřístupnění, č. NA 3671/2007-12 v Národním archivu velmi rozsáhlá a podrobná zpráva, která je
dostupná online na stránkách archivu (http://www.nacr.cz/G-vyzk/negativy.aspx). Tuto zprávu doporučujeme k prostudování
před zahájením práce se skleněnými negativy.

Emulzi čistíme vodou
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3.2.2.3 Svitkové filmy a kinofilmy
Z hlediska chemického složení se může jednat o negativy na acetylcelulózové, nitrocelulózové nebo
polyesterové podložce. Jejich složení má význam spíše pro uložení, pro očištění platí podobné zásady.
Mohou být nerozstříhané ve svitcích nebo rozstříhané na kratší pásy. Pro základní očištění postačuje
ofouknout negativy balónkem, případně jemně omést štětcem. V počáteční fázi zpracování akvizice se
nedoporučuje je rozstříhávat, aby nedošlo ke ztrátě informací.
3.2.2.4 Fotografické přístroje a pomůcky (např. kopírovací rámečky)
Většinou se bude jednat o 3D dřevěné předměty. Podle míry znečištění je možné je očistit vysavačem,
omést štětcem nebo otřít hadříkem navlhčeným vodou (dobře vyždímaným). Čištění vodou je vhodné
nejprve vyzkoušet na malé ploše a sledovat případnou reakci. Pokud se povrch po vyschnutí nemění,
může být očištěn celý předmět.
3.2.2.5 Fotografie adjustované v rámu nebo v kazetě (většinou daguerrotypie, ambrotypie, ferrotypie)
Většinou se jedná o staré a tedy i vzácné fotografie. Jejich ošetřování by měl provádět zkušený konzervátor nebo restaurátor. Pokud je však adjustace nepoškozená a obraz je chráněný, je možné předmět
zvenku lehce očistit štětcem, balónkem, případně pryží.
3.2.2.6 Skleněné diapozitivy
Skleněné negativy jsou obvykle adjustovány mezi dvěma skly a oblepeny zpravidla černou papírovou
páskou. Díky tomu je možné je z obou stran očistit stejně jako skleněné negativy – 60% roztokem ethanolu a destilovanou vodou. Papírové pásce se vyhneme, případně ji očistíme pryží. Pokud jsou podél okraje
pásky usazeny nečistoty, dočistíme je vatovými tyčinkami.
3.2.2.7 Kinofilmové diapozitivy (barevné nebo černobílé)
Tyto materiály se mohou vyskytovat buď ve svitcích, nebo zarámované (mezi dvěma skly, v plastových
rámečcích). Pokud se jedná o neadjustovaný filmový materiál, mělo by být dostatečné ometení jemným
štětcem a ofouknutí balónkem. U adjustovaných diapozitivů můžeme sklo očistit stejným způsobem jako
skleněnou stranu negativů na skle – 60% roztokem ethanolu a destilovanou vodou. Plastové části otřeme
vodou navlhčeným vatovým tampónem. Pokud není diapozitiv chráněn sklem, opět pouze ometeme
a ofoukneme.
3.2.2.8 Kinematografické filmy
Podobně jako filmy pořízené fotografickými přístroji mohou být na nitrocelulózové, acetátové či polyesterové podložce. Materiál podložky a případná míra degradace jsou určující zejména pro způsob uložení. Při jakékoli manipulaci s těmito filmy je třeba dbát opatrnosti, aby nedošlo k jejich uvolnění z cívky.
Jejich délka může dosahovat i desítek až stovek metrů. Při čištění je postačující srolované filmy opatrně
vysát vysavačem či ofoukat balónkem a v případě potřeby je předat k dalšímu odbornému zpracování
(např. převinutí na cívku).
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3.2.3 Uložení materiálu

Po očištění, roztřídění a popsání materiálů je dalším nezbytným krokem vhodné uložení. Snažíme
se uložit veškeré materiály bezpečně, bez hrozby dalšího poškození, bez velké mechanické zátěže a při
vhodných klimatických podmínkách (teplota, relativní vlhkost).
3.2.3.1. Prostory a mobiliář k ukládání
Snažíme se volit místnosti, kde je čisté prostředí a pokud možno neměnné klima. Z tohoto hlediska
nejsou k uložení vhodná průchozí místa, chodby nebo často používané místnosti, podkrovní, sklepní
místnosti nebo místnosti, jejichž stěnou je vnější plášť budovy. V místnosti, kde jsou uloženy fotografické
materiály, by se neměly vyskytovat skenery a kopírky, neměly by zde být uchovávány chemikálie (zejména rozpouštědla), barvy, čisticí prostředky nebo jiné těkavé látky.
Pokud se týká mobiliáře k ukládání, nejvhodnější je uzavřený ukládací mobiliář z měkkého dřeva nebo
starý dřevěný ukládací mobiliář (z jakéhokoli dřeva), neboť ve vnitřním prostoru mírní případné výkyvy
klimatu (hlavně vlhkosti) a zároveň chrání uložený materiál proti prachu. Nežádoucí je nový mobiliář
dřevotřískový nebo z tvrdého dřeva, neboť tyto materiály emitují tzv. vnitřní polutanty (kyselé, pro fotomateriál škodlivé látky). Není-li jiná možnost, pak by tento mobiliář alespoň neměl být uzavřený, aby
se v ukládacím prostoru nežádoucí výpary nemohly koncentrovat. Vhodné jsou i nové ukládací systémy
kovové. Nevhodné je také uložení přímo na podlaze. Zejména u fotografických materiálů na skle dbáme
na to, aby neleželo větší množství skleněných desek na sobě a nedošlo k jejich popraskání
Zamezíme přístupu světla – uložením do krabic nebo přikrytím.
3.2.3.2 Klimatické podmínky ukládání2)
Ukládací prostor by měl mít také vhodné klimatické podmínky, aby se zpomalila další degradace fotografického materiálu. V případě dočasného ukládání před dalším zpracováním (měsíce, jeden až dva
roky) je nejdůležitější zajistit, aby nedocházelo k prudkým výkyvům podmínek – vyhneme se tedy blízkosti zdrojů tepla, nepoužíváme místnosti, kde se otevírají okna, místnosti orientované na jih, které se
zejména v létě mohou velmi přehřívat, nevhodné jsou i půdní a sklepní prostory. Pokud máme možnost
uložení v prostředí s kontrolovaným klimatem, lze pro dočasné uložení fotografického materiálu doporučit např. 18 °C a cca 40 % relativní vlhkosti. Obecně lze říci, že čím nižší je teplota uložení, tím pomaleji
probíhá degradace.
Při ukládání sbírky, která obsahuje různé druhy materiálů, se nesnažíme dosáhnout ideálních podmínek pro jednu vybranou techniku, ale zvolit takové podmínky, které budou alespoň přibližně vyhovovat
všem obsaženým materiálům. Mnohem důležitější než dodržování přesné teploty a relativní vlhkosti je
zajistit co nejstabilnější podmínky, čili zabránit jejich velkým a náhlým výkyvům.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat uložení kinematografických filmů. Pokud se jedná o nitrocelulózové
nebo acetátové negativy, které podléhají degradaci, je nutné je uložit v co nejchladnějším a ideálně větraném prostoru, odděleně od ostatních materiálů. Zejména nitrocelulózové filmy mohou být nebezpečné
(v krajním případě hrozí i samovznícení), a proto je vždy vhodné se poradit s odborníkem.

2)

Vhodné klimatické podmínky pro jednotlivé druhy fotografických materiálů jsou uvedeny v kapitole 2 této metodiky.

Pozor na nový
dřevěný nábytek
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Obr. 3. Ukázka rozložených a složených obálek s označením grafitovou tužkou v pravém horním rohu.

3.2.3.3 Obaly pro ukládání
Obálky3)
Pozitivní i negativní fotografický materiál je vhodné zabalit do neutrálního papíru.4) Nejvhodnější jsou
obálky pouze skládané, bez použití lepidel. Obálku vždy skládáme ještě před vložením fotografie (negativu) a sklady důkladně přejedeme knihařskou kostkou, aby se obálka později neotevírala. Dodržujeme
jednotný způsob skládání (viz obr.), což usnadňuje následnou manipulaci. Také případné popisky napíšeme ještě před vložením předmětu, v ideálním případě grafitovou tužkou vždy na stejné místo na obálce
(zpravidla pravý nebo levý horní roh).
Pro uložení diapozitivů nebo kinofilmů se obvykle nabízí krabičky s vloženou „harmonikou“ z neutrálního papíru5), do které je jednotlivé kusy vkládají.
Trojrozměrné předměty můžeme zabalit do hedvábného papíru (zde není třeba dbát na to, aby byl
neutrální) a uložíme je do vhodné krabice.
Pokud je finanční rozpočet na nový obalový materiál značně omezen, lze doporučit alespoň proložení
3) Jednotlivé druhy obálek (papírové, plastové), jejich výhody a nevýhody, jsou podrobněji popsány v příloze B této metodiky
4) K tomuto účelu mohou posloužit speciální obalové programy některých firem (Emba, Klug), které nabízí obálky s chlopněmi pro uložení jednotlivých pozitivů a negativů i krabice ve standardizovaných rozměrech. Na přání je možné nechat
vyrobit i atypické velikosti.
5) Papír s neutrálním pH - kolem pH 7.
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Obr. 4. Krabičky s „harmonikou“ pro uložení skleněných diapozitivů (vlevo) a rozstříhaných filmů (vpravo).

jednotlivých fotografií či negativů neutrálním papírem, případně lze použít i filtrační papír6). Proložení je
vhodné také v případě, že je žádoucí materiál ponechat v původních krabičkách a při zabalení do obálek
by se příliš zvětšil jeho objem.
Původní obal je často žádoucí zachovat také u diapozitivů, které byly ukládány do dřevěných kufříků
s výřezy pro jednotlivé kusy)19(p)-8(o)56ziiv-12()7v k)13(t)6(er)13(é )jeuc ad12.tj10(u)7(s)5(t)6(o 16(va341)9(n)23(y d0.5(bm4(e)-5(czid
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Obr. 5. Uložení zařízení na prohlížení stereofotografií v krabici vyložené hedvábným papírem.

Obr. 6. Čištění skleněných negativů; proložení neutrálním papírem a uložení v původní krabičce.
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Obr. 7. Ukázka rozložené a složené krabičky vhodné pro negativy nebo pozitivy; složená krabička je uložena na delší hraně chlopní
směrem nahoru. Popisek je na viditelné hraně a na přední straně.

Krabice
Součástí úložných systému pro fotografický materiál jsou i skládané krabice z neutrální lepenky. Do
nich ukládáme jednotlivé zabalené fotografie nebo negativy. Do jedné krabičky se obvykle vejde asi 10
ks skleněných negativů, záleží ale na tloušťce použitého skla. U pozitivů záleží zejména na síle papíru
a je obtížnější udělat přesný odhad. U vzácných adjustovaných fotografií (daguerrotypie, ambrotypie,
fotografie v rámu) použijeme jednu krabičku na jeden předmět. Pro uložení používáme ideálně krabičku
stejné velikosti, jako mají fotografie či negativy. Pokud se ale ve zpracovávané skupině velikosti liší a je
potřeba zachovat pořadí (např. číselnou řadu původního označení), vybereme krabičku podle největší
fotografie nebo negativu ve skupině. Menší formáty uložíme k velkým a volný prostor vycpeme zmačkaným (neutrálním) papírem, aby nedocházelo k posunu při manipulaci. Krabičky skladujeme vertikálně,
postavené na delší hraně, uzavírací chlopní směrem nahoru. Opět zvolíme jednotný systém označování
krabiček, obvykle na hraně, která je vidět při uložení v regálu a na přední straně.
Pro společné uložení většího počtu fotografií lze použít i dostatečně pevné krabice vyrobené z vhodného materiálu.
Zachování informací z původních obalů
Pokud akvizici zpracovává restaurátor a není současně prováděna i inventarizace a zápis jednotlivých
položek, je důležité zachovat co nejvíce původních informací (např. popisky na původních obalech, vložené lístečky s poznámkami apod.), nerozdělovat celky (skupiny negativů, fotografií) a nedoporučuje se
ani rozstříhávat svitkové filmy.

Uložíme vertikálně
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Obr. 8. Ukázka uložení stereofotografií zabalených v neutrálním papíru a vložených do krabic. Při balení bylo zachováno původní
rozdělení do skupin.

Rozhodnutí, zda je informace z obalu podstatná či ne, je obvykle v pravomoci kurátora, správce sbírky
či archiváře. Pokud tedy nejsou přítomni čištění nebo jej sami neprovádí, je důležité zachovat maximum
dostupných informací. Jednou z možných variant je jejich přepsání na nový obal, což je velmi časově náročné a může se ukázat jako zbytečné. Další možností je zachování celých obalů a jejich dočasné uložení
odděleně od očištěných fotografií. To zvyšuje nároky na skladovací prostor a zároveň nemusí být později
patrné, k jakému předmětu který obal patří (pokud nenesou shodné číslování). Někdy je možné zachovat
pouze část obalu s textem, zejména pokud se jedná o papírovou obálku. Tuto část můžeme vystřihnout,
očistit (štětcem, pryží) a přiložit mezi chlopně obálky či do krabičky k příslušné fotografii nebo negativu.
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Obr. 9. Části původních obálek, které nesly popisky s informacemi, byly odstřiženy, vloženy do obálky z fólie a přiloženy ke každému balíčku.

3.4 Závěr

Informace v tomto stručném průvodci jsou určeny pro základní orientaci ohledně péče o nové akvizice. Přebíraný fotografický materiál je vždy třeba přinejmenším očistit a vložit do vhodných obalů. Poté
uložit do odpovídajícího nábytku do místností s vhodnými klimatickými podmínkami.
Popsaný návod uvádí jednotlivé kroky pro vybrané druhy materiálů a měl by tedy být chápán jako
základní pomůcka. Pokud si s něčím nevíme rady (např. není jasné, o jaký materiál se jedná, materiál je
poškozen a není možné s ním manipulovat) je vždy lepší se obrátit s žádostí o konzultaci nebo pomoc na
některé z odborných pracovišť. Nezkušený a neuvážený zásah totiž může mít za následek i úplné znehodnocení předmětu, které je v mnoha případech zcela zbytečné.
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Materiály a pomůcky k čištění fotografických obrazových materiálů a možnosti jejich
opatření
Demineralizovaná voda – voda zbavená pomocí filtrů mechanických nečistot a iontů, zařízení na její
výrobu mají obvykle větší instituce s restaurátorskými dílnami
Destilovaná voda – čistá voda zbavená všech příměsí pomocí destilace (změny skupenství) – lze zakoupit
v drogeriích, domácích potřebách apod.
Ethanol (líh, ethylalkohol) – pro čištění deskových negativů je nejvhodnější lékařský líh (denaturovaný
lékařským benzínem) – lze zakoupit v obchodech s laboratorními potřebami
Filtrační papír – lze zakoupit v obchodech s laboratorními nebo restaurátorskými potřebami
Hedvábný papír – bezdřevý, lze zakoupit v obchodech s papírem
Jemný štětec – doporučuje se štětec s kozím vlasem, lze zakoupit ve výtvarných potřebách
Maska – pokud má sloužit jako dostatečná ochrana proti chemikáliím, je třeba dbát na zakoupení správných filtrů, lze zakoupit v obchodech s laboratorními potřebami
Ofukovací balonek – lze zakoupit ve fotografických obchodech
Rouška proti prachu – lze zakoupit ve zdravotnických potřebách
Rukavice (latexové, vinylové, bavlněné) – latexové a vinylové lze zakoupit v obchodech s laboratorními
nebo zdravotnickými potřebami, bavlněné např. v obchodech s pracovními oděvy, doporučujeme vyzkoušet rukavice s přídavkem elastanu - lze zakoupit v drogerii 7)
Vatové tampóny – lze zakoupit v drogerii
Vatové tyčinky – lze zakoupit v drogerii

Veškeré fotografie Tereza Cikrytová. Fotografie na obr. 1., 2., 5., 6., 8. a 9. pořídila autorka v restaurátorském oddělení Preus Musea, v Hortenu (Norsko) a jsou zde uvedeny s jejich laskavým svolením.

7)

V době psaní tohoto textu v drogerii Rossmann
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4. Průvodce zacházením s poškozenými nebo degradovanými
fotografickými materiály
Štěpánka Borýsková

4.1 Úvod
Ve sbírkách a archivech se vedle zachovalých fotografií často setkáváme i s fotografiemi, které jsou
více či méně poškozeny nebo jsou degradovány dlouhodobým působením různých činitelů. Fotografické obrazové materiály, které jsou již poškozené, jsou zvýšenou měrou náchylné k další degradaci nebo
poškození a vyžadují proto při zacházení zvláštní péči. Jen tak je možné zabránit jejich další degradaci.
Záměrem našeho průvodce je podat pracovníkům, jejichž úkolem bude poškozené materiály zabezpečit,
základní vodítka, jak si v obvyklých případech počínat. Uvádíme zde nejběžnější druhy fotografií a ostatních druhů fotografických obrazových záznamů, s nimiž se v našich sbírkách a archivech setkáváme.
Forma textu je volena tak, aby bylo možno se v něm rychle orientovat bez nutnosti procházet informace, týkající se ostatních materiálů. Údaje o jednotlivých druzích poškozených materiálů a pokyny, jak
s nimi zacházet, jsou proto rozčleněny do dvou základních typů tabulek. Tabulky prvního typu jsou určeny ke stanovení druhu poškození, tabulky druhého typu poskytují pokyny, jak nejlépe si s příslušným
poškozeným materiálem počínat.

4.2 Základní faktory poškození
Archiválie nebo sbírkové předměty typu fotografického obrazového záznamu jsou složeny z různých
typů materiálů, které se navzájem ovlivňují. V některých případech mohou mít proto i protichůdné
nároky na volbu způsobu zacházení - např. na volbu podmínek uložení, prezentace na výstavách nebo expozicích, atd. Interakcí fotografických obrazových materiálů s vlivy z okolního prostředí (pokud dochází
např. ke kolísání teploty nebo relativní vlhkosti, atd.) může docházet k jejich rychlé degradaci a následně
až i k jejich destrukci.
Veškeré fotografické materiály jsou velmi citlivé především na chemické, mechanické a biologické poškození, která se mohou navzájem ovlivňovat.

4.2.1 Chemické poškození
Vzniká působením chemických látek obsažených v daném materiálu nebo působením dalších vlivů
(vzdušné polutanty, působení UV záření, atd.) z vnějšího prostředí. Toto poškození je většinou nejvíce
patrné na obrazové vrstvě fotografie (např.: tvorba skvrn, výskyt stříbrného zrcátka zejména u stříbroželatinových fotografických materiálů).

4.2.2 Mechanické poškození

Je způsobeno neopatrnou manipulací (např. rozbití fotografických materiálů na skleněných podložkách; abraze povrchu citlivé vrstvy pevnými prachovými částicemi apod.), anebo nevhodným uložením.

Kapitola 4
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4.2.3 Biologické poškození

Jako nejčastější biologické škůdce lze označit mikroorganismy (plísně a bakterie), dále také je možné
se setkat s přítomností hmyzu nebo hlodavců. Projevy poškození mikroorganismy mohou být různé,
nejčastější je tvorba různě barevných skvrn, rozpad citlivé vrstvy, anebo papírové podložky. Poškození
hmyzem nebo hlodavci se projevuje zejména na okrajích fotografií vykousáním různě velkých plošek.

4.3 Identifikace poškození nejběžnějších druhů fotografického materiálu
4.3.1 Fotografie na skleněné a kovové podložce (přímé pozitivní fotografické techniky)
Fotografická technika - specifikace

Typy poškození
CHEMICKÉ

MECHANICKÉ

citlivá vrstva:
amalgám stříbra

· tvorba barevných závojů
· ztráta lesku
· ulpění kapek zdegradovaného
krycího skla

· vrypy
· poškrábání
· odlupování stříbrné vrstvy
od podložky

podložka: měď

· koroze mědi – tvorba měděnky

· deformace

citlivá vrstva:
kolódium/želatina s obsahem
stříbra

· blednutí obrazu

· vrypy
· poškrábání
· tvorba krakel
· odlupování citlivé vrstvy
od podložky

podložka: železo

· koroze železa

· deformace

citlivá vrstva:
kolódium
s obsahem stříbra

· tvorba barevných závojů
· zvrásnění vrstvy
· úbytek obrazu – degradace
materiálu ze zadní strany
desky

· vrypy
· poškrábání
· tvorba krakel
· odlupování citlivé vrstvy
od podložky

podložka: sklo

· devitrifikace – koroze skla –
tvorba kapek

· odlupování laku
· rozbití na několik fragmentů

BIOLOGICKÉ

DAGUERROTYPIE

FERROTYPIE
· tvorba skvrn
· želatina:
úbytek obrazu

AMBROTYPIE
· tvorba skvrn
želatina: úbytek obrazu
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4.3.2 Fotografie na papírové podložce
Fotografická technika - specifikace

Typy poškození
CHEMICKÉ

MECHANICKÉ

BIOLOGICKÉ

citlivá vrstva:

· žloutnutí obrazu

· vrypy
· poškrábání

· barevné skvrny
· úbytek obrazu

bez vrstvy
částice stříbra jsou obsaženy
v papírové podložce

· blednutí obrazu

podložka: papír

· změna barevnosti

· deformace (roztržení,
ohyby,…)
· úbytek materiálu

· barevné skvrny
· úbytek materiálu
· foxingové skvrny

· žloutnutí
· blednutí obrazu
· ztráta obrazu vdetailech
· skvrny
· stříbrné zrcátko

· tvorba krakel
· vrypy
· poškrábání

· tvorba skvrn
· rozpad citlivé vrstvy
· úbytek obrazu

viz. slaný papír

· stočení
· viz. slaný papír

viz. slaný papír

· blednutí obrazu
· změna barevnosti
· skvrny

· trhliny na citlivé vrstvě
· vrypy
· poškrábání

· tvorba skvrn
· rozpad citlivé vrstvy
úbytek obrazu

· tvorba stříbrných zrcátek
skvrny

· tvorba mikrokrakel

· tvorba skvrn
· rozpad citlivé vrstvy až její
zkapalnění
· úbytek obrazu

podložka: papír,

· tvorba skvrn
· změna barevnosti – lokální
i plošná

· deformace

· tvorba skvrn
· úbytek materiálu

Sříbroželatinový RC papír
(novodobý - podložka s vrstvami polyetylénu)

· tvorba zlatých nebo žlutých
skvrn
· tzv. flower efekt
změna barevnosti

· deformace
· úbytek materiálu

· výskyt pouze na případných
nečistotách: tvorba skvrn,
možné narušení povrchu
fotografie

SLANÝ PAPÍR

ALBUMINOVÝ PAPÍR
citlivá vrstva:

albumin s obsahem stříbra
podložka: papír
KOLÓDIOVÝ PAPÍR
citlivá vrstva:

kolódium s obsahem stříbra
podložka: papír

viz. slaný papír

stříbroželatinový papír (klasický
barytovaný)

citlivá vrstva:

želatina s obsahem stříbra
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4.3.3 Fotografické negativy a diapozitivy na skleněné podložce
Fotografická technika - specifikace

Typy poškození
CHEMICKÉ

MECHANICKÉ

BIOLOGICKÉ

citlivá vrstva: kolódium
s obsahem stříbra (častá aplikace lakování)

· žloutnutí nebo změna
barevnosti laku

· vrypy
· poškrábání
· úbytek materiálu

· tvorba skvrn
· úbytek obrazu

podložka: sklo

· nerovnoměrný povrch (defekt
z výroby)
· změna barevnosti skla

· rozbití na několik fragmentů
· nalomení (fragmenty drží
pouze citlivá vrstva)
· vrypy

· výskyt mikroorganismů na
nečistotách

citlivá vrstva:
želatina s obsahem stříbra
(někdy aplikace laku)

· odlupování citlivé vrstvy od
podložky
· tvorba skvrn
· tvorba barevných závojů
· tvorba stříbrných zrcátek
(pokud nebyl aplikován lak)

· vrypy
· poškrábání
· úbytek materiálu

· tvorba skvrn
· úbytek obrazu
· rozpad citlivé vrstvy až její
zkapalnění

podložka: sklo

· změna barevnosti skla

· rozbití na několik fragmentů
· nalomení (fragmenty drží
pouze citlivá vrstva)
· vrypy

· výskyt mikroorganismů na
nečistotách

citlivá vrstva: želatina
s obsahem stříbra (časté kolorování)

· tvorba skvrn
· tvorba barevných závojů
· tvorba stříbrných zrcátek
(pokud nebyl aplikován lak)

· vrypy
· poškrábání
· úbytek materiálu

· tvorba skvrn
· úbytek obrazu
· rozpad citlivé vrstvy až její
zkapalnění

podložka: sklo +
krycí sklo

· změna barevnosti skla

· poškození adjustace (např.
chybějící krycí sklo nebo
poškozený oblep papírovou
páskou)
· rozbití na několik fragmentů
· nalomení (fragmenty drží
pouze citlivá vrstva)
· vrypy

· výskyt mikroorganismů
na nečistotách (jak na
podložce, tak na krycím skle)

KOLÓDIOVÝ NEGATIV

STŘÍBROŽELATINOVÝ
NEGATIV

STŘÍBROŽELATINOVÝ
DIAPOZITIV
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4.3.4 Fotografické filmy na plastových podložkách
Fotografická technika - specifikace

Typy poškození
CHEMICKÉ

MECHANICKÉ

BIOLOGICKÉ

· jantarové zabarvení podložky i citlivé
vrstvy
· citlivá vrstva je lepivá
· film obsahuje bublinky a vylučuje zápach
· film je měkký natavený na sousední
negativ
· film se rozpadá na hnědý prášek

· vrypy
· poškrábání

· tvorba skvrn
· úbytek obrazu
· rozpad citlivé vrstvy
až její zkapalnění

· vrypy
· poškrábání
· deformace

· výskyt mikroorga
nismů na nečistotách

· vrypy
· poškrábání

· tvorba skvrn
· úbytek obrazu
· rozpad citlivé vrstvy
až její zkapalnění

FILM S NITROCELULÓZOVOU
PODLOŽKOU, ČB. I BAREVNÝ*
RŮZNÉHO FORMÁTU (někdy označen výrobcem NITRATE)
citlivá vrstva:
želatina s obsahem stříbra a dalšími
aditivy, možnost i barevných vrstev

podložka: nitrát celulózy

FILM S ACETYLCELULÓZOVOU
PODLOŽKOU, ČB. I BAREVNÝ*
RŮZNÉHO FORMÁTU (někdy označen výrobcem SAFETY FILM)
citlivá vrstva: želatina s obsahem stříbra
a dalšími aditivy, možnost výskytu
barevných vrstev

charakteristickým poškozením je tzv.:
Octový syndrom:
· změna barevnosti, podložka se kroutí
· negativ vykazuje kyselý zápach, podložka
křehne
· tvorba bublinek
· tvorba tunýlků

podložka: acetát celulózy

· vrypy
· poškrábání
· deformace

FILM S POLYESTEROVOU PODLOŽKOU BAREVNÝ* I ČB. RŮZNÉHO
FORMÁTU
citlivá vrstva: želatina s obsahem stříbra
a dalšími aditivy, možnost i barevných
vrstev

· tvorba barevných závojů
· tvorba stříbrných zrcátek

· vrypy
· poškrábání
· tvorba krakel
· odlupování citlivé
vrstvy od pod
ložky

· tvorba skvrn
želatina: úbytek
obrazu

podložka: poly(ethylentereftalát)

· vysoce stabilní

· deformace

· výskyt mikroorganismů
na nečistotách

*) U barevných materiálů je nejčastějším poškozením změna původní barevnosti snímku.
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4.4 Zacházení s poškozeným fotografickým materiálem
Máme-li již zjištěno, o jaký druh poškozeného fotografického materiálu se v našem případě jedná,
naším dalším úkolem zamezit jeho dalšímu poškozování a vhodným jej způsobem uložit.
V následující tabulce jsou uvedeny příklady poškození fotografických materiálů, se kterými se kurátor
sbírky nebo archivář fondu s obsahem fotografií může v praxi setkat a dále doporučení, jaké zásahy je
možné provést na místě bez pomoci odborného restaurátorského pracoviště. Ve všech složitějších případech, anebo vždy, když si nejsme jisti, je nutné k přesnějšímu posouzení fyzického stavu fotografie
a stanovení následného restaurátorského zásahu kontaktovat odborníka, který má s těmito materiály
patřičné zkušenosti.
Výskyt – fotografická technika

Projevy poškození

Okamžitý zásah

Doporučení

Veškeré typy fotografických
materiálů a jejich adjustací

Mikrobiologické napadení
–viditelná vlákna plísní; jejich
shluky

Okamžitá izolace od ostatních
sbírkových předmětů!

Kontaktovat odborné pracoviště
a požadovat mikrobiologické
stěry a následnou dezinfekci

Veškeré typy fotografického
materiálu

Blednutí obrazu

Odstranění z expozice; náhrada
faksimilí nebo jiným předmětem

Kontaktovat odborné pracoviště
a požadovat uložení do depozitáře s vhodnými klimatickými
podmínkami

Daguerrotypie, ambrotypie,
panotypie

Koroze skla – výskyt kapek na
krycím skle adjustace

Uložit předmět obráceně tj.
obrazem dolů, aby alkálie ze skla
neulpívaly na citlivé vrstvě

Kontaktovat odborné pracoviště a požadovat restaurátorský
zásah

Fotografické filmové materiály

Kyselý zápach; změna barevnosti; materiál se stává lepkavý

Okamžitá izolace od ostatních
sbírkových předmětů!

Kontaktovat odborné pracoviště a požadovat restaurátorský
zásah a uložení do depozitáře
s vhodnými klimatickými
podmínkami

Fotografické materiály na skleněných podložkách

Rozbití na několik částí

Pečlivé uschování jednotlivých
částí; zamezení jejich dalšímu
poškozování

Kontaktovat odborné pracoviště
nebo restaurátora a konzultovat
možný restaurátorský zásah

Především stříbroželatinové
fotografické materiály

Výskyt tzv. stříbrných zrcátek
na obrazu

Odstranění z expozice; náhrada
faksimilí

Kontaktovat odborné pracoviště
a požadovat uložení do depozitáře s vhodnými klimatickými
podmínkami.

Fotografické pozitivy na papírových podložkách adjustovaných
pod krycím sklem

Přilepení citlivé vrstvy ke sklu
adjustace

Nesnímat

Kontaktovat odborné pracoviště a požadovat restaurátorský
zásah

Novodobé barevné fotografické
pozitivy

Změna barevnosti; v obraze
převládá jedna barva

Odstranění z expozice; náhrada
faksimilí nebo jiným předmětem

Kontaktovat odborné pracoviště
a požadovat uložení do depozitáře s vhodnými klimatickými
podmínkami.

Fotografické materiály na papírových podložkách

Roztržení, chybějící část, ohyby
a další mechanická poškození

Zamezit dalšímu mechanickému
namáhání

Kontaktovat odborné pracoviště
nebo restaurátora a konzultovat
možný restaurátorský zásah

Veškeré typy fotografických
technik adjustovaných v rámech, pouzdrech/kazetách
(především jde o daguerrotypie, ambrotypie, ferrotypie
a panotypie)

Chybějící, rozbitá nebo nefunkční část adjustace

Pečlivé uschování jednotlivých
částí; zamezení jejich dalšímu
poškozování. Neopravovat!
Nerozebírat!

Kontaktovat odborné pracoviště a požadovat restaurátorský
zásah
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Výskyt – fotografická technika

Projevy poškození

Okamžitý zásah

Doporučení

Ambrotypie

Prasklá skleněná deska – podložka obrazu

Zamezení jejímu dalšímu poškozování. Neslepovat!

Kontaktovat odborné pracoviště a požadovat restaurátorský
zásah

Ferrotypie

Mechanicky poškozená (proražení podkladové desky nebo její
ohnutí,…) s výskytem koroze

Zamezit dalšímu mechanickému namáhání. Neodstraňovat
produkty koroze!

Kontaktovat odborné pracoviště a požadovat restaurátorský
zásah

Fotografické nebo kinematografické materiály na plastových
podložkách

Viditelné otisky prstů, skvrny
nejasného původu

Skvrny neodstraňovat! Nečistit!

Kontaktovat odborné pracoviště
nebo restaurátora a konzultovat
možný restaurátorský zásah

Albuminové fotografie bez
adjustace

Stočení do ruličky

Zamezit dalšímu mechanickému
namáhání. Nesnažit se narovnat!

Kontaktovat odborné pracoviště a požadovat restaurátorský
zásah

Ambrotypie adjustovaná
v pouzdře/kazetě nebo rámu

Viditelně poškozený černý
podklad obrazu (vrstva laku
nebo papír)

Odstranění z expozice; náhrada
faksimilí. Adjustaci nerozebírat!

Kontaktovat odborné pracoviště
nebo restaurátora a konzultovat
možný restaurátorský zásah

Velká část uměleckých děl z období počátku 19. století a zvláště v oblasti fotografie představuje velmi
pestrou škálu typů použitých materiálů, nejen pro samotné dílo, ale také pro jeho následnou adjustaci.
Především různé typy adjustací bývají zhotoveny z nejrůznějších kombinací textilie, papíru, dřeva, nejstarších typů plastů.
Faktory podílející se na poškození fotografických děl jsou především: čas, jehož působením tyto materiály přirozeně stárnou, uložení v nevhodných klimatických podmínkách a případně i v nevyhovujících
obalových materiálech a lidský faktor, např. nevhodná manipulace atd. Samozřejmě jsou i další příčiny
poškození tohoto typu materiálu (viz kap. 4.3).
Pokud správce sbírky/kastelán nalezne předmět, který vykazuje známky poškození, je nezbytné kontaktovat restaurátora, který má zkušenosti s daným materiálem.
Některé projevy degradace způsobují vizuální změnu obrazu u sbírkového předmětu, např. změnu
barevnosti, tvorbu skvrn atd. Většinou jde o chemickou degradaci, která je obtížně odstranitelná, ale lze
ji zpomalit vhodnými podmínkami uložení. Například tvorba stříbrných zrcátek na pozitivech i negativech s obsahem stříbra - dochází k tvorbě metalických plošek. Toto poškození je téměř nevratné, ale lze
je zpomalit vhodnými podmínkami uložení.
Mechanické poškození vykazují především křehké materiály (i bez adjustace), nejvíce k němu bývají
náchylné negativy a pozitivy na skleněné podložce, pozitivy na papírové podložce bez následné adjustace. Také trojrozměrné fotografické adjustace např. daguerrotypie a další podobné techniky ve specifických pouzdrech, paspartách a rámech. U těchto adjustací je velmi důležitá opatrná manipulace.
U materiálů na skle nejčastěji dochází k prasknutí, rozlomení na několik fragmentů. Fotografické
techniky na skleněné podložce lze restaurovat, a tím zachránit obrazovou informaci, např. podlepením
na novou skleněnou podložku. Je ovšem nezbytné uchovat díly rozbitého materiálu uchovat, tak aby
nedošlo k jejich následnému poškození a předat restaurátorovi. Jedno dočasné řešení spočívá v tom, že
se každý fragment/fragmenty uloží do papírové obálky, obalí japonským papírem, proloží filtračním papírem. Stejný postup je nutné zajistit i u poškozených adjustovaných fotografických technik: veškeré části
adjustace, byť poškozené je nutné uložit a předat restaurátorovi.

Vizuální změny obrazu

Mechanické poškození
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4.5. Příklady poškození a možnosti nápravy zásahem na odborném
restaurátorském pracovišti
Obr. 1. Daguerrotypie v paspartě s rozbitým krycím sklem
– možnost výměny krycího skla. Nutnost uložení do vhodného obalu a v doporučených klimatických podmínkách pro
fotografický materiál. (foto: Štěpánka Borýsková)

Obr. 2. Nedostatečná adheze dřevěných bočních lišt adjustace daguerrotypie – možnost slepení vhodným adhezivem. Nutnost
uložení do vhodného obalu a v doporučených klimatických podmínkách pro fotografický materiál. (foto: Štěpánka Borýsková)
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Obr. 3. Fotografické archiválie v nevhodných obalech – nutnost přebalení do vhodných obalů a následné uložení v doporučených
klimatických podmínkách pro fotografický materiál. (foto: Štěpánka Borýsková)

Obr. 4. Nedostatečná adheze stříbroželatinové citlivé vrstvy ke skleněné podložce – možnost provést transfer citlivé vrstvy na novou podložku. Nutnost obalení do vhodného obalu a uložení v doporučených klimatických podmínkách pro fotografický materiál.
(foto: Štěpánka Borýsková)
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Obr. 5. Rozlomený stříbroželatinový negativ na skleněné podložce – možnost fixace na novou skleněnou podložku. Nutnost uložení do vhodného obalu a v doporučených klimatických podmínkách pro fotografický materiál.
(foto: Štěpánka Borýsková)

Obr. 6. Albuminová fotografie celoplošně podlepená na kartonu silně
znečištěná prachem – možnost očištění citlivé vrstvy. Nutnost uložení
do vhodného obalu a v doporučených klimatických podmínkách pro
fotografický materiál. (foto: Štěpánka Borýsková)
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Obr. 7. Matná kolódiová fotografie s mastnými skvrnami – možnost jejich potlačení případně celkové odstranění vhodným restaurátorským zásahem. Nutnost uložení do vhodného obalu a v
doporučených klimatických podmínkách pro fotografický materiál.
(foto: Štěpánka Borýsková)

Obr. 8. Stříbroželatinové fotografie s deformovanou papírovou podložkou – možnost jejího vyrovnání. Nutnost uložení do vhodného obalu a v doporučených klimatických podmínkách pro fotografický materiál. (foto: Štěpánka Borýsková)
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Obr. 9. Albuminová fotografie v papírové paspartě, která je po
okraji silně znečištěna prachem – možnost jejího očištění vhodným restaurátorským zásahem. Nutnost uložení do vhodného
obalu a v doporučených klimatických podmínkách pro fotografický materiál. (foto: Štěpánka Borýsková)

Obr. 10. Ferrotypie bez adjustace, na které došlo k úbytku obrazu následkem narušení adheze citlivé vrstvy k železné podložce
vlivem koroze kovu – toto poškození je nevratné. Možné očištění
produktů koroze. Nutnost uložení do vhodného obalu a v doporučených klimatických podmínkách pro fotografický materiál.
(foto: Tomáš Štanzel)
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Obr. 11. Ambrotypie bez adjustace s rozbitým sklem. V případě umístění citlivé vrstvy ze zadní strany skla je možné
provést jeho fixaci. Nutnost uložení do vhodného obalu a
v doporučených klimatických podmínkách pro fotografický
materiál. (foto: Tomáš Štanzel)

Obr. 12. Stříbroželatinová fotografie s výskytem stříbrných zrcátek. Pokud kurátor sbírky trvá na jejich potlačení, je jejich redukce
ve většině případů možná. Nutnost uložení do vhodného obalu a v doporučených klimatických podmínkách pro fotografický
materiál. (foto: Tomáš Štanzel)
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Obr. 13. Stříbroželatinový negativ na skleněné podložce s výskytem stříbrných zrcátek po okrajích. V tomto případě je vliv poškození na obraz zanedbatelný. Nutnost uložení do vhodného obalu a v doporučených klimatických podmínkách pro fotografický
materiál. (foto: Tomáš Štanzel)

Obr. 14. Daguerrotypie vyjmutá z adjustace. Nutnost odstranění nevhodných novodobých zásahů, v tomto případě lepicí pásky na
zadní straně desky daguerrotypie. Možnost obnovy adjustace nebo případné readjustace se separačními proklady. Nutnost uložení
desky daguerrotypie a dalších částí nebo celé nové adjustace či readjustace do vhodného obalu a v doporučených klimatických
podmínkách pro fotografický materiál. (foto: Tomáš Štanzel)
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Obr. 15. Stříbroželatinový negativ na skleněné podložce se změnami barevnosti. Nelze odstranit, pouze uložit do vhodného obalu
a v doporučených klimatických podmínkách pro fotografický materiál. (foto: Tomáš Štanzel)
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5. Průvodce zhotovením replik originálních fotografií
Ladislav Bezděk

5.1 Originální fotografie a její reprodukce pro výstavní účely
Obrazové fotografické záznamy jsou svébytnou částí kulturního bohatství našeho národa. Působíme-li jako uživatelé nebo správci některého z archivů nebo sbírky fotografií, je naším úkolem postarat
se o zachování jejich kvality. Historické fotografie (klasické – analogové) jsou ovšem náchylné k poškození a degradaci různého typu. Víme dobře, že fotografický obraz se velmi rychle poškozuje působením
světla. Má-li být fotografie prezentována na výstavě nebo ve stálé expozici, hrozí nebezpečí, že kvalita
obrazu při tom více či méně utrpí.
Přístup k uchovávaným historickým fotografiím je tedy nutno zásadně změnit. Nemělo by se s nimi
již zacházet tak, jak je dnes ještě ve zvyku - fotografické negativy by neměly sloužit k výrobě fotokopií
nebo zvětšenin v temné komoře „mokrým“ fotochemickým procesem, původní fotokopie by už neměly
být opětovně ozařovány ostrým světlem při reprodukování nebo dokonce rozmnožování na kopírce,
originální historické fotokopie či zvětšeniny by měly být vystavovány jen výjimečně a za přesně definovaných podmínek z hlediska jejich ochrany před vlivy, urychlujícími degradaci obrazu.
Příkladem by nám měl být v tomto ohledu přístup Metropolitního muzea v New Yorku, kde byly
vystaveny autochromy Alfreda Stieglitze v boxech s ochrannou atmosférou (sníženým obsahem kyslíku), jejich LED podsvit se zapínal na omezenou, krátkou dobu jen po stisknutí tlačítka, a sedm dní
po vernisáži byla tato originální díla nahrazena jejich reprodukcemi. Podobné speciální zabezpečení
vystavovaných originálů je ovšem možné zajistit jen výjimečně a nezbývá tedy jiná cesta, než používat
pro výstavní účely namísto originálů jejich kvalitní reprodukce – repliky.

5.2 Pořízení repliky
Úspěšnost pořízení věrohodné repliky fotografického díla závisí na způsobu řešení dvou základních
otázek:
• Jaký postup zvolit pro pořízení kvalitní reprodukce originální fotokopie, zvětšeniny, případně diapozitivu?
• Pomocí jaké technologie realizovat samotnou vizualizaci reprodukovaného díla?
(výběr konkrétního druhu tisku nebo naopak klasické fotochemické cesty nasvícením digitalizovaného obrazu na citlivou vrstvu barevného fotografického papíru, případně zobrazení např. digitalizovaných autochromů na displejích, instalovaných ve výstavních prostorách).

Kapitola 5

96

5.2.1 Digitalizace obrazu - digitální reprodukce fotografické zvětšeniny nebo fotokopie
Již před příchodem digitalizace samozřejmě existovaly metody více nebo méně sofistikované duplikace fotoarchiválií.1) Analogový duplikát originálu je však vždy z hlediska kvality obrazu i sumy obsažených informací nevyhnutelně ztrátový a tuto skutečnost nelze sebelepšími technologickými postupy
změnit.2) Digitalizace analogového obrazu naopak umožňuje zachování ekvivalentního množství obrazových informací a jejich přenos, musíme však respektovat několik teoretických východisek. V praxi
jde o to, že digitalizace je nevratný proces. Snímaný obraz předlohy je při skenování rozrastrován do
bodů a optickým hodnotám jednotlivých bodů jsou přidělena čísla. Jednou provždy určenou kvalitu
digitalizace, zvolenou při vlastním skenování, nemůžeme již dodatečně změnit. V tom je zásadní rozdíl
oproti všeobecně známým fotografickým postupům, při kterých můžeme z původního negativu dodatečně vytvářet zvětšeniny nejrůznějších velikostí nebo badatelsky těžit – zkoumat maximální možnost
čitelnosti detailů.
Digitalizace obrazu skenerem
Abychom i u pořízeného skenu dosáhli digitalizací na obrazovou kvalitu původního analogového
originálu, je nevyhnutelné vycházet z Nyquistova teorému, 3) který definuje podmínky, za jakých je
možno z určitého počtu vzorků obnovit v nezkreslené podobě původní signál, v našem případě skenovaný fotografický obraz. Pokud je vzorků málo a jejich frekvence je nízká, dochází ke zkreslení původní
informace. 4) Frekvence vzorků obrazu je dána rozlišením dpi 5) které při skenování použijeme. Pro údaj
rozlišení se někdy používá místo hodnoty dpi hodnota v dpm, což je počet bodů na milimetr. Pro vzájemný přepočet platí, že 100 dpi = 3,97 dpm.
Výchozí problém pro stanovení optimálního režimu digitalizace historických fotokopií nebo
zvětšenin tedy spočívá ve správné volbě rozlišení a ovšem také přístroje, který je tohoto rozlišení efektivně schopen. 6) Pokud nebudeme skenovat negativy nebo diapozitivy, není naopak tolik naléhavá otázka schopnosti digitalizačního zařízení dosáhnout vysoké denzity. Při skenování fotografických pozitivů na papírové podložce zpravidla vystačíme s hodnotou 2–3 D, kterou většina současných skenerů
běžně garantuje.
V oblasti kódování optické hustoty (bitová hloubka = počet bitů/ 1 kanál v režimu RGB) však musíme respektovat tytéž parametry jako u skenování originálních negativů či diapozitivů a totéž platí i pro
1) Daneš, I., Večeřa, M., Krejčí, A.: Techniky ošetření, uložení a duplikace archivních fotografických snímků, VÚZORT,
Praha 1995, nepublikováno, vypracováno v rámci grantu č. 94/203/1042 hrazeného Grantovou agenturou ČR, v rámci
projektu A03/V065/1993, hrazeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a za finanční spoluúčasti VÚZORT.
2) Ztráty se nejvíce projevují při analogové duplikaci pozitivů – fotokopií nebo zvětšenin na fotopapíru. Analogová
duplikace negativů může být z hlediska možných ztrát méně riziková, což ale neplatí pro negativy s nestandardním krytím
(negativy příliš tmavé nebo naopak extrémně světlé, s vysokým kontrastem, atd.).
3) Z Nyquistova teorému lze vyvodit nutnou vzorkovací frekvenci, v našem případě potřebný stupeň rozlišení skenu,
udávaného zpravidla v jednotce dpi, přesněji ppi. Nyquistův teorém blíže viz např. Hans Dieter Lüke, „The Origins of the
Sampling Theorem“, IEEE Communications Magazine, April 1999, s. 106–108.
4) Tento efekt se nazývá aliasing. Typickým a notoricky známým projevem aliasingu jsou opačně se točící loukoťová kola kočáru na filmových
záběrech - v kinematografii standardně používaná snímací frekvence filmu 24 obrázků za vteřinu byla příliš nízká pro nezkreslený záznam rychlého pohybu loukotí kol a vytvořila tu naprosto chybnou informaci o směru jejich pohybu. U vzorkování statického obrazu (fotoarchiválie) sice
nedojde k takto absolutní proměně (pohyb z leva doprava se stal pohybem z prava doleva), nicméně efekt aliasingu bude neméně devastující.

5) Někteří výrobci udávají rozlišení v ppi. Pokud jde o rozlišení skenerů, je hodnota ppi a dpi prakticky totožná. Podrobněji vztah dpi a ppi na http://www.ideastraining.com/PDFs/UnderstandingResolution.pdf Creamer, D.: „Understanding
Resolution and the meaning of DPI, PPI, SPI, & LPI“, IdeasTraining.com, 2012.
6) Bezděk., L. in: K otázkám tzv. efektivního rozlišení a verifikace barevnosti v procesu digitalizace.
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Obr. 1 Celek originální fotokopie s vyznačeným posuzovaným detailem skenu
(Fotosbírka NPÚ GnŘ)

Obr. 2 Srovnání detailů skenu: vlevo sken
originální fotokopie při rozlišení 50 dpm
(dpmm), vpravo sken do formátu A4 při
výstupním rozlišení 300 dpi, tedy 300 dpi
při velikosti tisku A4 (Fotosbírka NPÚ GnŘ)

otázky komprese, formátu obrazového souboru, ICC profilu, atd.7)
Použití rozlišení 100 dpm (v přepočtu 2540 dpi) lze při skenování fotografií na papírové podložce
označit za nejvhodnější, pokud nám nebude vadit velikost souboru. Na rozdíl od skenování při rozlišení 100 dpm je u rozlišení 50 dpm již patrné mírné snížení kvality, rozlišení vyšší než 100 dpm naopak
kvalitu podání skenované fotografie již téměř nezvyšují. Nastavení režimu skenování na 75 dpm (v přepočtu 1 905 dpi) se tedy jeví jako dostatečné, schopné zachytit obrysovou ostrost a rozlišení originálních historických fotokopií či zvětšenin. Při skenování fotografií menších rozměrů je pak při stanovování rozlišení v dpi nutno brát ohled na stupeň kvality předlohy – praktické zkoušky prokazují vysokou
informační hladinu některých relativně malých fotografií, která je nejvyšší u kontaktních kopií.
Na výše uvedených ukázkách vidíme vedle sebe srovnání dvou detailů skenů. Detail vlevo je výřez
ze skenu předlohy-originální fotokopie o rozměrech cca 18 x 24 cm při rozlišení 50 dpm (v přepočtu
7) Parametry skenů fotoarchiválií podrobně in: Bezděk, L., Frouz, M.: Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké
účely v praxi památkové péče, Národní památkový ústav, 2014, s. 156-172, ISBN 978-80-7480-017-7.
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1 270 dpi), zatímco vpravo jde o příklad obvyklého „kompromisního řešení”, tedy naskenování téže
předlohy do velikosti A4 (tj. zhruba na dvojnásobek své skutečné velikosti) při výstupním rozlišení
300 dpi. 8) Pokud nechceme ustoupit z požadavků na tvorbu kvalitních replik, nahrazujících množstvím
zachycených informací originální fotokopie nebo zvětšeniny, měli bychom tedy skenovat v režimu 50
dpm nebo optimálně 75 dpm.
Digitalizace obrazu digitálním fotografickým přístrojem
Alternativou skenování je snímání středoformátovým digitálním fotoaparátem, osazeným digitální
stěnou s rozlišením 80–100 megapixel s vhodně zvoleným snímacím objektivem, který úrovní svojí
kresby zaručí plné využití kvalit vysokého rozlišení svého velkoplošného světlocitlivého snímače.
V některých případech může tento postup poskytnout lepší výsledky než při skenování, zejména při
reprodukci snímků na fotopapírech s povrchem typu velvet, rastr, atd.

5.2.2. Vizualizace digitalizovaných dat obrazu – tisk, případně fotochemická výroba
repliky
Při výrobě repliky je naším cílem:
• Shodná čitelnost detailů repliky s detaily předlohy.
• Shodné tonální podání repliky s předlohou.
• Shodné barevné podání repliky s předlohou.
Na tomto místě zdůrazněme, že nelze dosáhnout skutečně absolutní shody v matematickém slova
smyslu, zejména v případě dokonale přesné shody barevnosti s neměřitelnou odchylkou.9)
Shodné čitelnosti detailů repliky s detaily předlohy při skenování je možné. Je to dáno stupněm
kvality reprodukčního zařízení (skener, fotoaparát) a zvoleným rozlišením při skenování. Následně
ji ovšem ovlivňují možnosti konkrétního technologického postupu (např. druh tiskové technologie),
který není vždy schopen potřebné rozlišení reprodukovat.
Stejné požadavky platí i pro reprodukci tonálního podání obrazu – zde též musíme
vycházet z exaktní digitalizace předlohy v potřebných parametrech10) a následně vhodně
zvolit optimální způsob vizualizace buďto cestou tisku, nebo naexponováním tonálně
zpracovaného digitalizátu na světlocitlivou emulzi fotografického papíru, vyvolaného
standardním mokrým chemickým procesem. V úvahu přichází ještě výstup ze sublimační
tiskárny a z klasických technologií nerastrovaný hlubotisk.
Potíž je v tom, že pomocí ani jedné z těchto možností zpravidla nedocílíme kvalitu výstupu ve smyslu repliky originální fotoarchiválie, protože skutečná replika by se měla vyznačovat přenesením obrazové informace z originálu v poměru 1:1.
8)
Tyto parametry (např. sken předlohy 18x24 cm do formátu A4 při 300 dpi/ppi, tj. přibližně dvojnásobek skutečné
velikosti při 300 dpi/ppi) bývají velmi často mylně považovány za záruku dostatečné archivní kvality.
9)
Míra barevné shody se vyjadřuje veličinou delta E, přičemž pod hodnotou 1 už nelze zjistit pouhým zrakem rozdíl
mezi originální předlohou a její reprodukcí.
10)
viz Bezděk, L., Frouz, M.: Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v praxi památkové péče, Národní
památkový ústav, 2014, s. 156-172, ISBN 978-80-7480-017-7.
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Pokud jde o ofsetový tisk, reprografické filmy pro přípravu tisku je sice možné vyrobit až
do rozlišení cca 2 400 dpi, výsledný obraz však vzniká na papíře soutiskem jako rastrovaný,
přičemž limit jeho rozlišení je přibližně kolem 150 linek na palec. Maximální možností je tu
osvit při 4 000 dpi a výstup v rozlišení cca 200 linek na palec, což stále nestačí na přenesení
kresby zejména u kontaktní fotokopie z negativu v kvalitě 1:1.
Lepšího výsledku bychom mohli docílit na profesionální inkoustové tiskárně, kde u některých zařízení výrobce uvádí rozlišení tisku až 1 440 dpi.11) To by teoreticky umožnilo
z hlediska rozlišení bezztrátově vytisknout fotografický obraz, naskenovaný při 50 dpm (tj.
1 270 dpi), což by měla být při tvorbě repliky spodní hranice efektivního rozlišení, použitého při skenování odrazné předlohy (fotokopie nebo zvětšeniny, vyrobené klasickou fotochemickou cestou). Je ovšem otázka, jak by tento teoretický předpoklad fungoval v praxi
– každý jednotlivý bod obrazu tu opět vzniká jako u ofsetu soutiskem tří kapek základních
barev a skutečně dosažitelné rozlišení v počtu linek na palec by se muselo ověřit podrobným testem.
Pokud se rozhodneme pro klasické fotochemické zpracování a výstup na „skutečném“
fotografickém papíře, odpadá problém s rastrováním obrazu – expozici fotopapíru provádí
bod po bodu RGB laser a následuje standardní vyvolávací proces. Většina minilabů ale používá pro osvit minilab standardních 300 dpi. S přibližně dvojnásobnou hodnotou pracuje
např. minilab Noritsu 3801G (640 dpi).
Optimálním řešením by bylo využít k osvitu zařízení Lightjet (umožňuje dosáhnout
rozlišení až 4000 dpi!). Tato technologie ale bohužel není v současné době v ČR dostupná.
Na problém s nízkým rozlišením tisku obrazu narazíme i u termosublimační tiskárny nebo
u nerastrovaného hlubotisku.

Jestliže tedy potřebujeme vyrobit repliku fotografie například pro výstavní účely, musíme se smířit
s úbytkem obrazových informací na výsledné reprodukci. Je-li fotografie vystavena například ve vitrině
za sklem, nemusí to být na závadu. Úbytek obrazových informací je ovšem nežádoucí například při pořizování replik stereoskopických snímků, které jsou většinou určeny k prohlížení při cca trojnásobném
zvětšení.
Pro zhotovení reprodukce fotografie máme tedy z běžně dostupných technologií na výběr tyto možnosti:
Zhotovení reprodukce fotografie ve fotografickém minilabu
Digitalizát fotoarchiválie lze převést do profilu správy barev12) pro konkrétní minilab a nechat v příslušné laboratoři nasvítit a vyvolat reprodukci – skutečnou fotografii na fotografickém (fotochemickém) papíře. Pokud nemůžeme nebo nechceme pracovat s profilem pro správu barev, musíme tonální
a barevné podání reprodukce (které odpovídá originální předloze) docílit cestou pokus – omyl, tj. posoudit laboratoří dodanou fotografii, digitalizát případně tonálně a barevně upravit a nechat laboratoří
vyrobit novou verzi.

11)
12)

http://www.fujifilm.com/products/photofinishing/brochures/pdf/dry_minilabs/frontier_dl650.pdf
Podmínkou je práce na kalibrovaném monitoru.

Inkoustový tisk

Fotochemické
zpracování
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Vytisknutí reprodukce na vhodné kvalitní tiskárně
Digitalizát fotoarchiválie lze převést do profilu správy barev13) pro konkrétní tiskárnu a vytisknout.
Platí totéž co v případě minilabu – pokud nemůžeme nebo nechceme pracovat s profilem pro správu
barev, musíme odpovídající tonální a barevné podání reprodukce docílit cestou pokus – omyl.
Reprodukce klasickou cestou – fotografování klasickým fotoaparátem na film
Stále je samozřejmě možná i stará, kdysi jediná možnost, tj. oreprodukovat fotoarchiválii analogově
pomocí nasnímání velkoformátovým fotoaparátem na klasický fotografický film a pořízení zvětšeniny (kopie) opticko-chemickou cestou, nikoliv však na digitálním minilabu.14) Musíme se ale smířit se
skutečností, že sebekvalitněji provedená reprodukce analogovou cestou znamená nevyhnutelný úbytek
ostrosti, kresby detailu a tonálního podání.15)

5.2.3 Příklad zjednodušeného postupu výroby reprodukce originální fotografie pro
výstavní účely
Digitalizace dat originálu - skenování
- Při skenování vycházíme z požadovaných rozměrů reprodukce, kterou chceme vystavit v expozici,
nebo jí použít na plakát, panel, atd. Zamýšlíme-li vyrobit reprodukci například v rozměrech cca A4,
musíme zvolit při skenování takové rozlišení, které umožní velikost tisku obrazu A4 při rozlišení 300
dpi. Pokud se nechceme zdržovat individuálním stanovováním rozlišení pro různě velké typy předloh,
můžeme použít jednotnou hodnotu rozlišení pro všechny odrazné předlohy ve výši 50 dpm nebo optimálně 75 dpm, což činí v přepočtu cca 1300 nebo v druhém případě cca 2000 dpi. Při hodnotě rozlišení 2000 dpi máme zaručeno, že jsme naskenovali všechny detaily obrazu na odrazné předloze16).

• Skenujeme v režimu RGB (barevně), a to i černobílé fotografie.
• Na skeneru nastavíme ukládání obrazu do formátu tif 48 bit. (Jedná se o ukládání do nekomprimovaného formátu při kódování optické hustoty do 16 bit na jeden kanál RGB, které nám zajistí
podrobnější záznam tonální stupnice obrazu)
• Originální fotografii naskenujeme společně s přiloženou barevnou kalibrační tabulkou17)

13) Podmínkou je práce na kalibrovaném monitoru.
14) Digitální minilab by opět redukoval osvit obrazu na max. 300 dpi.
15) Ztráty se nejvíce projevují při analogové duplikaci pozitivů – fotokopií nebo zvětšenin na fotopapíru. Analogová
duplikace negativů může být z hlediska možných ztrát méně riziková, což ale neplatí pro negativy s nestandardním krytím
(negativy příliš tmavé nebo naopak extrémně světlé, s vysokým kontrastem, atd.).
16) POZOR! Týká se pouze odrazných předloh, nikoliv negativů nebo diapozitivů.
17) Např. s kalibrační tabulkou Kodak nebo BST13 (výrobce Danes-Picta). Barevná tabulka pomáhá fotografům porovnat
barvu fotografovaného objektu se známými tiskovými barvami. Pomáhá také operátorům reprodukčních kamer a skeneristům identifikovat barevné výtažky při reprodukčních postupech.
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Vizualizace digitalizovaných dat - tisk reprodukce fotografie
Sken originální fotografie necháme vytisknout nebo zhotovit z něho fotografii na digitálním minilabu s požadavkem dosažení věrnosti barev přesně podle barevné tabulky. Tisk nebo výrobu na minilabu
budeme muset objednat včetně úpravy dat, protože bez systému správy barev pomocí ICC profilu bude
hned na poprvé barevnost reprodukce jen stěží shodná s předlohou.
O tisk reprodukce se můžeme pokusit také sami, neobejdeme se ale při tom bez některého ze softwarových editorů pro úpravu digitálních fotografií. Tato práce ovšem předpokládá již určitou praxi
a bývá časově náročná, jednodušší proto bude svěřit výrobu reprodukcí z našich skenů specializované
laboratoři, a pouze pečlivě kontrolovat, zda výsledky odpovídají zamýšleným záměrům a požadavkům.

Obr. 3 Originální fotografie naskenovaná společně s barevnou tabulkou Kodak.
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Závěr

Závěr

Záměrem autorů textů bylo přinést stručnou ale obsažnou základní metodickou pomůcku, kterou
budou moci pracovníci menších institucí používat při práci s fotografiemi bez nutnosti nahlížet do další
literatury. Informace byly podávány takovým způsobem, aby bylo možné potřebné skutečnosti rychle
najít na jednom místě textu a nebylo nutné pročítat další kapitoly. Při tom byla snaha zajistit maximální
čtivost a snaha obejít se bez hlubšího vysvětlování odborné problematiky.
Popsaným požadavkům odpovídá forma textu, který nepředpokládá větší předběžnou znalost uváděných skutečností. Vysvětlení odbornějších pojmů je uváděno často jen v poznámkách pod čarou. Pro
maximální ilustrativnost a čtivost je zařazena řada obrázků z praxe řešitelů metodiky. Pro inspiraci, jak
lze v našich domácích podmínkách realizovat uložení historických fotografických materiálů, je v příloze
popsáno a ukázáno na obrázcích, jak se instituce řešitelů metodiky k popisované tematice samy prakticky
postavily.
Autoři věří, že metodika může pomoci k práci všem, kteří ve své praxi s historickými fotografiemi
zacházejí a měli by radost, kdyby někdy v budoucnu při své případné návštěvě na jejich pracovišti uviděli
výtisk tohoto textu na poličce se známkami častého používání.

Tomáš Štanzel,
editor, NTM v Praze, srpen 2016
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Příloha A: Příklady uložení historického fotografického materiálu ve vybraných paměťových institucích

Příloha A

A.1 Uložení historického fotografického materiálu v oddělení foto-kino NTM
Tomáš Štanzel, oddělení foto-kino NTM v Praze

Charakter sbírky
Sbírka oddělení Foto-kino Národního technického muzea v Praze je zaměřena na dějiny fotografické
a filmové techniky. Kurátoři sbírky se od jejího vzniku soustředili především na přístrojovou techniku. Ve
sbírce jsou proto hlavně fotografické přístroje od počátků fotografie až do dnešní doby, filmové kamery
a projektory z období celého vývoje filmu. Již mnohem méně jsou ve sbírce obsaženy fotografie nebo
filmové kopie. Pokud se kurátoři rozhodli je do sbírky zařadit, sledovali hlavně účel ukázat určitou fotografickou záznamovou techniku a až teprve v druhé řadě význam autora, obsahovou a obrazovou kvalitu
fotografií. Převažující část předmětů ve sbírce jsou tedy přístroje a příslušenství pro fotografii a film a jen
menší část tvoří předměty typu fotografického obrazového záznamu.
Z nejstarších fotografických obrazových záznamů (do 50. let 19. století) je ve sbírce řada daguerrotypií
(přes 90 fotografií), několik papírových kalotypických negativů, několik desítek ambrotypií na skleněné
podložce a ferrotypií na plechové podložce. Z období po přelomu 19. a 20. století je ve sbírce několik set
fotografických vizitek a kabinetek. Tyto jsou na slaném, albuminovém nebo celloidinovém (přímo kopírujícím kolódiovém) papíře. Ušlechtilých tisků je ve sbírce několik desítek, nejvíce bromolejotisky a gumotisky Josefa Binka. Z ostatních druhů ušlechtilých technik se nachází ve sbírce několik pigmentových
tisků a několik platinotypií. Z technického hlediska byly vždy zajímavé stereofotografie, těch je ve sbírce
několik set. Z oboru barevného fotografického záznamu jsou zastoupeny ve sbírce ukázky kolorovaných
fotografií, několik chromofotografií, několik Lippmannových fotografií. Rozsáhlá je kolekce autochromů
Karla Šmirouse, která čítá přes sto diapozitivů. V kolekci je též několik desítek černobílých skleněných
diapozitivů většinou neznámých autorů mnohé, z nich jsou kolorované.
Sbírka byla od počátků své existence tvořena z hlediska dokumentování historie a druhů fotografických procesů. Výtvarná, obsahová náplň a význam autora byly uvažovány až v druhém plánu. Kurátoři
se proto zaměřovali více na starší a méně rozšířené fotografické techniky. Z toho důvodu jsou stříbroželatinové fotografie dnešního typu, které byly v pozdějších letech značně rozšířené a tedy nijak vzácné,
zastoupeny již méně (celkově jen několik desítek). Všechny stříbroželatinové fotografie jsou na barytované papírové podložce, ve sbírce zatím nejsou obsaženy fotografie na RC podložce. U fotografických
záznamů převažují pozitivy, negativů je zastoupeno poměrně málo – řádově jen desítky. Negativů na
skleněné podložce je ve sbírce poměrně málo, jsou to téměř výlučně suché želatinové desky. Negativ na
skleněné podložce provedený mokrým kolódiovým procesem je ve sbírce pouze jeden. Většinou jsou ve
sbírce tedy negativy na filmové podložce, téměř všechny jsou nového typu na acetylcelulózové podložce.
Starší typ negativů na nitrocelulózové podložce (byly používané nejvíce do r. 1955) je zastoupen ve sbírce
jen několika exempláři – jsou to negativy, dokládající vývoj filmu.
Z uvedeného výčtu vyplývá, že ve sbírce jsou obsaženy fotografické záznamy na několika různých
materiálech. Daguerrotypie je záznam na kovové destičce, adjustovaný s použitím papíru, dřeva, skla,
kovu a lisovaných hmot. Kalotypické negativy jsou papírové, zprůhledněné voskem. Ambrotypie jsou

Důraz na přístrojovou
techniku

Obrazové záznamy

Většinou
stříbro-želatinové
fotografie
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Obr. 1 a 2. Budovy depozitářů NTM v Čelákovicích CD2 a CD3.

Uložení různorodých
materiálů společně

kolódiové pozitivy na skle, adjustované opět s použitím papíru, dřeva, kovu a lisovaných hmot. Ferrotypie
jsou kolódiové pozitivy na plechu, adjustované podobně jako ambrotypie. Několik kolorovaných fotografií je na dřevě. Fotografie na slaných, albuminových nebo celloidinových papírech jsou jen v menší míře
volné, většinou jsou ve formě vizitek nebo kabinetek, nalepeny na tvrdém kartónu s potiskem příslušného fotografického ateliéru. Novodobé stříbroželatinové pozitivy na papírové barytované podložce jsou
většinou volné, nepodlepené. Velmi choulostivou skupinou jsou barevné materiály – barevný záznam při
uložení v neregulovaném prostředí velmi snadno degraduje. Z uvedeného výčtu materiálů, z něhož jsou
typy fotografického obrazového záznamu ve sbírce obsažených vytvořeny nebo jej doprovází, je patrné,
že pro uložení není možné zvolit klima přesně vyhovující jednomu materiálu. Papír, želatina, kolódium,
dřevo, sklo nebo kov vyžadují rozdílné podmínky uložení, hlavně rozdílnou relativní vlhkost prostředí.

Uložení sbírky v depozitáři
Původní uložení

Sbírka fotografií odělení Foto-kino byla do roku 2010 uložena v příručním depozitáři za expozicí
Interkamera v hlavní budově NTM na Letné (v tzv. Bašusárně – podle pracovníka pana Bašuse, který
zde původně přebýval). Místnost měla rozměry rámcově asi 4 x 4 x 4 m, byla uvnitř expozice, takže
byla chráněna před sluncem a od přímých změn venkovních teplot. Teplota zde byla většinu měsíců
16–19 oC, v letních měsících asi o 2 stupně vyšší. Po zrušení bývalé expozice Interkamera v roce 2010 byla
sbírka přestěhována do chlazeného depozitáře v Archivu NTM. Zde byly fotografie uloženy při teplotě
průměrně 12oC a relativní vlhkosti 35 až 45 %.
V roce 2013 byla fotografická sbírka přestěhována z hlavní budovy muzea na Letné do depozitárního
areálu NTM v Čelákovicích. Zde jsou tři nově vybudované depozitární haly CD1, CD2, CD3, v nichž jsou
různé typy depozitářů a pracoven.
Část z depozitárních prostorů je konstruována pro největší rozměrné předměty (auta, letadla a pod),
část pro středně rozměrné předměty – stroje, sálové projektory apod. Tyto předměty se ukládají většinou
na paletách na police do několika pater. Pro menší předměty jsou konstruovány depozitáře s kombinovanými pevnými - posuvnými, pojízdnými policemi. Tím se šetří místo – mezi regály nemusí být odstup,
mohou být těsně u sebe a při potřebě manipulace s předměty v polici se mezi nimi vytvoří přesunem
okolních regálů místo. Na každém posuvném regálu je z boku kovový kruh, jehož otáčením se regály
posouvají v kovových kolejnicích v podlaze. V depozitářích s pojízdnými policemi jsou podél jedné delší
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Obr. 3 a 4. Vnitřek chlazeného depozitáře v CD3.

boční stěny umístěny pevné regály. Posuvné i pevné regály jsou zhotoveny z kovu. Depozitáře tohoto typu jsou v halách CD2 i CD3. V CD2 se používají k ukládání běžných trojrozměrných sbírkových
předmětů, v CD3 je tento depozitář chlazený a používá se kromě jiných sbírkových předmětů k ukládání
historického obrazového fotografického materiálu.
Místnost chlazeného depozitáře v CD 3 má přechodovou komoru (asi 2 x 5 m), která slouží k vyrovnávání teplot při přenosu materiálu dovnitř depozitáře nebo naopak, případně k dílčím pracím s uloženými
předměty. Když se sbírkové předměty přenášejí do depozitáře nebo z depozitáře ven, nechávají se vždy
v této přechodové komoře alespoň jeden den aklimatizovat.
Rozměry místnosti chlazeného depozitáře jsou asi 5 x 15 m, místnost nemá žádná okna a tím je chráněna před přímými vnějšími vlivy měnícího se klimatu. U jedné z delších stěn jsou pevné regály se třemi
Obr. 5. Přechodová komora chlazeného depozitáře

Dnešní uložení
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policemi do výšky, ve zbývajícím prostoru jsou posuvné regály. Celý pevný regál je vyhrazený pro sbírku
fotografií a filmů Foto-kino.
V chlazeném depozitáři požadujeme na obsluze depozitáře udržovat následující podmínky prostředí:
V zimě teplota do 8oC, v létě s ohledem na vyšší náklady na chlazení tolerujeme teplotu vyšší, do 12oC.
Teplotu požadujeme udržovat co nejvíce stabilní, maximální přípustné kolísání teploty je + - 3oC během
24 hodin.
Relativní vlhkost (RH) by měla být 30–40 %, lépe 35–40 %. Maximální přípustné kolísání RH: + - 5%
během 24 hodin.

Obr. 6. Pevný regál chlazeného depozitáře.

Obaly na ukládání sbírkového materiálu
Fotografie ze sbírek NTM jsou uloženy v papírových krabičkách nebo deskách – výrobky řady Fotoarchiv od firmy EMBA v Pasekách nad Jizerou. Kurátoři se snaží, aby každá fotografie (případně negativ
nebo diapozitiv) byla uložena ve vlastní obálce ze speciálního bílého bavlněného papíru s neutrálním
pH (tedy nekyselého). Obálky jsou nelepené, skládají se z vyříznutých archů, z papíru gramáže 90 g/m2,
jsou určené primárně pro negativy, dodávají se pro rozměry negativů 9 x 13 až 30 x 40 cm (v hovorové
řeči kurátorů se jim říká též košilky). Fotografie (negativy nebo diapozitivy) v obálkách jsou uloženy po
jednom nebo několika kusech krabičkách příslušné velikosti. Krabičky jsou opět nelepené, skládají se
z vyříznutých archů šedomodré lepenky. Dodávají se opět pro formáty 9 x 13 až 30 x 40 cm. Jsou z archivní lepenky Prolux, dle údajů výrobní firmy vyhovují požadavkům testu PAT (Photography Activity Test
podle normy ISO 18916). Krabičky vyhovují svou pevností i pro skleněné desky.
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Obr. 7. Kartónový výsek, z něhož se složí
krabice pro uložení fotografií.

Obr. 8. Složená krabice s popisem inventárního čísla, s nálepkou s čárovým kódem
pro elektronický odečet.

Obr. 9. Vnitřek krabičky s uloženou ambrotypií

Obr. 10. Ambrotypie, uložená v krabičce,
je zabalena v papírové obálce pro ukládání negativů.

Obr. 11. Složené krabičky od firmy Emba
různých rozměrů.

Obr. 12. Obálky na ukládání negativů a
fotografií, tato byla vyrobena na individuální objednávku na stereofotografie NTM.

111

Obr. 13. Kartónový výsek pro složení krabičky s výsekem papíru pro složení obálky.

Obr. 14. Identifikační nálepka s čárovým
kódem pro elektronický odečet.

Fotografie: Tomáš Štanzel
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A.2 Uložení historického fotografického materiálu v Archivu NTM v Praze
Jan Hozák, Archiv NTM

Charakter sbírky
Tématika

Zastoupení autoři

Rozsah sbírky

Fotografická sbírka archivu NTM je specializovanou obrazovou sbírkou, obsahující fotografické negativy a pozitivy s tematickým zaměřením na dějiny techniky, průmyslu, obchodu, řemesel, architektury,
na památkovou péči a muzejnictví s přesahy do obecné historie. Geograficky zahrnuje historické země
české, sousední středoevropské státy, ojediněle se vyskytují i snímky z jiných světadílů, např. ze Severní
Ameriky nebo z Asie. Podstatnou část tvoří také fotografie pořízené při různých akcích v muzeu, nebo při
výstavách či podnicích pořádaných NTM v jiných organizacích, ať v Čechách, nebo v zahraničí. Časové
rozpětí sbírky sahá od 70. let 19. století do přelomu 20. a 21. století, kdy se obrazová dokumentace začala
stále více pořizovat na digitální záznam.
Z autorského hlediska nacházíme ve sbírce četné práce renomovaných profesionálních fotografů, např.
z 19. století Františka Fridricha, Moritze Adlera, Jana Langhanse, Jindřicha Eckerta, Ignáce Kranzfeldra,
Carla Pietznera, Otto Bielfelda, Františka Krátkého, Carla Bellmanna, Karla Malocha, Rudolfa Brunera
-Dvořáka, Josefa Schächtla, Karla Kruise; z 20. století např. Františka Drtikola, Jaroslava Brunera-Dvořáka, Jana Posselta, Přemysla Koblice, Karla Hájka, Josefa Ehma, Viléma Hekla a Josefa Kohouta. Kromě
toho obsahuje sbírka četné práce fotografů-amatérů, jejichž technická kvalita i dokumentární hodnota se
často vyrovná fotografiím profesionálů.
Také žánrová skladba sbírky je velmi široká a nemůžeme ji zde celou zachytit. K nejčastějším námětům
patří průmyslové stavby, exteriéry a interiéry továren, pracovní prostředí, technická díla v krajině, mostní
stavitelství, dokumentace staveb železničních tratí, dopravní prostředky, urbanismus a architektura, portréty jednotlivců, skupinové portréty profesní, fotografie strojírenských výrobků a technických artefaktů,
snímky z výstav, veletrhů a ze stálých muzejních expozic. Svébytnou skupinu fotografií pak tvoří ty, které
byly pořízeny v rámci vědeckého výzkumu, z oblasti astronomie např. Josefem a Janem Fričovými, Karlem Václavem Zengerem, nebo Eckertovy pokusné snímky roentgenové či Zengerovy fotografie elektrických výbojů, pořízené v laboratoři i v přírodě.
Pokud jde o početní stavy, pohybuje se počet pozitivů kolem 34 000 a počet negativů přesahuje 26 500
kusů.

Uložení fotografické sbírky archivu NTM

Chlazený depozitář

Až do generální rekonstrukce hlavní budovy Národního technického muzea v Praze na Letné (začala
v roce 2003) byla sbírka fotografií (pozitivů i negativů) uložena v běžném archivním depozitáři, v prostorách, kde nebylo možné regulovat ani teplotu, ani vlhkost vzduchu, takže tyto hodnoty se pohybovaly zhruba mezi 18–28oC a 35–45 % relativní vlhkosti (RH), podle toho, jak právě fungovalo větrání
a vytápění budovy. Součástí rekonstrukce, resp. její první etapy, bylo zřízení kvalitního klimatizovaného
archivního depozitáře a speciální chladící komory pro uložení fotografického a filmového materiálu.
Chladící komora byla dokončena a zkolaudována na podzim 2007, vybavena nerezovými regály o kapacitě 130 běžných metrů. V této místnosti je možné díky chladícímu zařízení udržet teplotu 10–13oC,
vlhkost vzduchu se pohybuje od 35 do 45 % RH. Vzhledem k množství a hodnotě historického fotografického materiálu jsme dali přednost uložení negativů. Nachází se zde v roce 2015 cca 90 běžných metrů
negativů, převážně skleněných desek od formátu 9 x 12 cm, přes 13 x 18 cm, 18 x 24 cm až po formát
24 x 30 cm. Jedná se především o kolekci negativů fotografa Rudolfa Brunera – Dvořáka z let působení
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1890 – 1914, dále o negativy prvního muzejního fotografa Vincence Beera a další pro Národní technické
muzeum cenné snímky.
Vše je uloženo v nekyselých obalech z osvědčeného sortimentu firmy EMBA v Pasekách nad Jizerou,
s níž NTM spolupracuje od 90. let 20. století a jež jsou podrobněji popsány na jiném místě.

Obr. 15. Pohled do depozitáře Archivu NTM (dále jen A NTM) v hlavní budově na Letné, sekce A. Klimatizovaný prostor slouží
k uložení různých druhů archiválií, nejen fotografií. I ty jsou zde však zastoupeny, pokud jsou součástí archivních fondů a sbírek.
Jsou vřazeny mezi písemnosti a adjustovány do nekyselých obalů. Relativní vlhkost v tomto prostoru se pohybuje v rozmezí 40 60%, teplota 16–19oC.
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Obr. 16. Pohled do depozitáře A NTM, sekce B. Platí stejné určení a podmínky jako pro sekci A. Opět neběží o speciální prostor
určený výhradně pro fotografický a filmový materiál.

Obr. 17. Chlazený depozitář A NTM na Letné určený výhradně pro fotografický a filmový materiál. Relativní vlhkost se pohybuje
od 30 do 50%, teplota mezi 10–15oC. Jako přechodový aklimatizační prostor při manipulaci s materiálem slouží archivní depozitář sekce B, z něhož se do chlazené komory vstupuje.

Fotografie: Tomáš Štanzel
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A.3 Uložení historického fotografického materiálu v MG v Brně
Petra Medříková, sbírka fotografie a nových médií Moravské galerie v Brně1)

Charakter sbírky
Moravská galerie (MG) vznikla roku 1961 sloučením obrazárny Moravského muzea (založeného roku
1817) a Uměleckoprůmyslového muzea (založeno roku 1873). Roku 1962 byla v MG založena sbírka
umělecké fotografie jako jedna z prvních v evropských muzeích umění. Hlavním kritériem vytváření
sbírky bylo samozřejmě výtvarné hledisko a význam osobnosti autora, a tento pohled byl tehdy uplatňován i na sbírku historických fotografií.
Dnes je historická fotografie součástí Oddělení fotografie a médií v Moravské galerii, jehož sbírka
zahrnuje také fotografii 20. století a i fotografii současnou. Dnes má sbírka ca 27000 fotografií (z nichž
fond historické fotografie tvoří asi třetinu).
Z hlediska fotografických technik jsou v MG zastoupeny téměř všechny důležité techniky: daguerrotypie, ambrotypie, ferrotypie, slaný papír, stereofotografie (ve všech případech se jedná o desítky kusů).
Vizitky a kabinetky jsou zastoupeny v tisících kusů. Ve sbírce je rovněž několik set negativů, malá sbírka
diapozitivů, několik filmů. Ušlechtilé tisky (v řádu desítek) a samozřejmě také novější techniky typické
pro 20. století i pro současnost. Je zde rovněž několik starých fotografií ještě v původních rámech a fotoalba (prázdná i s fotografiemi) z rozmanitých materiálů (kov, kůže, papír atd.). Z toho vyplývá okolnost
typická zřejmě pro všechny fotografické sbírky – materiál je natolik rozmanitý, že nelze zvolit klima
vyhovující pouze jednomu materiálu.

Druhy fotografií
ve sbírce

Uložení sbírky v depozitáři
V Moravské galerii má každé oddělení svůj depozitář. Depozitář fotografie se nachází v budově Uměleckoprůmyslového muzea, v prvním podzemním podlaží. Veškeré sbírkové předměty oddělení fotografie jsou uloženy v jedné depozitní místnosti.
Vzdušná vlhkost se v depozitáři udržuje na ca 50% a teplota na hodnotě 18 – 20°C. V depozitáři jsou
kromě vlasových vlhkoměrů elektronická čidla napojená na centrální počítač správce budov. Také správkyně depozitáře provádí denně kontrolu klimatu. V depozitáři je přetlaková klimatizace, která udržuje
stabilní klima a zároveň zabraňuje vnikání prachu z vnějšího prostředí. Místnost je pro snazší udržení
výše uvedených parametrů bez oken a intenzita osvětlení je zde do 100 lx.
Depozitář je vybaven posuvnými kovovými regály. Krabice se ukládají do polic, zarámované fotografie
jsou vertikálně postaveny v roštech a velké formáty tisků se volně pokládají do zásuvek.
Rozřazení předmětů v depozitáři není jednotné a snad ani být nemůže, protože jednotlivá časová období nejsou zastoupena rovnoměrně co do autorství, formátu, materiálu apod. Například vizitky a kabinetky jsou v krabicích řazeny podle evidenčních čísel. Soudobá tvorba je ukládána podle autorů, tzn.
v jedné krabici jsou díla jednoho autora seřazena podle inventárního čísla, přičemž je zohledněno i uložení fotografií podle formátu.
Vybrané fotografie jsou trvale adjustovány do paspart z nekyselého papíru. U těchto paspart se kromě
materiálu (chemicky neutrálního) dbá i na estetické zpracování, protože fotografie jsou v této podobě i vystavovány. Pokud jsou snímky zarámovány, pak pouze v rámech z nekyselého dřeva, kovu nebo
plastu. Nejčastější forma uložení pozitivů i negativů je zatím ještě do polyetylénových sáčků a pak do
krabic různých rozměrů, vyrobených z neutrálního a stabilního materiálu (od firmy EMBA). Fotografie
1)   s využitím bakalářské práce Lucie Chlupaté: Sbírka Moravské galerie v Brně, 2006
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jsou v krabicích postaveny na hraně a řazeny za sebou tak, že je vyplněna celá krabice, aby nedocházelo
k jejich pohybu (takto jsou uloženy např. vizitky či kabinetky), nebo fotografie leží na sobě v krabicích
vysokých ca 6 cm. Fotografie na skleněných destičkách jsou uloženy jednotlivě v krabičkách, které jsou
vystlány papírem, aby bylo zabráněno pohybu destičky.

Obr. 18. Pohled do depozitáře, směrem od vstupních dveří.

Obr. 19. Pohled do depozitáře, směrem ke
vstupním dveřím.
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Obr. 20. Pohled mezi regály v depozitáři.

Obr. 21. Krabice s fotografiemi, uložené v regálech.
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Obr. 22. Pohled do krabice s fotografiemi.

Fotografie: Petra Medříková
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A.4 Uložení historického fotografického materiálu ve sbírce Národního
památkového ústavu – generálního ředitelství
Ladislav Bezděk, Monika Hocková, Oddělení dokumentačních fondů a knihovny NPÚ

Charakter sbírky
V roce 1919, tedy přibližně již 12 měsíců po vyhlášení samostatné republiky Československé, byl
v rámci budování nové státní správy zřízen za účelem dokumentace památek Československý státní ústav
fotoměřický v Praze. Datum jeho založení lze považovat za určitý předěl ve fotodokumentaci památek na
území českých zemí, protože tato má být nadále již (kromě soukromých a jiných, např. nakladatelských
aktivit) provozována nyní systematicky a institucionálně. Jako logická součást Fotoměřického ústavu
vzniká i jeho fotosbírka. Ústav pracuje ve víceméně nezměněné podobě až do roku 1953, kdy je začleněn
do nově založeného úřadu Státní památkové správy, včetně svých archivních fondů. Na činnost tohoto
úřadu od roku 1958 navázal SÚPPOP (Státní ústav památkové péče a ochrany přírody) a od roku 1991
v činnosti pokračoval SÚPP (Státní ústav památkové péče), přeměněný v roce 2003 do dnešní podoby
NPÚ (Národní památkový ústav).
Dnes unikátní fotosbírka NPÚ GnŘ se od samého počátku své existence rozrůstala nejen vlastní fotografickou činností fotooddělení někdejšího Státního fotoměřického ústavu, později Státního památkového úřadu a Národní kulturní komise – předchůdcem SÚPPOP a NPÚ. Její fondy byly průběžně obohacovány nákupy, odkazy a dary fotografií, dnes v mnoha případech již nejen z historického hlediska velmi
cenných – zápisy v kartotéce zahrnují signatury Eckert, Brunner-Dvořák, Fridrich, Podlaha, Bellmann,
Plicka, Štenc a další slavná jména. Fotosbírka NPÚ GŘ se v současné podobě sestává z 5 základních
fondů. Jsou to:
a) Fond originálních historických fotokopií;
b) fond originálních černobílých negativů na skleněné i pružné podložce;
c) fond barevných negativů;
d) fond barevných diapozitivů;
e) fond digitálních fotografií.
Nedílnou součástí fotosbírky je kartotéka tzv. evidenčních karet. Evidenční karta obsahuje náhledovou
fotokopii o rozměru zpravidla 13x18 cm nebo 18x24 cm a údaje o snímku (inventární číslo, místo, okres,
objekt, popis, datum pořízení snímku, jméno autora snímku, rozměr negativu či diapozitivu, jméno autora nebo projektanta dokumentovaného objektu a jeho datování, ev. další údaje v poznámce).
V současné době je Fotosbírka NPÚ GŘ postupně digitalizována, a to dvěma způsoby. První spočívá
v kompletní digitalizaci tzv. evidenčních karet kartotéky (již dokončeno), druhý v postupném převodu
fotografických negativů a historických fotokopií do podoby exaktních digitálních ekvivalentů, které by
obsahovaly pokud možno veškeré obrazové informace, zaznamenané na původních analogových obrazech. Z postupů digitalizace, aplikovaných na fotosbírku NPÚ GŘ, vychází příslušná kapitola metodické
publikace NPÚ Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v praxi památkové péče.2)

2)   Bezděk, L., Frouz, M., Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v praxi památkové péče, Národní památkový ústav, 2014, ISBN 978-80-7480-017-7.
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Uložení sbírky
Po rekonstrukci Ledeburského paláce a přestěhování někdejšího SÚPPOP (dnešního generálního ředitelství NPÚ) z původního sídla v budově Na Pohořelci byly výše popsané fondy fotografické dokumentace umístěny do prostor v přízemí nového sídla ústavu na Valdštejnském náměstí v Praze.
Dlouhodobé monitorování vlhkosti v nových úložných prostorách fotosbírky však prokázalo zcela
nevyhovující klimatické podmínky, ohrožující cennou historickou fotodokumentaci – v jarních a letních
měsících tu dosahovala vlhkost hodnot dokonce 70–80 % RH. V ateliéru GIRSA AT byla proto objednána
expertiza prostor fotoarchivu z hlediska stavebně-technického, zároveň probíhaly konzultace s ředitelem
Národního filmového archivu p. Vladimírem Opělou a Ing. Milanem Večeřou, odborným pracovníkem
NFA a spoluautorem vědecké studie Techniky ošetření, uložení a duplikace archivních fotografických
snímků.3) Problematika nevyhovujících podmínek v úložných prostorách fotosbírky byla rovněž konzultována s tehdejší vedoucí chemicko-technologické laboratoře SÚPP, Ing. Ivanou Kopeckou.
Podle posudku ateliéru GIRSA AT by stavební rehabilitace prostor pro uložení fotosbírky vyžadovala
částku 1 560 000 Kč.4) Vzhledem k reálným finančním možnostem bylo tehdejším vedením SÚPP zvoleno
řešení, pracovně nazvané „minimální varianta“, vycházející z doporučení Národního filmového archivu,
která lze definovat ve čtyřech základních bodech. V úložných prostorách sbírkových fondů fotografické
dokumentace bude nutno:
Dodržovat teplotu v místnostech pro ukládání negativů do 18oC.
Snížit vlhkost na hodnoty do 50 %.
Zabezpečit místní úpravou proudění vzduchu.
Zamezit přívodu neklimatizovaného vzduchu zvenčí.
Provedená opatření

Samotná realizace úprav proběhla v těchto krocích:
Plechové skříně s negativy byly umístěny na dřevěné rošty, umožňující cirkulaci vzduchu v rozsahu celé
plochy podlahy, prostor byl vybaven výkonným odvlhčovačem, část, určená pro uskladnění negativů
a historických fotokopií, byla od ostatních místností oddělena příčkou s dveřmi. Od zvažované podpory
proudění vzduchu pomocí ventilátorů bylo upuštěno.
V roce 1998 bylo provedeno vyhodnocení změn klimatických podmínek. Vzhledem k naměřeným
velmi pozitivním hodnotám bylo upuštěno od dalších možných úprav s výjimkou snahy snížit teplotu
vzduchu, stoupající během letních měsíců až na 22–23 °C. Snížení teploty bylo docíleno dvojím způsobem, a to instalací klimatizační jednotky typu split a dále tepelným odizolováním ploch oken a jednoduchých dvoukřídlých dveří z úložných prostor fotosbírky do II. průjezdu Ledeburského paláce.
Pomocí všech výše popsaných úprav lze dosáhnout určitého omezení možnosti vzniku škod na unikátních fotografických negativech a pozitivech, jejichž cena je stěží vyčíslitelná. Nejedná se však o systémové
řešení, nýbrž o provizorní stav, který je limitován poskytnutými finančními prostředky.

3)   Daneš, I., Večeřa, M., Krejčí, A., Techniky ošetření, uložení a duplikace archivních fotografických snímků. Vypracováno v rámci grantu č. 94/203/1042 hrazeného Grantovou agenturou ČR, v rámci projektu A03/V065/1993, hrazeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a za finanční spoluúčasti VÚZORT, a. s., Plzeňská 66, 151 24 Praha 5. Praha 2004.
4)   Posouzení klimatických a souvisejících stavebně technických podmínek včetně návrhu rozsahu obnovy, GIRSA AT,
květen 1997, Výstup č 1/97, institucionální úkol VV 9703.
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Obaly na ukládání sbírkového materiálu
Souběžně s digitalizací fotodokumentace probíhá revize fondů a přeuložení historických fotografií
do nových obalů. Negativy naskenované v archivní kvalitě jsou ukládány zpět na své původní místo do
kovových zásuvek. Na svrchní obálce jsou tužkou označeny jako SKN (skenováno, fond N) Originální
fotografie se nevrací mezi nenaskenované fotografie, ukládají se samostatně a nejsou již řazeny místopisně abecedně podle zobrazeného objektu, nýbrž podle inventárních čísel. Originální fotokopie ve velikosti
18x24 cm a větší (které nejsou vřazeny do náhledové kartotéky, ale samostatně uloženy podle abecedy
v papírových krabicích v prostoru fotoarchivu) se po naskenování v archivní kvalitě ukládají jednotlivě
do papírových obálek (jednoduše popsaných základními identifikačními údaji – především inventárním
číslem). Tyto obálky jsou uloženy do archivních krabic. NPÚ GnŘ za tím účelem využívá program fotoarchiv firmy Emba5) (speciální obaly pro archivaci fotomateriálu). Fotografie do velikosti 13x18 cm, jež
byly původně zařazeny do náhledové kartotéky, jsou v ní nahrazeny novou kartou, a karta s originální
fotokopií je uložena v prostoru fotoarchivu. Tyto fotografie menších formátů jsou zatím ponechány jako
součást původní karty, přičemž tato je po naskenování fotografie označena zkratkou SKF (skenováno,
fond F). Uložení do obálek z nekyselého papíru prozatím nebylo realizováno.

Obr. 23. Kartotéční skříň s uloženými skleněnými originálními negativy.

5)   http://www.emba.cz/index.php?pg=fotoarchiv_page1
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Obr. 24. Kartotéka s evidenčními kartami fotodokumentace.
Každá karta obsahuje popis a náhledovou fotokopii, zpravidla ve formátu 13 x 18 cm

Obr. 25. Detail tvaru dřevěného roštu.
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Obr. 26. Kartotéční skříně umístěné na dřevěných roštech, umožňujících cirkulaci vzduchu.

Fotografie: Ladislav Bezděk
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Příloha B: Informace k manipulaci a ukládání fotografických
materiálů
Pera Vávrová

Podmínkou dlouhodobé stability fotografických materiálů je zajištění vhodného režimu provozu ve
skladovacích prostorách, vhodné způsoby manipulace s fotografickými materiály, uložení materiálů ve
vhodných obalech, nábytku a místnostech. Dále zajištění vhodných podmínek v depozitářích, resp. výstavních prostorech: jedná o teplotu, relativní vlhkost vzduchu, čistotu prostředí. Požadavky na teplotu
a relativní vlhkost vzduchu jsou popsány v kapitole 2.6. této metodiky, následující text rozvíjí podrobněji
další zásady.

B.1 Manipulace s fotografickými materiály
Při manipulaci, prohlížení, vystavování a studiu fotografického materiálu by měly být dodržovány následující pravidla. Jednoduché kroky, které může majitel, archivář, muzejník udělat, aby zpomalil, popř.
zabránil poškození a degradaci:
• Vždy pracovat v bavlněných nebo gumových (lékařských) rukavicích.
• Pracovat v místnosti, kde není jídlo, pití, kde se nekouří a není otevřený oheň, kde jsou monitorovány klimatické parametry (především teplota, RV vzduchu, světlo aj.).
• Pracovat na čisté podložce a uvědomit si, zda nemůže dojít k biologickému poškození (např. možnost kontaminace materiálu z kontaminovaného ovzduší místnosti).
• Popsat poškození – mechanické (praskliny, rýhy, úlomky, apod.) a chemické (skvrny, stříbrné zrcátko, „fingerprints“). Především si všímat poškození a začít něco konat!
• V případě zjištění vyššího, resp. pokročilejšího stupně poškození (např. „octový syndrom“, odchlipující se emulze apod.) kontaktovat konzervátora nebo technologa, který může řešit složitější zásahy.
• Zjistit, jak je sbírka uložena, v případě zjištění nevyhovujícího stavu se pokusit o nápravu – preventivní konzervace. Tento přístup k fotografickému materiálu se nyní prosazuje ve světě a jde
o snahu zpomalit nebo ideálně zastavit degradační reakce a prodloužit tak životnost fotografického
materiálu. Na základě průzkumu stavu sbírky a podmínek a materiálů, ve kterých jsou fotografické
materiály uloženy, lze rozhodnout o další péči a přístupu ke sbírce.
• Jednoduché kroky – např. ofuk (balónek, stlačený vzduch ve spreji), odstranění hrubých nečistot
např. z neobrazové strany, lze provést okamžitě, ale složitější kroky by měly být svěřeny konzervátorovi.

Příloha B
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• Nepoužívejte k lepení fotografií různé izolepy a lepidla neznámého složení. Pokuste se fotografický
materiál uchytit nebo upevnit a uložit do materiálů vhodných pro fotografický materiál a hlavně
bez použití lepidel.
• Jestliže je nutné psát na fotografický materiál, pak k popisu používejte pouze tužku (nejlépe číslo
2A), psát na neobrazovou stranu a netlačit.
• Vytvářet kopie, digitalizovat fotografický materiál a půjčovat pouze tyto kopie a originály nechat
uložené v depozitářích a ve stabilních klimatických podmínkách.
• Nepokoušejte se rovnat srolované fotografie, kontaktujte konzervátora nebo restaurátora.
• V případě fotoalb se pokuste album vhodně uložit, zabránit dalšímu poškození, ale neoddělovat
a nevyndávat fotografie z fotoalba, fotoalbum by mělo zůstat zachováno jako celek. Kontaktujte
konzervátora, aby zajistil zastavení další degradace např. v důsledku kyselého materiálu fotoalba.

B.2 Materiály a systémy vhodné pro ukládání

Základem účinné preventivní konzervace fotografických materiálů je používání vhodných úložných
prostorů, skříní, regálů, zásuvkových systémů, archivačních pouzder, krabic a vnitřních papírových či
polymerních obalů a obálek.
Obaly pro uložení fotografických materiálů
Materiály vhodné k uložení nebo vystavování fotografického materiálu by měly splňovat několik parametrů. Např. bylo prokázáno, že uhličitan vápenatý (plnivo papírů a lepenek pro uložení papíru) urychluje degradaci albuminových a želatinových vrstev fotografií a filmů. Papírová ochranná pouzdra určená
k uložení fotografických dokumentů mají odlišné vlastnosti - kromě shodného vlákninového složení
(nejlépe bavlna, měl by obsahovat až 87 % α-celulózy) a neutrálního klížení (alkylketendimery) bez optických zjasňovačů by měly splňovat podmínky testu fotografické aktivity.1),2)
Při přípravě ochranných pouzder má být co nejméně používáno lepidlo, proto jsou doporučována
pouzdra vysekávaná s předtlačenými ohyby. Je-li garantována stabilní relativní vlhkost, teplota a čistota
vzduchu, mohou být použity tzv. otevřené ukládací prostředky, které zabraňují pouze přímému mechanickému poškození a znečištění. Pokud nelze zajistit stabilní klimatické podmínky, je doporučeno fotografická média ukládat do ochranných ukládacích prostředků.
Svitkové fotografické materiály (mikrofilmy, kinematografické filmy a papírové fotografické svitky)
jsou před svým uložením navíjeny na cívky, středovky nebo jádra.
Jsou-li zajištěny dostatečně stabilní klimatické parametry ukládacího prostoru, lze filmy vložit do
pouzder se zasouvacími, odklopnými nebo šroubovacími víčky. Pro uložení barevných filmů vyžadujících ochranu před účinky světla musí být použita pouzdra tmavého zabarvení.
Listové filmy a papíry se nejčastěji ukládají v obálkách z papíru nebo fólie, v papírových skládačkách,
v pořadačích, na mikroštítcích nebo kapsových mikrokartách. S těmito obálkami se vkládají výhradně
ve svislé poloze do lepenkových, plastových a kovových krabic nebo do speciálně konstrukčně řešených
zásuvkových skříní. Horizontální uložení je dovoleno pouze tehdy, nevznikne-li jejich navršením na sebe
přílišný tlak.
1)   tzv. PAT test – Photography Activity Test - dle ISO 18916
2)   Příkladem vhodných materiálů jsou např. Atlantis Silversafe Photostore Programme (z katalogu Britské firmy ATLANTIS) nebo v české republice FOTOARCHIV firmy EMBA Paseky – vyvinuto ve spolupráci s Národním archivem v Praze.
Tyto tuzemské materiály jsou cenově o mnoho dostupnější a přitom také vyhovující.
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Barevné nebo diazografické filmy a barevné fotografické papíry se doporučuje ukládat v tmavých obálkách, skládačkách a krabicích. Zvlášť k poškození náchylné skleněné fotografické desky se ukládají do
obálek z fólie, pergamenového nebo jemné porézního papíru a zavěšují se na speciálních stojáncích v zásuvkách kovových skříní nebo v plastových krabicích.
Výhody a nevýhody papírových obalů
• Papír je neprůhledný, ochraňuje před působením světla, nevidíme obsah obálky, krabice. Musíme
objekt vytáhnout k prohlédnutí.
• Otevírání je většinou jednoduché, nehrozí nebezpečí poškození při vyndávání materiálu z obálky,
krabice.
• Papír je porézní materiál a umožňuje tak výměnu vlhkosti ale i uvolněných plynných látek
• s okolím, nehrozí kondenzace vodní páry na povrchu materiálu. Ale naopak papírové obaly
nechrání fotografický materiál před působením vlivů z vnějšího okolí.
• Většinou jsou papírové obaly levnější než materiály z plastů.
• Papírový obal lze snadno popisovat.
Výhody a nevýhody obalů z plastických hmot
• Obaly z plastů jsou průhledné, neochraňují před působením světla, vidíme obsah obálky, krabice.
Nemusíme objekt vytáhnout k prohlédnutí, proto je menší pravděpodobnost výskytu mechanické
poškození, „finger-prints“ aj.
• Otevírání je většinou jednoduché, ale při vyndávání z obalu z plastu hrozí díky vyšší tvrdosti nebezpečí mechanického poškození.
• Plastové obaly nejsou tolik porézní materiály a neumožňují tak výměnu vlhkosti ale i uvolněných
plynných látek s okolím, hrozí kondenzace vodní páry na povrchu materiálu. Ale naopak plastové
obaly chrání fotografický materiál před působením vlivů z vnějšího okolí.
• Většinou jsou plastové obaly dražší než materiály z papíru.
• Plastové obaly nelze snadno popisovat tužkou.
• Většinou jsou plastové obaly hodně tenké (především obálky) a snadno dochází k jejich mechanickému poškození a pak ztrácí svou ochrannou funkci pro fotografický materiál.
• Nevýhodou plastových obalů (především vyrobených z polyetylenu) je jejich nízká teplota tání
a např. při požáru tavenina plastu přilne k fotografickému materiálu a plast po ochlazení je pak
obtížně odstranitelný z materiálu.
• U plastových obalů je ještě nutné hlídat obsah aditiv a změkčovadel, tyto látky by mohly vyvolat
změny vlastností nebo degradační reakce fotografického materiálu.
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B.3 Faktory prostředí

3)

B.3.1 Nepříznivé vlivy biologických činitelů
Ve vlhkém prostředí (nad 65 % relativní vlhkosti) dochází k nárůstu plísní na povrchu fotografií nebo
negativů, mycelium prorůstá celou vrstvou. Působením metabolických produktů plísní dochází k rozkladu bílkovin a ke změně jejich konzistence (např. zkapalňování želatiny).
Při dostatečně dlouhém působení plísní zejména na želatinu dochází k jejímu rozkladu a nevratnému
poškození citlivé vrstvy. Pokud jsou fotografie nebo negativy uloženy v obálkách nebo v albech, citlivá
vrstva postupně natolik přilne k obalu, že následné oddělení nelze provést bez poškození. U zapaspartovaných fotografií se díky volnému prostoru vyvíjí bujně rostoucí vzdušné mycelium. Růst plísní je navíc
podporován lepidly přírodního původu, která bývají v těchto případech často používána.

B.3.2 Působení světla

Vhodné z hlediska citlivosti fotografického materiálu ke světlu je uložení v úplné tmě ve skříních nebo
v deskách, krabicích, obálkách. Při výstavách fotografických materiálů je doporučeno udržovat intenzitu
dopadajícího světla (osvětlenost) na hodnotě 50 luxů, popř. i nižší, dnes se objevují snahy snížit tuto
hodnotu až na 30 luxů.
Měla by být také kontrolována doba osvětlování. Mělo by být odfiltrováno UV záření, které vyvolává
degradaci papírové podložky i dalších organických materiálů (fotooxidaci). Podíl UV záření by neměl
přesáhnout hodnotu 75 µW/lumen, opět se objevují snahy snížit podíl UV záření až na 30 µW/lumen.
Ochrana fotografických materiálů před účinky ultrafialového záření spočívá v použití UV filtrů, rolet,
závěsů nebo speciálních adjustačních boxů. Infračervená složka záření vyvolává lokální zvýšení teploty,
což vede k vysychání materiálu.
Každá archiválie by měla mít vedený svůj „světelný životopis“, kde by měla být zaznamenávána energie
dopadající na papír a doba osvětlování.

B.4 Vystavování fotografických materiálů

4)

Doporučuje se vystavovat kopie fotografií, v případě, že se vystavuje originál dodržovat klimatické
parametry pro daný typ materiálu.
Fotografický materiál by neměl být vystaven přímému slunečnímu světlu a vlastnosti použitých světlených zdrojů by měly být známy, proměřeny a sledovány. Pro vzácné a nejstarší fotografie by mělo být
zvoleno vystavení co nejmenšímu množství světelné energie.
Fotografický materiál by neměl být vystaven v prostorech, kde hrozí nebezpečí vzniku požáru, nesmí
se zde kouřit.
Fotografie by neměly být upevňovány kovovými sponkami, lepeny samolepícími páskami, izolepami
apod. Obrazová strana by neměla přijít do kontaktu s těmito materiály.
Při rámování a paspartování fotografií je vhodné zvážit tzv ‘conservation standards’, je to sice dražší
alternativa, ale pro fotografický materiál vhodnější . V běžných rámařstvích u nás není ovšem tento
standard ještě zaveden.
3)   Klimatické faktory prostředí jsou popsány v kapitole 2.6. V tomto textu se popisují další faktory prostředí.
4)   Zásadami vystavování fotografických materiálů se podrobněji zabývá metodika „Aplikace a prezentace historického
fotografického materiálu v expozicích a instalacích paměťových institucí“, která je součástí stejného projektu jako tato metodika.
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B.5 Úklid a pravidelná údržba
Důkladný úklid je prvním předpokladem k udržení sbírkových předmětů v dobrém stavu. Relativně
jednoduché úkony musí být otázkou každodenní praxe na jednotlivém pracovišti. Přes zdánlivou jednoduchost musíme neustále mít na zřeteli charakter ošetřovaných prostor a jednotlivých objektů, jejich
citlivost a choulostivost. Proto i při pravidelném úklidu a údržbě musíme dodržovat některá pravidla:
V případě údržby - čištění, konzervace fotografických materiálů se jednoznačně musíme vyvarovat
jakéhokoliv laického „restaurátorského zásahu“ a to i za cenu, že je předmět poškozený. Laický, neodborný „restaurátorský nebo konzervátorský“ zásah může fotografii či negativ nenávratně poškodit. Vždy je
nezbytné, v co nejkratším čase zajistit prohlídku odborníkem.
V prostorách je podle provozu i denně prováděn běžný úklid (luxování a odstraňování prachu). Vysavač by měl být opatřen HEPA filtry, uhlíkovými filtry, aby se drobné částice prachu nedostávaly z vysavače zpět do místnosti.
Prostředky na čištění by měly být vybírány z řad přípravků speciálně určené pro použití na fotografické
materiály.
Pravidelné větrání v expozici zabraňuje růstu plísní, je však třeba větrat „ opatrně“ se znalostí vztahu
teploty a vlhkosti! Pokud je venkovní vzduch teplejší, než je teplota vnitřních prostor, pokud je absolutní
vlhkost v exteriéru vyšší než interiéru, může dojít ke kondenzaci vlhkosti na stěnách a předmětech. Papír
vlhkost rychle absorbuje, což zvyšuje pravděpodobnost vzniku plísní a nežádoucích reakcí s polutanty.
Při větrání je potřeba zabránit průniku většího množství (např. stavebního) prachu do budovy.
Rámy zasklených fotografií utíráme na sucho od prachu. Pro tuto činnost je nejlépe použít kartáč
z koňských žíní, vysavač prachu, suchou, měkkou prachovku, případně zvlhčenou lihem a jelenici (pozor
na čištění zlacených rámů)! Při čištění rámu nesmí špína a prach z rámů padat na sklo. K čištění skla
zarámované grafiky nepoužíváme čisticí prostředek na čištění oken nebo jiné prostředky ředěné vodou
(OKENA, atd.).

Vysavače

Větrání

Očista rámů
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Seznam vyobrazení
Obálka:

1. strana: Daguerrotypie rodiny v dřevěném rámu. Autor neznámý. Velikost rámu 19 x 21 cm. Sbírka
NTM, 35573.
2. strana: Daguerrotypie skupiny žen. Autor neznámý, v paspartě s podmalbou na krycím skle, velikost
celku 21 x 17 cm. Sbírka NTM, 19487.
3. strana:Platinotypie neznámé dámy s vlaštovkou ve vlasech. Autor neznámý, velikost 21 x 13 cm,. Sbírka
NTM, 31154.

Kapitola 1.

Obr. 1: Kapesní mikroskop Lumagny určenný k identifikaci techniky fotografií při práci mimo laboratoř.
Obr. 2: Fotografie na albuminovém papíře.
Obr. 3: Fotografie na albuminovém papíře (z obr. 2) pod mikroskopem. Obr. 4: Fotografie provedená
technikou gumotisku.
Obr. 5: Detail gumotisku (z obr. 4) pod mikroskopem.
Obr. 6: Fotografie provedená technikou platinotypie.
Obr. 7: Detail platinotypie (z obr. 6) pod mikroskopem.
Obr. 8: Fotografie provedená technikou olejotisku.
Obr. 9: Detail olejotisku (z obr. 8)pod mikroskopem.
Obr. 10: Fotografie provedená technikou pigmentového tisku.
Obr. 11: Detail pigmentového tisku (z obr. 10) pod mikroskopem.
Obr. 12: Záznam měření získaných rentgenfluorescenční spektrometrií:
Obr. 13: Porovnání standardního referenčního FTIR spektra vaječného albuminu, fotografické želatiny a
nitrocelulózy (kolódium).
Obr. 14: FTIR spektrum fotografie provedené na přímo kopírujícím želatinovém papíře (zelená) v porovnání se standardním referenčním spektrem želatiny (červená).
Obr. 15: FTIR spektrum fotografie provedené na přímo kopírujícím kolódiovém papíře (červená)v porovnání se standardním referenčním spektrem nitrocelulózy - základní složka kolódia (modrá).
Fotografie: Ivana Kopecká, Tomáš Štanzel
FTIR spektra: Ivana Kopecká, Eva Svobodová - laboratoř NTM
XRF spektra: Ivana Kopecká, laboratoř NTM, FJFI ČVUT v Praze

Kapitola 2.

Obr. 1. Fotografická vizitka.
Obr. 2. Fotografická kabinetka.
Obr. 3. Uložení fotografických kabinetek do obálek z papíru archivní kvality a do krabiček z kartónu
archivní kvality.
Obr. 4. Popis krabičky inventárním číslem z čelní i z boční strany. Na čelní straně je nalepen čárový kód,
zjednodušující proces inventarizace.
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Obr. 5. Postup složení balíčků fotografií obrazovou vrstvou na sebe.
Obr.6. Uložení krabiček s fotografickými vizitkami a kabinetkami do větší krabice z kartónu archivní
kvality.
Obr.7. Ambrotypie s paspartou, překrytá sklem a oblepená papírovou lepicí páskou.
Obr. 8. Ambrotypie v uzavíratelné kazetě.
Obr. 9. Černobílé kolorované diapozitivy.
Obr. 10. Volná neadjustovaná ferrotypie.
Obr. 11. Ferrotypie adjustovaná v paspartě, nezarámovaná.
Obr. 12. Volná, neadjustovaná daguerrotypie (holá deska).
Obrázek 13. Náhradní adjustace daguerrotypie, přední a zadní strana náhradní adjustace.
Obr. 14. Daguerrotypie adjustovaná v kazetě Union Case.
Obr. 15. Daguerrotypie adjustovaná v rámu.
Obr. 16. Černobílé diapozitivy formátu 24 x 36 mm uložené mezi dvěma skly formátu 5 x 5 cm.
Obr.17. Diapozitivy 5 x 5 cm zarámované v papírových rámečcích a uložené v krabičce z papíru.
Obr.18. Černobílé diapozitivy na perforovaném kinofilmu šíře 35 mm, určené pro předváděcí a výukové
účely.
Obr. 19. Černobílé negativy na skleněné podložce, zhotovené suchým želatinovým procesem.
Obr. 20. Negativy na skleněných deskách uložíme do papírových obálek archivní kvality a dále do krabiček z kartónu archivní kvality.
Obr. 21. Černobílé negativy formátu 6 x 9 na svitkovém filmu šíře 60 mm. Uloženy v průsvitných papírových (pergaminových) obálkách.
Obr. 22. Černobílé negativy na perforovaném kinofilmu šíře 35 mm, rozstříhané po 5 – 6 políčkách.
Obr. 23. Možnost uložení filmových pásů do svépomocně složeného archivního papíru.
Obr. 24. Ploché filmy formátu 6 x 9 cm, v původní formě přírůstku, zatím nezpracováno.
Obr. 25. Černobílý perforovaný kinofilm šíře 35 mm na polyesterové podložce.
Obr. ilustrační, nečíslovaný: Karel Šmirous: barevný diapozitiv na autochromovém materiálu.
Obr. 26. Autochrom adjustovaný mezi skly. Velikost přibližně 9 x 12 cm.
Obr.:27. Způsob adjustace autochromu mezi skly.
Obr.28. Diapozitivy 6 x 9 cm na svitkovém filmu šíře 60 mm uložené v papírové průsvitné obálce.
Obr. 29. Kinofilmové pásy rozstříhané po několika políčkách, uložené v průhledných polyetylenových
obálkách.
Obr. 30. Kinofilmové pásy rozstříhané po několika políčkách, uložené v průsvitných papírových (pergaminových) obálkách.
Obr. 31. Různé druhy adjustace diapozitivů 5 x 5 cm: adjustace mezi skly, diarámečky papírové, kovové,
plastové.
Obr. 32. Diapozitivy 24 x 36 mm zarámované v rámečcích 5 x 5 cm z plastické hmoty a uložené v krabičkách z plastické hmoty.
Obr. 33. Diapozitivy na perforovaném kinofilmu šíře 35 mm s tematikou pohádek.
Obr. 34. Barevné negativy na perforovaném kinofilmu šíře 35 mm (film s barevnou maskou).
Obr. 35. Jednostranně perforovaný film šíře 8 mm.
Obr. 36. Jednostranně perforovaný film šíře 8 mm navinutý na cívce, připravený k projekci.
Nečíslovaný obrázek: Karel Šmirous: barevný diapozitiv na autochromovém materiálu (ilustrační, na str.
50).
Fotografie: Tomáš Štanzel (obr. 1 – 36); Karel Šmirous (str. 50)
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Kapitola 3.

Obr. 1. Ukázka akvizice před zpracováním.
Obr. 2. Čištění stereofotografií pryží a jemným smetáčkem.
Obr. 3. Ukázka rozložených a složených obálek s označením grafitovou tužkou v pravém horním rohu.
Obr. 4. Krabičky s „harmonikou“ pro uložení skleněných diapozitivů (vlevo) a rozstříhaných filmů (vpravo).
Obr. 5. Uložení zařízení na prohlížení stereofotografií v krabici vyložené hedvábným papírem.
Obr. 6. Čištění skleněných negativů; proložení neutrálním papírem a uložení v původní krabičce.
Obr. 7. Ukázka rozložené a složené krabičky vhodné pro negativy nebo pozitivy; složená krabička je uložena na delší hraně chlopní směrem nahoru. Popisek je na viditelné hraně a na přední straně.
Obr. 8. Ukázka uložení stereofotografií zabalených v neutrálním papíru a vložených do krabic. Při balení
bylo zachováno původní rozdělení do skupin.
Obr. 9. Části původních obálek, které nesly popisky s informacemi, byly odstřiženy, vloženy do obálky
z fólie a přiloženy ke každému balíčku.
Fotografie: Tereza Cikrytová.

Kapitola 4.
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Kapitola 5.

Obr. 1. Celek originální fotokopie s vyznačeným posuzovaným detailem skenu.
Obr. 2. Srovnání detailů skenu: vlevo sken originální fotokopie při rozlišení 50 dpm (dpmm), vpravo sken
do formátu A4 při výstupním rozlišení 300 dpi.
Obr. 3. Originální fotografie naskenovaná společně s barevnou tabulkou Kodak.
Fotografie: Ladislav Bezděk (Fotosbírka NPÚ GnŘ)

Příloha A

Obr. 1 a 2. Budovy depozitářů NTM v Čelákovicích CD2 a CD3.
Obr. 3 a 4. Vnitřek chlazeného depozitáře v CD3.
Obr. 5. Přechodová komora chlazeného depozitáře.
Obr. 6. Pevný regál chlazeného depozitáře.
Obr. 7. Kartónový výsek, z něhož se složí krabice pro uložení fotografií.
Obr. 8. Složená krabice s popisem inventárního čísla, s nálepkou s čárovým kódem pro elektronický
odečet.
Obr. 9. Vnitřek krabičky s uloženou ambrotypií.
Obr. 10. Ambrotypie, uložená v krabičce.
Obr. 11. Složené krabičky od firmy Emba různých rozměrů.
Obr. 12. Obálky na ukládání negativů a fotografií.
Obr. 13. Kartónový výsek pro složení krabičky s výsekem papíru pro složení obálky.
Obr. 14. Identifikační nálepka s čárovým kódem pro elektronický odečet.
Obr. 15. Pohled do depozitáře Archivu NTM (dále jen A NTM) v hlavní budově na Letné, sekce A.
Obr. 16. Pohled do depozitáře A NTM, sekce B.
Obr. 17. Chlazený depozitář A NTM na Letné určený výhradně pro fotografický a filmový materiál.
Obr. 18. Pohled do depozitáře, směrem od vstupních dveří.
Obr. 19. Pohled do depozitáře, směrem ke vstupním dveřím.
Obr. 20. Pohled mezi regály v depozitáři.
Obr. 21. Krabice s fotografiemi, uložené v regálech.
Obr. 22. Pohled do krabice s fotografiemi.
Obr. 23. Kartotéční skříň s uloženými skleněnými originálními negativy.
Obr. 24. Kartotéka s evidenčními kartami fotodokumentace. Každá karta obsahuje popis a náhledovou
fotokopii, zpravidla ve formátu 13 x 18 cm.
Obr. 25. Detail tvaru dřevěného roštu.
Obr. 26. Kartotéční skříně umístěné na dřevěných roštech, umožňujících cirkulaci vzduchu.
Fotografie: Tomáš Štanzel (obr. 1-17); Petra Medříková (obr.18–22); Ladislav Bezděk (obr. 23–26);
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Preventivní péče, uložení, instalace a ochrana historického fotografického materiálu v různých typech
paměťových institucí (vyjma restaurátorských a konzervátorských postupů)
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Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací (metodika maximalizace reálného využití informací poskytovaných historickým
fotografickým materiálem jako solitérní památkou a v kontextu používaných
databázových systémů evidence pro prohloubení určení a poznání zobrazeného v každodenní praxi při identifikaci osob, míst, atelierů apod.)

Techniky historického fotografického materiálu a jejich určení

Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického
materiálu v kontextu používaných elektronických systémů evidence příspěvkových organizací MK ČR s cílem sjednocení definic a pojmosloví v oblasti
historického fotografického materiálu v používaných systémech evidence
a ulehčení v nich uživatelského vyhledávání

Aplikace a prezentace historického fotografického materiálu v expozicích
a instalacích paměťových institucí

Preventivní péče, uložení, instalace a ochrana historického fotografického
materiálu v různých typech paměťových institucí (vyjma restaurátorských
a konzervátorských technik a postupů)
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