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Vstupní údaje
Cíl metodiky
Cílem metodiky je podat přehled, jakými způsoby lze využívat historický fotografický materiál při
tvorbě expozice, ať se jedná o expozici krátkodobou či dlouhodobou, o expozici věnovanou výlučně
fotografii, nebo o expozici, v níž fotografie a filmy tvoří jen doprovodnou kulisu. Návody, uvedené
v jednotlivých kapitolách metodiky, by měly poskytnout pracovníkům, kteří expozici budují, přístupná
a realizovatelná řešení – taková, která by historický fotografický materiál zatěžovala co nejméně.

Uplatnění metodiky – pro koho je určena a jak bude uplatňována:
Obor zacházení s historickým fotografickým materiálem je poměrně nový. Fotografie se pro expozice
využívá již dlouho, ale až v poslední době si kurátoři uvědomují, že se jedná o velmi křehké materiály,
které vyžadují speciální ohledy. Cílovou skupinou jsou kurátoři, kasteláni, pracovníci menších muzeí,
galerií a památkového ústavu. V českém jazyce je již k dispozici několik základních metodických materiálů, nejsou však cíleny speciálně na expozici historického fotografického materiálu. Záměrem autorů této
metodiky je podat konkrétní informace, příklady a instrukce vhodné pro uživatele, kteří nejsou odborně
školení archiváři nebo konzervátoři.

Vstupní
údaje
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1. Aplikace a prezentace historického fotografického materiálu
v minulosti
Jak naznačuje název této metodiky, jejím hlavním tématem je využití historického fotografického materiálu (HFM) v expozicích, instalacích a výstavách muzeí, galerií, v interiérech hradů, zámků a jiných
historických objektů. Tato problematika a otázky, které nastoluje, jsou zde přítomny tak dlouho, jako
fotografické techniky samy. Již daguerrotypie se staly záhy nejen předmětem sběratelského zájmu, ale též
součástí šlechtických a měšťanských interiérů a také prvních malých výstav. S vývojem fotografických
technik se pak dokumentační i umělecké možnosti tohoto média rychle rozšiřovaly. Fotografie najednou
umožňovala překlenout vzdálenosti místní i časové, dovolovala „zastavit čas“ a tento jedinečný záznam
okamžiku uchovat v dobré kvalitě pro dalekou budoucnost, převézt jej na jiné kontinenty a představit
toto obrazové svědectví v kontextech jiných kultur a civilizací. Podpořilo to i společenské dění v poslední
třetině 19. století, kdy probíhal velký rozmach výstavních akcí různého zaměření i rozsahu, ale též muzejní činnost jako snaha o dlouhodobé uchování dokladů kultury, životního stylu, ale např. i válečných
střetů. Ruku v ruce s tím se rychle zdokonalovaly i fotografické techniky; rozšířily se možnosti tohoto
oboru díky novému fotografickému materiálu, přístrojům i reprodukční technice. V českém prostředí
znamenal mimořádný impuls využití fotografie v muzejnictví přelom osmdesátých a devadesátých let
19. století, kdy se fotografie začala šířit mezi široké vrstvy obyvatelstva. Umožnila to na jedné straně
nová technologie – úplné nahrazení mokrého kolodiového procesu bromostříbrným procesem suchým
(během osmdesátých let 19. století), na straně druhé lepší dostupnost fotografických přístrojů pro širší
vrstvy obyvatelstva. Rozšiřoval se okruh lidí, kteří se aktivně zabývali fotografickou činností ve svém volném čase a brzy dosahovali pozoruhodných výsledků srovnatelných s profesionální tvorbou. Utvořila se
početná obec fotografů amatérů, jež si záhy zakládala své první kroužky a organizace (v roce 1889 vznikl
Klub fotografů amatérů v Praze; a v roce 1892 podobný v německém prostředí v Teplicích). V první
polovině devadesátých let 19. století prodělalo fotografické dění v českých zemích mimořádný rozmach,
který byl v přímé souvislosti s výstavní a muzejní činností. Fotografie byla programově orientována na
zachycení soudobé národní kultury v nejširším slova smyslu. Díky uspořádání Národopisné výstavy českoslovanské v Praze roku 1895, připravované již od Všeobecné zemské jubilejní výstavy 1891, se do výzvy
pořadatelského výboru zapojily stovky amatérských a desítky profesionálních fotografů ve snaze zachytit
současný stav a podobu zejména lidové kultury na různých místech historických zemí českých. Dokumentace lidových krojů, polního nářadí, kultury bydlení, charakteru lidových staveb, to vše zachyceno na
fotografické desky, utvářelo základy různých vlastivědných regionálních sbírek a v řadě případů podnítilo
i založení místních muzeí.
Fotografie v různých podobách se v Čechách stávala nedílnou a neodmyslitelnou součástí prvních
muzejních expozic. Právě zde a v této době byly položeny základy k systematickému, různorodému a bohatému využití fotografie v muzejním a výstavním kontextu. Fotografické sbírky se staly nedílnou součástí muzejní dokumentace. V podobě pozitivů představovaly originály materiál kdykoliv připravený
k začlenění do výstavy či stálé expozice, v podobě negativů byly jakousi „databankou“, z níž bylo možné
kdykoliv vyrobit fotografickou cestou zvětšeniny různých formátů, nebo je využít k tisku pro nejrůznější
účely. Tyto možnosti a varianty se zdokonalením techniky a přístrojů stále rozšiřovaly, dovolovaly využívat nových efektů, v zásadě však nepřekročily, až do závěru 20. století, hranice fotografického oboru. Ještě
v osmdesátých letech 20. století tvořila např. v Národním technickém muzeu sbírka fotografií zdejšího
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archivu nejdůležitější zdroj obrazového svědectví k dějinám techniky a průmyslu. Setkával se v ní historický fotografický materiál s materiálem tehdy současným a při výrobě nových pozitivů se pracovalo běžně s negativní skleněnou deskou formátu 13 x 18 cm z konce 19. století podobně, jako s novým filmovým
negativem formátu 6 x 9 cm pořízeným o sto let později. Obecně lze říci, že právě v prostředí, v němž
fotografická sbírka sloužila výhradně jako rezervoár obrazové dokumentace k různému aktuálnímu použití (výstavy, publicistika, badatelské účely, propagace), přistupovalo se k historickému fotografickému
materiálu zcela účelově, a využíval se tak, jak to vyžadoval běžný muzejní provoz. Charakteristické např.
bylo, že se velmi často ignorovalo autorství snímku, i když bylo známé a když jej zhotovil významný
fotograf. Tomuto přístupu odpovídalo často i uložení sbírek, negativy i pozitivy různého stáří a různé
hodnoty byly uloženy bez zvláštních ohledů pohromadě a zacházelo se s nimi více jako s užitkovými
předměty než s historicky mimořádně hodnotným, nenahraditelným originálním dokumentem a muzejním sbírkovým předmětem. Ještě celou první polovinu 20. století byla dávána v muzejních expozicích
přednost fotografickým originálům. Ve sbírce Archivu NTM o tom dodnes svědčí fotografie nalepené na
různých kartonech nebo adjustované do paspart, na nichž jsou tuší napsány popisky a technická data.
Tak, jak byly kdysi vyjmuty ze zastaralých stálých expozic, jsou dnes vřazeny do sbírky originálních pozitivů. Tento přístup se měnil pozvolna přibližně od šedesátých let 20. století inspirován muzejní a galerijní
praxí v zahraničí, novým pohledem na fotografii jako na umělecký obor s vlastními výrazovými prostředky a specifickými metodami. Toho se fotografie dočkala u nás např. v případě sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a v Moravské galerii v Brně. V tomto kontextu vystoupily do popředí autorské
osobnosti, výrazová a technická originalita, umělecké kvality snímků. K novému přístupu k fotografii
přispěly v neposlední řadě četné výstavy prezentované v českém prostředí ze zahraničí, ale též výstavy
z domácí, např. z avantgardní meziválečné tvorby. K většině výstav vycházely katalogy, objevily se obsáhlé
monografie fotografů i první syntetické práce o vývoji fotografie.
Tato nová situace přivedla i nové výstavy do muzejních prostředí. Stále častěji se zde objevovala fotografická díla adjustovaná nejen jako dokumentární obrazový doprovod trojrozměrných exponátů, nýbrž
jako ukázka aktivního tvůrčího přístupu při zachycení života, věcí a prostředí. To platí nejen o fotografii
20. století, ale i o výstavách „historických,“ od tvůrců ze století devatenáctého. Popisovaná změna přístupu měla vliv i na fyzické uložení fotografických sbírek v institucích, a to i v případech, kdy fotografie sloužila „jen“ jako dokument. Projevilo se to v popisu fotografií, jeho pečlivosti, rozsahu údajů, dále větším
respektem k autorství a také ve snaze o lepší uložení – vytvoření pokud možno optimálních fyzikálních
podmínek pro pozitivní i negativní materiál, ale také při manipulaci s fotografií, při výstavní praxi, vystavování originálů, při zápůjčkách jiným institucím atd. Přístup k fotografickým sbírkám prodělal tedy
v poslední třetině 20. století velké změny k lepšímu. Ve velké míře se na tom začala v devadesátých letech
podílet i změna doslova revoluční – vstup digitální technologie do manipulace, šíření a archivace obrazů.
Právě základní orientaci v této situaci pro využití ve výstavní praxi paměťových institucí má poskytnout
tato metodika. Je to praxe, která trvá již čtvrt století, což je v počítačové technologii doba předlouhá.
Dnes jsme se dostali na úroveň, která byla ještě před deseti lety v oblasti snů a fantazií. A tato úroveň,
tato situace staví nás, kurátory historických fotografických sbírek, před zcela nové a zásadní problémy.
Novou podobu tak dostávají i na první pohled možná banální otázky: jak, jakými formami vystavovat
dnes historický fotografický materiál? Co to znamená reprodukce fotografie, jaké je postavení a status
originálu, co je dnes vůbec originál, jaký je v dnešním kontextu rozdíl mezi reprodukcí, replikou, kopií,
faksimilií; jaké jsou hodnoty původnosti, originality v klasickém fotografickém procesu? Má smysl ve
věku digitální technologie rekonstruovat původní svébytné fotografovy postupy? Dnešní doba skýtá při
manipulaci s obrazem neuvěřitelné možnosti, které se přirozeně promítají do výstavní a expoziční praxe.
Tato metodika nemůže přinést jednoznačné návody k řešení. Může jen v náznacích přiblížit dnešní situ-
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aci, na několika příkladech ukázat, jak se věci v konkrétních případech řešily. Je jasné, že každý tvůrce,
muzejník, výstavář bude nucen zvolit svůj přístup a své metody, které budou vycházet ze specifiky jeho
díla, z jeho zkušeností. Doufáme, že naše informace pomohou alespoň k základní orientaci a k určitému
rozšíření obzoru.
1)

1) Viz také památkový postup projektu NAKI DF11P01OVV033 Obnova buquoyské krajiny: Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identit – CÍGLEROVÁ, Tereza a kol., Péče o fotografie a kresby.
Inspirace pro sbírky menšího rozsahu. Praha 2015. Dostupné online <http://www.udu.cas.cz/data/user/docs/Pece%20o%20
fotografie%20a%20kresby_FINAL_provizorni_160923.pdf>.
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2. Originál, duplikát, replika, reprodukce
Uvedené pojmy představují různé podoby fyzické existence jednoho obrazu a možné formy prezentace
HFM. Jeden obraz může existovat v různých exemplářích na různých nosičích (např. želatinový papír
a inkoustový tisk) a ty mohou spadat do všech uvedených kategorií. Při prezentaci HFM je třeba mít na
paměti možnosti a omezení jednotlivých typů jak z hlediska jejich dostupnosti či zhotovitelnosti, tak i co
se týče vhodnosti pro různé způsoby prezentace.

2.1 Originál
V kontextu HFM je originál fyzická entita, obraz zhotovený v určité době dobovou technikou. Hodnota a význam originálu nejsou tvořeny jenom obrazovým obsahem, jde také o fotografii jako předmět.
Ten má smyslové kvality – kvalitu materiálu a jeho povrchu, vizuální kvalitu obrazu jako lesk či další
optické vlastnosti. Tyto kvality často nemohou být zprostředkovány reprodukcí či replikou. Významnou
roli spoluvytvářející význam konkrétního exempláře HFM může hrát i zadní strana, textové informace
či dobová adjustace v rámu či kazetě. Statická prezentace např. ve vitríně, kdy není možné vzít fotografii
do ruky a prohlédnout si jí ze všech stran a při různém osvětlení tak vždy zprostředkovává jenom část
uvedených kvalit.2) Při rozhodování o způsobu prezentace je proto třeba rozhodnout, jaké kvality originálu prezentovat v kontextu určitého výstavního či expozičního projektu. Například při prezentaci stereoskopických dvojic v zásobníkovém čočkovém stereoskopu se ztrácí informace z rubu dvojice a někdy
i z okrajů lícní strany. Přitom právě na okrajích stereoskopických dvojic často najdeme textové údaje, nezbytné pro interpretaci obsahu snímku. Podobná situace je v případě fotografií na albuminovém papíře,
nalepených na kartonu (např. u vizitek či kabinetek). Při konkrétním výstavním projektu je proto nutné
zvolit takový přístup, který bude respektovat, zda jde v první řadě o prezentaci obrazového obsahu jako
takového nebo o prezentaci fotografie jako předmětu, případně v mezích možností o obojího.
Fotografie je pomíjivé dědictví, originální fotografie má omezenou životnost, někdy sice dosti dlouhou, ale ne nekonečnou. Protože stárnutí je způsobeno chemickými a fyzikálními procesy, lze degradaci
vhodným ovlivňováním prostředí zpomalit, ale ne zastavit. Originály proto vystavujeme vždy jen v odůvodněných případech.
Někdy nejde originál nahradit, ať už proto, že není možné dostupnými prostředky vyrobit repliku,
nebo proto, že kvality originálu nelze pro daný expoziční záměr věrohodně napodobit (např. daguerrotypie se specifickým vzhledem degradace a v adjustaci složité kompozitní povahy). V některých případech
je nutné vystavení originálu z ideových důvodů, například proto, že informace o vystavení originálu je
součástí propagace projektu. V takových případech je nutné vytvořit pro vystavení HFM podmínky, které
2) Tento přístup, kdy je na fotografii pohlíženo „celostně“ jako na autentický předmět, který nezprostředkovává jen obrazové informace, ale sám o sobě svědčí o určité události, je nositelem nějakého příběhu, jenž zvyšuje jeho historickou hodnotu,
můžeme ukázat na příkladu negativních skleněných desek, které se dochovaly ze švédské polární výpravy Salomona Augusta
Andréeho z roku 1897. Tři polárníci odstartovali plynovým balónem ze Špicberk a zmizeli beze stopy v polárních končinách.
Když byly po 33 letech nalezeny norskou rybářskou výpravou pozůstatky této expedice, našly se mezi nimi také dokonale zabalené exponované negativní desky, které nesly svědectví o posledních týdnech života polárníků. Desky byly vyvolány
a pořízeny z nich kvalitní pozitivy. Hodnota těchto negativů jakožto historických předmětů, které ležely 33 let pod krustou
sněhu a ledu za polárním kruhem a uchovaly si plnohodnotně svou funkci, je dnes nevyčíslitelná. Tento příběh současně dokumentuje fascinující účin a kouzlo fotografického procesu, kdy je po době jedné třetiny století vyvolán latentní obraz z citlivé
vrstvy negativu.
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jsou co nejbližší podmínkám v depozitáři. Způsoby preventivní konzervace v depozitáři ale nemohou být
převzaty beze změny, expozici nelze např. chladit a pro pozorování HFM je třeba světlo, takže je nutné
volit alternativní způsoby preventivní konzervace (ochranná atmosféra, osvětlení spínané pohybovým
čidlem, omezená doba vystavení originálu a podobně).
Při vystavování originálu je třeba v maximální možné míře dodržovat stejná pravidla preventivní konzervace, jako při uložení do depozitáře. Všechny materiály, které přijdou s originálem do styku, musí být
nekyselé. Na rozdíl od materiálu pro dlouhodobé uložení je při vystavování většinou třeba k adjustaci
použít lepidlo nebo lepicí pásku, ale nic se nesmí lepit na vlastní fotografii. Ta se musí fixovat výhradně
do růžků či vkládacích pásků.

2.2 Duplikát
Duplikát označuje pro účely této metodiky další rozmnoženinu stejného díla, vzniklou stejnou technikou a souběžně s původním dílem. Z hlediska prezentace HFM je významné využití duplikátů jako
materiálu pro obměnu během trvání výstavy či expozice, čím se zátěž degradujícími vlivy rozloží na více
exemplářů. Příkladem jsou třeba pohlednice zhotovené bromograficky, které lze sehnat ve více exemplářích, nebo stereoskopické dvojice, vydávané nakladateli jako rozmnoženiny zhotovené kontaktním
kopírováním.
Pro některé účely je možná obměna během trvání výstavy či expozice nejenom přímo duplikátem, ale
podobným snímkem, který demonstruje stejný jev. Příkladem jsou ukázky z tvorby portrétních ateliérů,
kdy můžeme styl práce či dobovou techniku snímání ukázat na snímcích různých, dnes už často anonymních osob. Problém může vzniknout s popiskem či doprovodným textem. Je proto dobré na obměnu
pamatovat již při tvorbě scénáře a texty formulovat tak, aby záměnu beze změny popisku umožňovaly. Jiným konkrétním příkladem je využití fotografií na albuminových papírech ze souborů dokumentujících
výstavbu tratí. Ve stálé expozici fotografických technik v NTM jsou takto vystaveny snímky Jindřicha
Eckerta ze stavby dráhy Rakovník–Protivín z roku 1876. Vzhledem k tomu, že v archivu NTM je několik
stejných fotografických souborů, mohou být v časovém horizontu pěti měsíců obměňovány duplikáty
těchto snímků. V podobných případech je důležité pamatovat na tyto obměny již při psaní scénáře a formulovat doprovodné texty tak, aby bez problémů umožnily výměnu fotografií bez další práce s textem.

2.3 Replika
Replika je pozdější napodobenina, která se vzhledově co nejvíce přibližuje původnímu předmětu –
tedy v našem případě fotografii, včetně případné dobové adjustace. Blízkým pojmem z oblasti grafiky je
faksimile. Replika většinou napodobuje i degradaci originálu v době vzniku repliky. Replika nemusí být
(a většinou není) zhotovena stejnou technikou jako originál. Některé techniky HFM lze poměrně snadno
napodobit replikou (fotografie na bromostříbrném želatinovém papíře), někdy je třeba více úsilí a využití
více technik (podlepené fotografie na albuminovém papíře), někdy je zhotovení repliky nemožné, jako
například u daguerrotypií. V jejich případě jde jednak o obtížnou proveditelnost původních technologií
výroby v dnešních podmínkách, ale také o to, že původní technikou nelze reprodukovat charakteristickou degradaci povrchu obrazu.
Při využití replik HFM ve stálých expozicích či instalovaných interiérech je potřeba vzít v úvahu i citlivost repliky na degradující vlivy prostředí. Jednak je vhodné repliku vyrobit z materiálů, které degradaci
odolávají (např. pigmentové inkousty), v přiměřené míře je ale také nutné respektovat podmínky preventivní konzervace pro danou techniku a materiál provedení. Při prezentaci v zatěžujícím prostředí (např.
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prosluněné interiéry) je potom nutné pamatovat na nutnost obměny degradovaných replik a vyrobit najednou dostatek exemplářů.

2.4 Reprodukce
Reprodukce je další obraz, vzniklý novým záznamem původního obrazu a prezentovaný nezávisle na
původních fyzických vlastnostech originálu. Reprodukce je většinou prezentovaná v jiném měřítku a na
jiném nosiči než originál. Reprodukce je nejčastější způsob využití a prezentace HFM. V případě užití
HFM v podobě reprodukcí jde téměř výlučně o prezentaci obsahu fotografií bez souvislosti s fyzickou
podobou původní fotografie jakožto předmětu.
Náhrada originálu reprodukcí je oprávněná tam, kde jde především o obsah obrazu. Je třeba zvážit
adjustaci v daném prezentačním kontextu. Rozpětí možností se pohybuje od „tapety“ v případě grafiky
na zádech vitríny, přes kvalitní velkoplošnou fotografii, která nově zhodnocuje vysoký informační obsah
HFM až po galerijní prezentaci v rámech. Reprodukci nelze zaměňovat s replikou a v daném kontextu
je potřebné rozhodnout, jakým způsobem přiznat, že jde o reprodukci a ne originál. Výstava autorských
fotografií vytištěných jako kvalitní reprodukce na inkoustové tiskárně může být při vhodné adjustaci
estetickým zážitkem, ale může jít i o nedůstojnou „nástěnku“.
Typickým využitím reprodukcí HFM jsou putovní panelové výstavy – použité fotografie jsou v tomto
případě zalomené do textu podobně jako v knize. V tomto případě většinou nejde o prezentaci média
fotografie, ale obsahu fotografie v kontextu dalších informací.
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3. Zhotovení replik HFM pro účely muzejní a galerijní prezentace a prezentace v rámci památkových objektů
3)

3.1 Replika zhotovená původní technikou
Je možná jen u některých technik, třeba bromostříbrné fotografie, kdy je k dispozici odpovídající pozitivní materiál (replika se tak někdy může stát až další rozmnoženinou díla v případě nové kopie z původního negativu). Často nelze vytvořit dokonalou repliku kvůli tomu, že není k dispozici přesně stejný
materiál. Například fotopapíry se vyráběly v různých gramážích podložky (to se dá mnohdy zanedbat),
ale především v bohatém sortimentu povrchů, odstínů a gradačních stupňů. Tam, kde není odpovídající
materiál k dispozici, se musíme uchýlit k napodobenině zhotovení soudobými prostředky – digitalizaci
původní předlohy a k tisku, většinou inkoustovému na vhodný fotopapír.

3.2 Digitalizace negativu nebo pozitivu
Pokud je k dispozici negativ i pozitiv daného snímku, je možné rozhodnut, zda pro zhotovení repliky
či reprodukce vycházet z digitalizovaného negativu či pozitivu. Digitalizace negativu poskytuje teoreticky
vyšší kvalitu výchozích dat, s dnešní technikou lze skenovat většinu negativních materiálů v rozlišení,
které poskytne ostré zobrazení zrna, tedy vlastního šumu fotografického negativu. Obraz navíc vzniká
bez účasti optického zobrazení ve zvětšovacím přístroji a jako bonus vznikají archivní data. Oproti využití digitálních dat získaných z pozitivu se však ztrácí informace o autorském přístupu tvůrce pozitivu
a také zmizí stopy degradace originálu. Někdy se pozitiv nedochoval a potom nezbývá, než využít negativ. V těchto případech je třeba rozhodnout, zda se má výstavní pozitiv přibližovat dobovému standardu
pozitivů, nebo zda v rámci daného projektu přiznáme naplno soudobý původ výstavních tisků.
4)

5)

3.3 Problematika kontaktních kopií
HFM z 19. století a v řadě případů i 20. století vznikl bez použití zvětšovacího přístroje jako kontaktní
kopie. Fotoaparát a snímací materiál – deska – měly tedy stejný formát, jako byla požadovaná velikost
výsledné fotografie. Vzhledem ke konstantnímu rozlišení fotomateriálu je na větších fotografiích nesmírné množství detailních informací, které se vyjeví až při detailním pozorování lupou nebo dokonce pod
mikroskopem. Toto specifikum historických papírových pozitivů se ztrácí při digitální reprodukci s použitím obvyklého rozlišení, kdy se předpokládá pozorování obrazu z konvenční obrazové vzdálenosti.
3) Problematikou praktického postupu zhotovování replik historického fotografického materiálu se zabývá Metodika č. 5:
Preventivní péče, uložení, instalace a ochrana historického fotografického materiálu v různých typech paměťových institucí,
která je rovněž součástí tohoto výzkumného úkolu NAKI, tj. Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace,
interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí.
4) Viz rozbor problematiky digitálního zpracování analogových předloh v Bezděk, Ladislav – Frouz, Martin, Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v praxi památkové péče. Praha 2014, s. 150.
5) To je případ fotoarchivu POLDI Kladno, který slouží jako základna pro ověření některých metodik v rámci výzkumného úkolu NAKI DF13P01OVV007, „Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace,
aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí“. V rámci projektu se v roce 2017 uskuteční v NTM
výstava, která bude tvořena převážně novými zvětšeninami z digitalizovaných skleněných negativů.
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Pro tento druh prezentace se vžilo rozlišení pozitivního tisku 300 DPI. Při takovém rozlišení se ale velké
množství detailů historické fotografie ztratí, při detailnějším zkoumání se již víc informací neobjeví a tak
se ztrácí specifikum velkoformátové fotografie. Dodržení zásady „až na zrno“ však vede k obrovským
obrazovým souborům. V archivní digitalizaci je uvedený postup z ekonomických důvodů nemožný, pro
vybrané fotografie na výstavě je třeba takový přístup zvážit. Samostatným problémem je potom tisk ve
velmi vysokém rozlišení.
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4. Doporučení pro prezentaci vybraných typů HFM
4.1 Daguerrotypie
Daguerrotypie je nejstarší HFM. Každá daguerrotypie je originál a zhotovení repliky není většinou
možné. Hlavním důvodem je charakteristická degradace originálů, postupující nepravidelně od okrajů,
způsobující zabarvení povrchu daguerrotypie a komplikovaná adjustace desek do rámů či kazet. V případě této techniky je proto třeba prakticky vždy vystavit originál, výjimkou jsou případy, kdy jde jenom
o obsah obrazu, který má ilustrovat či rozšiřovat jiné informace. Tam lze nahradit daguerrotypii reprodukcí.
Hlavním ohrožením z hlediska degradujících vlivů jsou vzdušné polutanty, které degradují stříbrný
povrch daguerrotypické desky. Jako preventivní konzervaci lze pro dlouhodobé vystavení doporučit
umístění do vitríny plněné dusíkem, v případě střednědobých výstav je lepší se vystavení originálních
daguerrotypií vyhnout.
Specifikem daguerrotypie jsou nároky na osvětlení. Stíny fotografického obrazu jsou tvořeny lesklým
stříbrným zrcadlovým povrchem daguerrotypické desky. Pro správné zobrazení v podobě pozitivu se
v tomto povrchu musí zrcadlit černá plocha. Světla jsou tvořena chomáčky bílého amalgamu, vystupujících nad povrch stříbra, které naopak vyžadují osvětlení bočním světlem. Pokud povrch odráží světlo
z bílého nebo světlého pozadí, pozorovatel vidí negativ nebo obraz nevidí vůbec. Vhodná prezentace
daguerrotypií tedy vyžaduje umístění nějaké tmavé plochy tak, aby se z pohledu pozorovatele zrcadlila v povrchu obrazu. Toho lze dosáhnout například tím, že se daguerrotypie na stojánku se sklonem
45 stupňů umístí do vitríny s černým nátěrem stropu a osvětlí se z boku malými lokálními zdroji světla
(nejlépe LED diodami, které nevyzařují tepelné a UV záření).
6)

7)

4.2 Albuminový papír
Nejvýznamnějším degradujícím vlivem je světlo a UV záření, v případě střednědobého a dlouhodobého vystavení je prakticky vždy nutné použít repliky či reprodukce. Samotný fotografický papír je
dvojvrstva (papír a vrstva albuminu, která nese obraz). Vzhledem k nízké gramáži papírové podložky
originálního HFM se fotografie změnou vzdušné vlhkosti kroutí a nepodlepený albuminový papír se
časem stočí do tenké ruličky. Z toho důvodu se originály adjustovaly nalepením na karton. Kartony byly
vícevrstvé, s viditelnou povrchovou vrstvou většinou z hladkého bavlněného papíru. Přesto se lze setkat
s nepodlepeným HFM tohoto typu, většinou se jedná o neprodané zásoby, které se dostaly na trh až
sekundárně. Albuminový papír je fotografická technika nejvíce citlivá na působení světla. Pro vystavení
delší než jeden měsíc je nezbytné nahrazení replikou, nebo je nutná obměna duplikátem nebo podobnou
fotografií, pokud to pojetí prezentace dovolí. Nejčastějším typem HFM zhotoveným touto technikou jsou
6)
Metodika reprodukce daguerrotypií byla vypracovaná např. v rámci projektu Daguerreobase, dostupné online:
< http://www.daguerreobase.org/images/deliverables/DAG_D323_Community_standard_digitisation.pdf. Uvedený projekt
byl částečně financován v rámci programu ICT Policy Support Programme (ICT PSP) as part of the Competitiveness and Innovation Framework Programme by the European Community (http://ec.europa.eu/ict_psp). Sočástí projektového konsorcia
bylo také NTM.
7) Popisovaná technika prezentace daguerrotypií a dalších choulostivých typů fotografií je použita ve stálých expozicích
NTM „Fotografický ateliér“ a „Interkamera – Prostor, barva, pohyb“.
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vizitky, kabinetky a stereoskopické dvojice.
Při vystavení je třeba zvážit, zda a jak prezentovat dobovou adjustaci. Ta je natolik charakteristická –
a navíc často nese i textové údaje – že tvoří často důležitou významovou složku HFM. V kontextu daného
projektu je potom nutné rozhodnout, zda fotografie vystavit v paspartách jenom jako „obrazy“, nebo jako
celý „předmět“.

4.3 Prezentace stereoskopických dvojic
Tento typ HFM měl ve druhé polovině 19. století největší společenský dopad. Do domácností se tehdy
fotografie dostala nejčastěji právě v podobě stereoskopické dvojice. Jejich prezentace jako „předmětů“
má obdobné vlastnosti, kvality a nároky jako ostatní dobové pozitivy, tj. albuminový papír nalepený na
kartonu. Koncem 19. století vydavatelé přecházeli k tiskové reprodukci obrazu, neboť takové dvojice jsou
trvanlivější, nekroutí se tolik a pro jejich prezentaci platí pravidla pro vystavování tiskovin.
Stereoskopické dvojice lze vystavovat jako originály i jako repliky, samostatně nebo je prezentovat
v souladu s dobovým užitím ve stereoskopu. V případě takového užití repliky však narazíme na nízké
rozlišení většiny dnešních tiskových technik (ve stereoskopu se obraz pozoruje ve zvětšení okulárem).

4.4 Techniky napodobující daguerrotypii
Nejčastější ambrotypie a ferrotypie jsou původně zvláštní fotografické techniky období mokrého kolodiového procesu, přesahují však i do období procesu želatinového (např. fotografie z automatu Bosco).
Jejich napodobení replikou je obtížné, často nemožné z podobných důvodů jako v případě daguerrotypie,
a originály proto není vhodné vystavovat déle než jeden měsíc. Nejvýznamnějším degradujícím vlivem
je světlo, zejména UV záření.

4.5 Želatinové papíry na plastové či laminované podložce
Jde o HFM typický pro 20. století. Nejvýznamnějším degradujícím vlivem je světlo, zejména UV záření, opět tedy tento druh materiálu není vhodný pro střednědobé a dlouhodobé vystavení. Pro většinu
projektů ale lze originál nahradit replikou či reprodukcí. Vzhledem k tomu, že tento typ HFM většinou
nemá originální adjustaci (jedná se o jednotlivé listy) a dosud nevykazuje výraznou degradaci, je ze všech
typů HFM nejsnáze nahraditelný replikou.
Barevné fotografie představují z hlediska degradace velmi citlivý materiál, změna barev je patrná již
po několika letech uskladnění. Tento druh HFM je proto lépe vždy, kdy to je možné, nahradit replikou
či reprodukcí.

4.6 Prezentace diapozitivů
Diapozitivy se jako HFM vyskytují přibližně od konce 19. století, kdy se stal běžně dostupným továrně
vyráběný fotografický materiál na skleněné, později plastové podložce. Původně se jednalo o monochromatické pozitivní kopie na skleněné podložce, později se rozšířilo ruční kolorování. Skleněné diapozitivy
se používaly především formou projekce jako obrazová složka přednášek. Šlo o druh kulturní a vzdělávací aktivity, často veřejné. Zachovaly se i rozsáhlé tematické soubory z různých oblastí lidské činnosti
či dokumentující přírodní památky či jevy. Moderní diapozitivy jsou většinou barevné, na plastové prů-
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hledné podložce a s obrazem, tvořeným barvivy vzniklými barvotvorným vyvoláváním. Významnými
degradujícími vlivy je světlo, UV záření, vzdušná vlhkost a vyšší teplota (při promítání). Barevné diapozitivy představují velmi citlivý materiál z hlediska degradace stárnutím, ale lze je nahradit duplikáty, což
platí omezeně po dobu, dokud se ještě tento druh fotografického materiálu vyrábí. Vystavování originálů
je vhodné co nejvíce omezit.
Prezentace diapozitivů prostřednictvím projekce je možná prakticky jenom u moderních typů materiálů na filmu šíře 35 mm. Takové diapozitivy se pro projekci používají zarámované a lze s výhodou použít
automatické diaprojektory s karuselovým zásobníkem, které umožňují nepřetržitý provoz.
Pokud daný prezentační záměr nevyžaduje projekci dobovou technikou, lze diapozitivy prezentovat
jako digitální reprodukce pomocí obrazovek, fotorámečků či datových projektorů. V té souvislosti je třeba mít na paměti, že kolorování se provádělo anilinovými barvami a někdy není možné některý barevný
odstín při digitalizaci pomocí RGB rozkladu věrně reprodukovat.
Autochrom je speciální technika aditivní barevné fotografie z počátku 20. století a většinou nejde o obraz určený k projekci. Reprodukce je obtížná, a to jak z hlediska barevného podání, tak i kvůli poměrně
velkým hustotám originálů. Výhodou oproti technikám s barvotvorným vyvoláváním je větší stálost barevných pigmentů, dodaných fotografické vrstvě již při výrobě. Lze tak akceptovat krátkodobé vystavení,
nejlépe s prosvícením spínaným pohybovým čidlem nebo s automatickým časovaným vypínáním.

20

21

5. Doporučené materiály a technologie replik
Problematika výroby replik je příbuzná s oborem restaurováním papíru a fotografií. Jako tisková
technika se nejčastěji používá pigmentový tisk světlostálými inkousty. Pro adjustaci platí v přiměřené
míře pravidla preventivní konzervace, která se vztahují na originály – používají se nekyselé papíry jako
adjustační materiál (podkladové kartony, pasparty).
I pro zhotovení monochromatických fotografií je vhodné používat vícebarevný tisk kvůli lepšímu podání polotónů a většímu dynamickému rozsahu. Dobovou adjustaci nalepením na podkladový karton lze
napodobit pomocí sendviče – na karton se nalepí reprodukce původní adjustace a ta se přelepí replikou
samotného obrazu.
Tisk stereoskopických dvojic určených k prohlížení naráží na problém nedostatečného optického rozlišení inkoustového tisku pro pozorování přes zvětšovací skla. Repliky je možné zhotovit buďto klasickou
fotografickou cestou, nebo pomocí speciálních tiskových technik s vysokým rozlišením.

Kapitola 5
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6. Typy muzejních a galerijních expozic z hlediska časového
Podle trvání lze muzejní a galerijní expozice rozdělit na dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé.
V kontextu památkových objektů navíc přistupuje zařízený interiér jako svébytný typ většinou dlouhodobé expozice.
Vystavení fotografických originálů přichází v úvahu jen u krátkodobých výstav za předpokladu, že
budou splněny také určité světelné, klimatické a bezpečnostní podmínky (viz dále). U dlouhodobých
a střednědobých výstav přichází vystavení originálů v úvahu jen v případech, že budou v pravidelném
časovém intervalu obměňovány. Doba vystavení se může měnit od případu k případu, a to podle typu fotografické techniky, podle zachovalosti pozitivu, a podle toho, zda jde o běžný snímek, který se dochoval
v četných exemplářích, nebo unikát.

6.1 Dlouhodobé (tzv. stálé) expozice
Za stálou expozici se většinou označují muzejní a galerijní prezentace s uvažovanou životností v řádu
roků, většinou jde o pět až deset let. V některých případech se expozice „dožívají“ i daleko vyššího věku,
v některých historických muzeích i staletí. Plánované dlouhé době musí odpovídat i ochrana vystavených
předmětů jak po stránce fyzické bezpečnosti, tak i z hlediska klimatu. Vystavení originálů HFM je možné
pouze v případě vytvoření podmínek, odpovídajících prostředí v depozitáři.

6.2 Střednědobé výstavy (cca 3–12 měsíců)
U tohoto typu prezentace vzniká problém zátěže degradujícími vlivy, která překračuje rámec krátkodobé výstavy, ale technické vybavení většinou nemůže být na úrovni depozitáře. Vystavovat lze jenom
repliky a reprodukce. Střednědobé výstavy se tak nehodí pro prezentaci specificky fotografických témat,
kde je nutná prezentace originálu. U střednědobých výstav přichází v úvahu vystavení originálů jen v případech, že budou v pravidelném časovém cyklu obměňovány.

6.3 Krátkodobé příležitostné výstavy (14 dní – 3 měsíce)
HFM lze vystavit za dodržení klimatických, světelných a bezpečnostních podmínek, ale je třeba mít
na paměti synergický a kumulativní účinek degradujících vlivů. Je třeba znát zátěžovou historii HFM
a podle ní plánovat i jeho další výstavní využití.

6.4 Historické interiéry na památkových objektech
Jsou obdobou stálých muzejních expozic. Problém představují omezené možnosti ovlivnění kvality
vnitřního prostředí (např. klimatu), je zde i problém bezpečnosti. Problematické mohou být i pozorovací
podmínky jako vhodné osvětlení a pozorovací úhel, např. u daguerrotypií, stereoskopických fotografií
atd. Na památkových objektech představuje pro HFM další možnou zátěž kolísání parametrů vnitřního
prostředí podle typu stavby v průběhu dne či s delší periodou. Většinou lze akceptovat roční periodu
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pozvolných změn, problém může být větrání či nárazově přítomnost větší skupiny osob.
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7. Typy expozic a výstav z hlediska tematického

Kapitola 7

7.1 Výstavy, u nichž hraje fotografický materiál dokumentační a ilustrační
roli

1. Výstava Hudba ve spirále (Národní technické muzeum, 22. 5. – 30. 10. 2014)

HFM v této roli dotváří atmosféru, rozšiřuje výpovědní obsah dalších exponátů, přináší nové informace o tématu, jemuž je výstava věnována. Fotografie v těchto případech doplňují textové panely, jsou
využívány jako ilustrující obrazové dokumenty a spoluvytváří grafické vyznění expozice či výstavy, autor
fotografie či použitá fotografická technika ustupuje do pozadí, rozhodující je obsah, resp. zobrazovaná
scéna. Jinak působí stejná fotografie jako malý originál a jinak jako monumentální zvětšenina s postavami v nadživotní velikosti. Vzhledem k vysokému informačnímu obsahu HFM umožňuje zvětšená reprodukce zprostředkování množství detailů, které v původní velikosti zanikly. Naopak originál či jeho
replika může zprostředkovat nebo doplnit řadu informací o dobovém kontextu. Podle ideového záměru
mohou proto takové expozice využívat všechny typy prezentace HFM, originály, repliky i reprodukce.
8)

8) Příkladem využití HFM v ilustrační roli byla výstava Naše moře, která se konala v roce 2014 v NTM v rámci výzkumného
projektu NAKI DF13P01OVV007, „Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace,
aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí“.
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2. Výstava Naše moře (Národní technické muzeum, 4. 6. – 30. 11. 2014). Zvětšenina rakouského křižníku Sankt Georg byla pořízena digitálním tiskem ze skenu původního negativu Rudolfa Brunera-Dvořáka (skleněná deska 18 x 24 cm). Sken měl rozlišení
1200 dpi.

7.2 Výstavy fotografické (k určitému tématu, monografická výstava přibližující tvorbu jednoho fotografa)
U těchto výstav je žádoucí, aby byly vystaveny originály pozitivů (též ukázky negativů, např. skleněné
desky). Dále je možno využít kontaktních kopií, zhotovených klasickou fotografickou cestou z původních
negativů (skleněných desek např. formátu 18 x 24 cm, 24 x 30 cm). U fotografických výstav se respektuje
autenticita historického materiálu. Jako originál je považován autorem zhotovený pozitiv z doby, kdy byl
snímek exponován, materiál vyvolán a snímek zvětšen či kopírován na dobové papíry. U fotografických
výstav je tedy z hlediska ochrany materiálu žádoucí, aby doba jejich trvání nepřesáhla 3 měsíce při dodržení šetrného osvětlení a požadované stálé teploty a vlhkosti. Běží-li o velmi vzácné originály např. ze
šedesátých a sedmdesátých 19. století, je doba možného vystavení ještě kratší, často měsíc i méně.
9)

9) V rámci uvedeného projektu se konala i výstava Zrnka písku. 100 let fotografování Blízkého východu v českých zemích, reprezentovala typ tematické fotografické výstavy. Vystaveny byly jednak originály z 19. století, u fotografií ze století 20.
převažovaly novodobé zvětšeniny zhotovené klasickou fotografickou cestou z originálních negativů. HFM zde vystupoval
především po stránce obrazového obsahu, dobové adjustace buďto chyběly, nebo byly zakryté paspartou.
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3. Andreas Groll (1812–1872): Neznámý fotograf (Galerie hlavního města Prahy, 16. 2. – 5. 5. 2016). Originály byly adjustované
do nekyselých paspart a v zasklených rámech.

4. Andreas Groll (1812–1872): Neznámý fotograf (Galerie hlavního města Prahy, 16. 2. – 5. 5. 2016)
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5. Výstava Přemysl Koblic (Národní technické muzeum, 5. 12. 2014 – 30. 4. 2015)

6. Výstava Přemysl Koblic (Národní technické muzeum, 5. 12. 2014 – 30. 4. 2015). Pozitivy byly zhotovené digitálním tiskem ze
skenů původních negativů kinofilmu šíře 35 mm. Pro zesílení dojmu autentičnosti se ponechaly černé okraje, nalepeno přímo na
panel, jednorázové použití.

29

7. Výstava Přemysl Koblic (Národní technické muzeum, 5. 12. 2014 – 30. 4. 2015). Adjustace originálů – pasparty z nekyselých
papírů, zaskleno v rámech, intenzita bodového osvětlení 50 luxů

8. Výstava Zrnka písku. 100 let fotografování Blízkého východu v českých zemích (Národní technické muzeum, 2. 12. 2015 – 22. 1.
2016). Novodobé zvětšeniny z původních negativů, zhotoveno fotografickou cestou, adjustováno v zasklených rámech
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7.3 Expozice a výstavy dokumentující vývoj fotografických technik, nebo
jen některou z nich

9. Expozice Fotografický ateliér (Národní technické muzeum)

V tomto případě je důležité, aby byly vystaveny dobové autentické snímky, neboť nejde jen o předání
obrazových informací, ale také o vzhled papíru a kartonu, na němž je fotografie nalepena, o barevné odstíny, strukturu podložky, u negativu pak o zachovalost celé desky, míru poškození atd.
Ve stálé expozici s tematikou, spojenou s dějinami fotografie jakožto média, se však nelze replikám
vyhnout. Tam, kde to není možné, je nutné originály – např. daguerrotypie – prezentovat v prostředí a za
podmínek pro dlouhodobé uchování, případně exponáty pravidelně obměňovat. Při koncipování takových expozic je nutné rozhodnout, jakým způsobem přiznat použití replik v kontextu jejich didaktické
funkce.
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10. Expozice Fotografický ateliér (Národní technické muzeum)
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Kapitola 8

8. Degradující vlivy prostředí
I když se citlivost snímků, vytvořených různými fotografickými technikami, liší, lze konstatovat, že
fotografické materiály obecně patří k nejcitlivějším sbírkovým předmětům a nevhodné prostředí, špatné
uložení, nebo nešetrná manipulace mají na jejich stav zásadní vliv.
Degradačními faktory jsou: klima (teplo, vlhkost), světlo, znečištění (polutanty, chemikálie, prach),
biologické a mechanické poškození. Při navrhování prostor pro dlouhodobé uložení fotomateriálů je
třeba posuzovat všechny tyto faktory s ohledem na konkrétní fotografické techniky, které jsou ve sbírce
zastoupeny, ale při posuzování vnitřního prostředí výstavních prostor obvykle neuvažujeme rizika biologického poškození a znečištění chemickými polutanty, tak činíme jen u speciálních případů a výjimečně
citlivých technik, jakými jsou např. daguerrotypie. Následně se tedy zaměříme na: klima (teplo, vlhkost);
světlo a mechanické poškození.

8.1 Působení klimatu (tepla a vlhkosti)
Teplo, respektive zvýšená teplota urychluje většinu chemických reakcí, urychluje tedy i reakce degradačních procesů. Aktivační energie, nutná k iniciaci degradačního procesu organických látek (derivátů
celulózy, organických barviv nebo polyesteru) s klesající teplotou významně roste – až o několik řádů.
Čím je teplota nižší, tím větší energii (aktivační energii) je třeba do systému dodat, aby se nastartovala
degradační reakce. Rychlost degradačních procesů s klesající teplotou klesá. Pro dlouhodobé uložení se
tedy doporučují i velmi nízké teploty, ale z hlediska dlouhodobého uchování fotomateriálu není krátkodobé vystavení vyšším teplotám (po několik měsíců) významné. Pro výstavu je třeba udělat kompromis
– teplota zde musí být přijatelná i pro návštěvníky a pro zaměstnance. Klimatické poměry ve výstavním
sále by měly být co nejstabilnější (bez prudkých výkyvů) – v ideálním případě 18–21oC, nejnovější doporučení (2009 Nat. Museums Director Conference UK) toleruje pro expozice interval 16–25oC.
Mechanismy působení vysoké nebo dlouhotrvající vlhkosti jsou pro konkrétní fotomateriály různé,
ale vždy vedou k jejich degradaci. Extrémně nízká vlhkost (nižší nebo rovna 30 %) pak urychluje zteření (zkřehnutí a posléze rozpad) papíru; v důsledku ztráty vlhkosti křehnou organické materiály (např.
želatinové emulze). Doporučené hodnoty relativní vlhkosti (RV) jsou následující: optimálně 50 %, ale
toleruje se interval a 30–60 % RV. Při velmi nevyhovujících nebo velmi kolísajících klimatických podmínkách expozice je možné ve vitrínách regulovat RV a tlumit její výkyvy použitím silikagelu nebo sorbentů na bázi modifikovaného silikagelu (např. ARTSORB, PROSORB atd.). Předpokladem jsou však
vzduchotěsné vitríny.
Klimatické poměry ve výstavním sále by měly být co nejstabilnější (bez prudkých výkyvů) – ideální
teplota 18–21oC, RV 30–50 % ; toleruje se interval teplota 16–25oC a RV 30–60 %
10)

11)

12)

10)Lavédrine, Bertrand – Gandolfo, Jean-Paul – Monod, Sibylle, Les Collections photographiques – Guide de conservation
préventive. Paris 2000.
11) Bratasz, Lukasz, Allowable microclimatic variations in museums and historic buildings: rewiewing the guidelines; preprints of the Munich Climate Conference, IX/ 2012, in: Smith, J. Ashley (ed.), Climate for collections – standards and uncertainties. Munich 2013, p. 11–19.
12) Bratasz, Lukasz, Allowable microclimatic variations in museums and historic buildings: rewiewing the guidelines; preprints of the Munich Climate Conference, IX/ 2012, in: Smith, J. Ashley (ed.), Climate for collections – standards and uncertainties. Munich 2013, p. 11–19.
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8.2 Úprava klimatu pro nejcitlivější exponáty
Zajistit čistotu vzduchu ve výstavních prostorách bez klimatizace a filtrace je prakticky nemožné, proto
by mimořádně citlivé exponáty měly být umístěny ve speciálních hermeticky uzavřených vitrínách, které
jim po dobu vystavení mohou zajistit odpovídající klima a čistotu vzduchu. Exponáty, u nichž by mohla
nastat oxidace nebo koroze (např. daguerrotypie), se chrání v inertní atmosféře (bez kyslíku), tzn. v atmosféře dusíku nebo inertních plynů. Pro sorpci kyselých látek z ovzduší lze ve vitrínách použít sorbenty
z aktivního uhlí, které se dodávají v různých formách (granule, pásy netkané textilie atd.).
13)

8.3 Působení světla
UV a viditelná složka záření způsobují degradaci organických látek – bílkovin (želatiny a albuminu),
organických pigmentů a laků. Výsledkem je blednutí fotografického obrazu, blednutí kyanotypií, barevných filmů a diapozitivů, či naopak tmavnutí laků. Světlo také iniciuje degradační procesy v syntetických
materiálech (nitrocelulóza, acetáty celulózy). Působení světla je kumulativní a nevratné. Degradační
efekt závisí na celkové energii osvitu (tzn. na délce osvitu a na intenzitě záření). Barevné fotografie, negativy i diapozitivy však mohou blednout, aniž by byly vystaveny působení světla, neboť řada moderních
pigmentů a barviv, které obsahují, degraduje i jinými mechanismy.
Požadavky na osvětlení
•

Většina fotografií z 19. století, zejména z počátků éry fotografie, by neměla být dlouhodobě vystavena působení světla. Nejstarší fotografické techniky byly do značné míry
experimentální a těžko na ně lze vztahovat obecná pravidla.

•

Extrémně citlivé na světlo jsou také nejstarší barevné filmy, barevné tisky, kyanotypie
a nejstarší fotografie na RC podložce.

•

Správně zpracované (dobře ustálené a vyprané) želatino-stříbrné fotografie jsou při
nízké hladině osvětlení relativně stabilní.

Z osvětlení v expozicích by měla být vyloučena UV složka. Existuje více možností, jak toho docílit:
•

Je nutné vyloučit přímé denní osvětlení.

•

Dále je možné použít zdroje světla s minimálním podílem UV složky; UV filtry mohou
být umístěny přímo na světelných zdrojích; zarámované fotografie mohou být kryty
syntetickými materiály, pohlcujícími UV složku záření (např. Acrylite FF-OP, Lexan
MR5, Lucite UF1-4, Perspex UVA-5 atd.) nebo speciálními skly (např. True Vue Conservation Glass, Amiran TN, Mirorgard Protect atd.).
14)

•

Další možné řešení je redukce celkové dávky záření. To lze učinit více způsoby:
→→ ještě více snížit intenzitu osvětlení (ale pod 50 luxů už těžko),

13) Whitmore, Paul, Better preservation throught solid-state lighting? Les sciences de la conservation du patrimoine et le
developpement durable/CRCC 50e anniversaire. Paris, octobre 2013; video z přednášky http://www.crcc.crns.fr (external link).
14) Lavédrine, Bertrand – Gandolfo, Jean-Paul – Monod, Sibylle, Les Collections photographiques – Guide de conservation
préventive. Paris 2000 a CLARK, Susie, Preservation of photographic material. London 2009.
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→→ přidat temné periody (např. fotobuňku, která sepne osvětlení, pouze když si exponát návštěvník prohlíží),
→→ použitím pulsujícího světla (flicker fusion). Toto řešení využívá jevu, že světlo,
pulzující rychleji než v určité kritické frekvenci (CFF = critical flicker frequency),
vnímá lidské oko jako kontinuální osvětlení. Exponát je při tomto typu osvětlení
vystaven podstatně nižší dávce osvitu (o 20–50 %), aniž by to návštěvník vnímal.
15)

Protože působení světla je kumulativní, měla by být dodržena maximální dávka osvitu, stanovená buď
na základě předpokládané citlivosti určitého typu fotografické techniky vystaveného díla (viz následující
tabulka), nebo na základě měření citlivosti konkrétní fotografie (microfading test). Osvětlení na úrovni
50 luxů by se mělo volit pro velmi světlocitlivý materiál, ale musí se uplatňovat i pro materiál, o jehož
citlivosti vůči působení světla nemáme dostatek informací, a vysokou citlivost vůči působení světla tedy
nemůžeme vyloučit (např. citlivost černobílých jednotlivých želatinostříbrných fotografií na osvětlení se
může velice lišit podle toho, jak kvalitně byly snímky při vyvolávání ustáleny a vyprány).
Z osvětlení by měla být vyloučena UV složka a není-li zjištěna citlivost konkrétní fotografie, měla by
být dodržena doporučení pro omezení světelné expozice pro daný typ fotografického materiálu:

kategorie

Fotografický proces

Max. roční expozice
(osvit)

Fotografie z 19. století
Kat. 1
zvláště citlivé

„Instantní“ fotografie (např. Polaroid)

12 000 luxhodin

Barevné chromogenní materiály
(složky: žlutá/purpurová/azurová)
Barevné fotografie zhotovené postupným přenosem barviv na želatinovou podložku („dye-transfer“ proces)
Kat. 2
dosti citlivé

Barevné fotografie na vybělovacích materiálech (Ilfochrome Classic)
42 000 luxhodin
Černobílé fotografie na RC podložce

Kat. 3
citlivé

Černobílé fotografie na barytovaném papíře
Monochromní fotografie tvořené pigmentem

84 000 luxhodin

15) Whitmore, Paul, Better preservation throught solid-state lighting? Les sciences de la conservation du patrimoine et le
developpement durable/CRCC 50e anniversaire. Paris, octobre 2013; video z přednášky http://www.crcc.crns.fr (external link).
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8.4 Možnost měření citlivosti konkrétní fotografie vůči světelné expozici

16)

K rychlému stanovení světlocitlivosti slouží tzv. microfading test a přístroj microfadeometr. Tvoří jej
výkonná xenonová lampa, UV-Vis spektrofotometr, dvě optické hlavice, fokusované na průměr 1 mm
a řídící počítač (PC). Obě optické hlavice jsou zaměřeny na stejný bod, respektive plošku o průměru
1 mm a optickými kabely jsou propojeny jedna s xenonovou lampou, která vybrané místo silně osvětluje,
druhá se spektrometrem, který registruje barevné změny osvětlené plošky. Během 15 minut tak lze získat
objektivní informaci o světlocitlivosti konkrétního sbírkového předmětu, aniž by došlo k jeho poškození,
neboť ozářená (případně i vybledlá) ploška je natolik malá, že bez optické techniky není postřehnutelná.
Použití microfading testu má smysl pro světlocitlivé předměty, vyhovující kategorizaci ISO Blue Wool
Standard 1-3. U fotografií se testuje nejtemnější pole.

Mlxh/JNF

Velmi citlivé

citlivé

odolné

< BW1

BW2

BW3

< 0,3 Mlxh/JNF*

1 Mlxh/JNF*

3 Mlxh/JNF*

50lx

50–100lx

>100lx

5let/10let

neomezeně

Intenzita osvětlení <50lx
Doba expozice

opatrně individu- 2roky/10let
álně

>BW3

*JNF= „just notificable fading“ (právě postřehnutelné vyblednutní)
Zjednodušená aplikace CIE 157, která předpokládá testování velmi citlivých a citlivých materiálů (jejichž BWS<3). Na základě
výsledku testu je možné předem odhadnout a naplánovat dobu expozice testovaného světlocitlivého předmětu.

8.5 Zdroje světla vhodné pro expozici
Jak již bylo uvedeno, k degradaci fotomateriálů přispívá jak zvýšená teplota okolního klimatu, tak světlo
– energie emitovaná světelnými zdroji. Světlo je spojité elektromagnetické vlnění. Celé elektromagnetické spektrum tvoří několik druhů záření: kosmické, gama, rentgenové, ultrafialové, viditelné, červené
a radiové. Energie záření je dána jeho vlnovou délkou (jednotkou je 1 nm) nebo převrácenou hodnotou
vlnové délky, tzn. frekvencí (jednotkou je 1Hz). Mezi základní hlediska, jimiž lze charakterizovat světlo
i světelné zdroje, patří fotometrické charakteristiky (např. svítivost nebo světelný tok) a kolorimetrické charakteristiky (frekvenční spektrum, barva). Energie záření roste s jeho klesající vlnovou délkou.
Jako viditelné světlo vnímáme záření v intervalu vlnových délek od 400 do 750 nm. Ve skutečnosti je to
směs záření všech barev – kombinace všech vlnových délek od 400 do 750 nm.

16) Podrobněji viz: Lavedrine, Bertrand – Gandolfo, Jean-Paul – Monod, Sibylle, Les Collections photographiques – Guide
de conservation preventive. Paris 2000; Kopecka, Ivana – Štanzel, Tomaš, Metodika pro preventivni konzervaci fotografickych
materialů, http://www.ntm.cz/data/vedavyzkum/Metodika_pro_preventivni_%20konzervaci_fotografickych_ materialu.pdf;
Knapp, Tony – Vogt-O’Connor, Diane, Caring for Cellulose Nitrate Film in The Conserve O Gram as a reference on collections
management and curatorial issues, No. 14/8. The series is available on line at http://www.cr.nps.gov/museum/publications/
conserveogram/cons_toc.html; Revised by the Museum Management Program, 2004, Contact NPS Museum Management
Program, 1849 C Street NW (2265), Washington, DC 20240; (202) 354-2000.
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Graf 1. Rozdělení elektromagnetického záření

Graf 2. Rozsah vlnových délek viditelného světla (λ = vlnová délka)

Při výběru osvětlení expozice se řídíme několika hledisky:
•

Pro osvětlení uvnitř vitríny volíme „studené“ světelné zdroje, které nezvýší teplotu mikroklimatu vitríny.

•

Vyloučíme UV složku (přímé sluneční světlo a světelné zdroje, emitující podíl UV záření).

•

Volíme světelné zdroje ekonomicky přijatelné, s malou spotřebou energie.

Ekonomické hledisko většinou směřuje k volbě osvětlení typu LED (Light-Emitting Diode). Oproti klasické žárovce však světlo emitované LED obsahuje nezanedbatelný podíl záření blízkého UV
oblasti, tedy záření s vyšší energií, jehož účinek se logicky blíží účinku UV záření. Podíl tohoto
záření závisí na chromatičnosti zdroje (viz Graf 3).
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Graf 3. Srovnání spektrálního rozložení elektromagnetického vlnění v oblasti viditelného světla, emitovaného třemi různými
světelnými zdroji s odlišnou chromatičností

Graf 4. Srovnání spektrálního rozložení světla tří typů zdrojů LED o různé chromatičnosti a klasické žárovky – všechny srovnávané zdroje mají stejnou svítivost (5000 lux); fotoptická funkce, vyznačená červeně, představuje průměrnou relativní citlivost
lidského oka vzhledem k vlnové délce světla. (S laskavým svolením doc. P. Dzika byl použit graf, vytvořený na Fakultě chemické
VUT v Brně.)

S ohledem na ochranu světlocitlivých materiálů i s ohledem na ekonomickou stránku věci lze pro
expozice obecně doporučit takové LED zdroje světla, jejichž chromatičnost je nižší než 3000K.
Jedná se o tzv. „teplé“ žluté světlo s menším podílem energeticky bohatšího zeleného a modrého záření.

8.6 Mechanické poškození
V souvislosti s přípravou nebo naopak s likvidací expozice může dojít k mechanickému poškození
fotografických materiálů v důsledku neopatrné manipulace při balení, převážení, vybalování nebo adjustaci. Pro manipulaci s fotomateriálem by měl být dostatek prostoru, čisté, stabilní a dostatečně velké
pracovní plochy, dostatek čistého obalového i pomocného materiálu, pracovat by se mělo v bavlněných
rukavicích. Tyto práce by měl provádět, nebo alespoň u nich asistovat konzervátor.
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9. Degradační projevy konkrétních fotografických materiálů
Vysoké teploty, vysoká vlhkost, světlo a polutanty urychlují degradaci všech fotomateriálů. Tento oddíl
shrnuje pouze specifické projevy degradace konkrétních materiálů.
•

Daguerrotypie – vlhkost způsobuje korozi podložní vrstvy, stříbrný obraz se od ní potom odděluje; polutanty přispívají ke korozi kovů a na stříbrném obrazu vzniká zbarvený závoj (žlutavý, magenta, modravý atd.); obraz je velmi subtilní – jakékoli tření
i opatrné otírání může způsobit jeho nenávratné zničení. Ochranou proti polutantům
může být prezentace v inertní atmosféře.

•

Ferrotypie (fotografie na kovové podložce) – ve vlhkém prostředí vznikají ložiska koroze a v těchto místech se obraz odlupuje od podložky. Ferotypie jsou často kryty laky,
které jsou vůči působení světla specificky citlivé. Neměly by být proto vystavovány
dlouhodobě.

•

Heliochromie (barevné pozitivy na kovové podložce) – extrémně citlivé na polutanty,
vlhkost, světlo a oxidační prostředí. Měly by být chráněny před světlem a adjustovány
pod sklem, hermeticky uzavřené nebo v inertní atmosféře. Originály se nikdy nevystavují!

•

Kovy, tvořící obraz v emulzi (stříbro platina, zlato, paládium) – zejména stříbro je citlivé vůči působení polutantů. Jejich působením vzniká na obraze závoj, který může být
zabarvený. Migrací stříbra na povrch želatinové emulze vznikají na tmavých místech
fotografického obrazu stříbrná zrcátka. Vzácné kovy (platina, zlato, paládium) jsou
odolnější. Je-li fotografie tónována těmito kovy, je k degradaci méně náchylná.

•

Sklo – skleněné negativy, pozitivy (ambrotypie), nebo diapozitivy na skleněné podložce (autochromy). Sklo je křehké, může být poškozeno (rozbito) mechanicky v důsledku
nevhodné manipulace nebo nedostatečného zabalení při transportu (uložení naplocho
a zatížení, nedostatečné proložení desek, uložení bez fixace v poloprázdné krabici atd.).
Ambrotypie by měly být adjustovány pod sklem, v hermeticky uzavřených rámech.
Autochromy, respektive jejich pigmenty a barviva jsou navíc velmi citlivé na vlhkost,
teplotu a světlo. Měly by být skladovány v suchu a originály by neměly být promítány
(jen kopie).

•

Nitrát celulózy – je velmi problematický materiál, který nevratně degraduje, degradace
je urychlena zvýšenou teplotou a vlhkostí, degradační produkty tento rozklad urychlují
a jsou nebezpečné i pro okolí. Nitrát celulózy je nestabilní a vysoce hořlavý materiál,
v některých zemích podléhá zvláštní legislativě. Nitrocelulózové negativy a filmy však
17)

17) Podrobněji viz: Lavédrine, Bertrand – Gandolfo, Jean-Paul – Monod, Sibylle, Les Collections photographiques – Guide
de conservation préventive. Paris 2000; Kopecká, Ivana – Štanzel, Tomáš, Metodika pro preventivní konzervaci fotografických
materiálů, http://www.ntm.cz/data/vedavyzkum/Metodika_pro_preventivni_%20konzervaci_fotografickych_ materialu.pdf;
Knapp, Tony – Vogt-O’Connor, Diane, Caring for Cellulose Nitrate Film in The Conserve O Gram as a reference on collections
management and curatorial issues, No. 14/8. The series is available on line at http://www.cr.nps.gov/museum/publications/
conserveogram/cons_toc.html; Revised by the Museum Management Program, 2004, Contact NPS Museum Management
Program, 1849 C Street NW (2265), Washington, DC 20240; (202) 354-2000.
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nebývají vystavovány. V expozicích se tento materiál může vyskytovat jako kolódiová
emulze – citlivá vrstva mokrých kolódiových desek a citlivá vrstva přímo kopírujících
kolódiových papírů. Tyto fotografie jsou relativně citlivé vůči mechanickému poškození – poškrábání.
•

Acetáty celulózy (filmy, negativy, diapozitivy) – nevratně degradují především v důsledku působení světla a vlhka i za běžných teplot. Při jejich rozkladu se uvolňuje kyselina octová, je cítit zápach podobný octu (tzv. „octový syndrom“). Produkty degradace
jsou kyselé, stejně jako produkty degradace nitrocelulózy, ale nejsou hořlavé.

•

PES – leštěné snímky na polyesterovém podkladě jsou relativně křehké a citlivé vůči
mechanickému poškození – poškrábání.

•

Bílkoviny jsou hlavní složky nejběžnějších emulzí, nesoucích obraz. Bílkoviny (vaječný
albumin u albuminotypií anebo želatina u želatinových emulzí) jsou ideální potravou
pro mikroorganismy – bakterie a plísně, zejména ve vlhkém prostředí. Obě tyto emulze
jsou citlivé vůči působení vlhkosti a vody (bobtnají); albuminotypie jsou velmi citlivé
vůči působení světla (blednou).

•

Arabská guma – médium, které nese obraz na gumotisku. Patří mezi polysacharidy. Je
citlivá na extrémní hodnoty vlhkosti (při extrémně nízkých hodnotách křehne a praská, při extrémně vysokých hodnotách bobtná), je ideální potravou pro mikroorganismy.

•

Terpenické laky, kterými může být snímek přelakován (např. šelak) – mají tendenci
tmavnout po dlouhodobé expozici na světle nebo v důsledku působení vyšší teploty.

•

Pigmenty a barviva – ve fotografických materiálech mohou být minerální (např. uhlotisk) anebo organická (syntetická barviva, pruská modř u kyanotypie). Minerální barviva jsou na světle stálá a sama o sobě nevyžadují žádné speciální ohledy, zatímco syntetická barviva časem degradují a v důsledku působení světla mají tendenci blednout
(některá barviva však degradují a blednou i potmě). Požadavek minimálního vystavení
působení světla a vyšších teplot se tedy týká všech typů barevných fotografií, negativů
i diapozitivů. Kyanotypie (pigmentem je pruská modř, pigment citlivý na pH) blednou
po příliš dlouhé expozici na světle, v zásaditém prostředí mohou měnit barevný tón
(do zelena).

•

Papír – degradaci papíru, který může být buď podložkou fotografického obrazu, nebo
součástí adjustace fotografie, urychlují: vyšší teplota, extrémní hodnoty vlhkosti, přítomnost kyselých polutantů a světlo. Papír žloutne, křehne, láme se, může být poškozen
biologickými činiteli (mikroorganismy, hmyzem).
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10. (Re)produkce a (re)prezentace historického fotografického
materiálu s pomocí digitálních technologií
Digitální technologie otevřela v oblasti reprodukce a prezentace obrazového materiálu zcela nové, bez
velké nadsázky řečeno téměř neomezené možnosti. V digitalizované podobě sice na jedné straně historické snímky ztrácejí svoji těžko zachytitelnou jedinečnou charakteristiku originálu a historickou hodnotu, na druhé straně získávají nemalé výhody digitálních dat – vedle např. snadné a rychlé dostupnosti
zejména široké možnosti modifikovatelnosti. Obrazem lze takřka neomezeně manipulovat, technicky
i obsahově jej přizpůsobovat záměru tvůrce výstavy, expozice nebo instalace (viz též kapitola Další možnosti využití historického fotografického materiálu v expozicích a instalacích paměťových institucí), po
technické stránce se stírá rozdíl mezi historickým a současným fotografickým materiálem.
Z důvodu nedostatku místa se nemůžeme zabývat otázkou zpracování historického fotografického
materiálu pro potřeby dlouhodobé archivace a problematikou archivace vzniklých dat, která rovněž přinesla zásadní proměnu práce s historickým fotografickým materiálem. Nelze zde podrobně rozebírat
ani vlastnosti digitálního obrazu, charakteristiky bitmapových obrazů, principy skládání barev či proces
správy barev.
Zaměříme se pouze na základní vlastnosti digitálních obrazů – digitalizovaného historického fotografického materiálu, jeho zpracování a přípravu pro různé druhy použití. Uvedeme obecně používané
termíny, které při přípravě expozice (nebo publikace či jiné formy prezentace) figurují v komunikaci
mezi zadavatelem a grafikem, aby si autoři expozic mohli udělat základní představu o možnostech, ale
i limitech v této oblasti.
Možnosti digitálních technologií – jak hardwaru, tak softwaru – se stále zdokonalují. Obrazová data,
která jsme pracně získali před řadou let, a která se nám tehdy zdála obrovská a dokonalá, se v očích
dnešních možností zdají být nedostatečná. Z toho důvodu je třeba zvažovat míru kvality, kterou pro
zpracování zvolíme. Na rozdíl od komerční sféry, kde se většinou vše zpracovává účelově a efektivně
pro aktuální (zpravidla jednorázové) použití, je v paměťových institucích žádoucí myslet na dlouhodobé využití získaných dat, přičemž do hry vstupují také faktory jako degradace a ochrana originálního
historického materiálu. Jednou získaná obrazová data, byť v zastaralé kvalitě, mohou být velmi cenným
a v některých případech bohužel také jediným záznamem originálu, dojde-li k jeho poškození či zničení
(např. při povodni, kterou mnoho paměťových institucí zažilo na vlastní kůži).
Je tedy třeba počítat s tím, že při práci s obrazovým materiálem v paměťových institucích budeme
pravděpodobně vycházet jak z již dříve digitalizovaných dat, tak z dat nově získaných. Dá se říci, že zkušený grafik si dokáže poradit a využít i nepříliš kvalitní data. Možnost ovlivnit proces digitalizace má však
nesporné výhody: digitalizaci můžeme zadat v kvalitě dostačující jak pro dlouhodobou archivaci, tak pro
připravovanou prezentaci, a zároveň tím ochránit originály před další případnou manipulací.

10.1 Převod historického fotografického materiálu do digitální podoby –
digitalizace (reformátování)
Jak již bylo výše uvedeno, je žádoucí zpracovávat (či nechávat zpracovat) podklady do tak říkajíc univerzálně použitelné podoby a podřídit digitalizaci přísnějším kritériím kvality (archivním standardům),
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zejména jedná-li se o historický fotografický materiál. Zadání pro expozice se může lišit – někdy bude
třeba vytvořit kvalitní repliku originálu, jindy půjde o ilustrativní a výtvarně pojednané reprodukce. Při
přípravě je třeba mít na zřeteli, že z „věrné a pravdivé“ digitální kopie, která je vhodná na repliku, lze
různými způsoby postprodukce získat snad všechny myslitelné výstupy, zatímco vyrobit z nepřesné kopie
věrnou repliku je obtížné, ba nemožné.

10.1.1. Volba hardwaru a technologie snímání
Jakým zařízením a jakou technologií budeme digitální kopii získávat, určuje do určité míry logicky
sám originál, jeho charakter, velikost či stav. Nejtypičtější a nejméně problematické je skenování volných,
nijak neadjustovaných menších pozitivů na stolních skenerech. Pokud je fotografie větších nebo atypických rozměrů či adjustována v obtížně manipulovatelném albu, v rámu, za sklem atp. a zároveň nelze
nebo není žádoucí tuto adjustaci porušit, pak přicházejí na řadu specializované skenery (velkoformátové, knižní aj.) nebo fotografická cesta, např. velkoformátová kamera či fullframová digitální zrcadlovka.
V posledně jmenovaném případě sice nemusíme vždy dosáhnout žádaného rozlišení, na druhou stranu
můžeme fotografií získat více přirozený vzhled oproti „technicky tvrdému“ skenu.
Neexistuje ani univerzální ani dokonalé snímací zařízení, každý hardware má určité výhody i omezení,
proto potřebuje digitalizující pracovník vědět, jaký by měl být výstup a jaké bude jeho použití, a tím pádem, jaké vlastnosti jsou klíčové (rozlišení, barevnost, úroveň šumu atd.), přičemž jedním z faktorů pro
volbu zařízení může být i časová náročnost.
Předlohy by se měly ideálně snímat s mírným přesahem, aby byly zřejmé jejich okraje, s přiloženým
měřítkem a referenčními tabulkami barev. Digitalizace by měla probíhat pod pravým úhlem a kolmo
k rovině snímání – výjimkou jsou fotografie s výskytem stříbření, které lze digitalizací pod jiným úhlem
eliminovat.
Skener na negativy a diapozitivy by měl mít co nejvyšší denzitu (dynamický rozsah), aby byl schopen
prosvítit a zaznamenat co nejširší škálu odstínů. U nekvalitních či degradovaných negativů bývá nezbytné použití pokročilých nastavení snímání. Transparentní předlohy lze digitalizovat i prostřednictvím
fotoaparátu (viz podkapitola Digitalizace negativu nebo pozitivu).

10.1.2 Parametry digitálního obrazu
Rozměr:
Rozměr může být uváděn v dpi (ppi), tj. počet obrazových bodů na palec, pak hovoříme o rozlišení
obrazu; nebo v pixelech (px), které definují počet bodů v jednom a druhém směru; dále např. v procentech, milimetrech, palcích atd. (Uvedené hodnoty jsou vzájemně provázány, např. dva obrazy se shodným
rozměrem v pixelech se mohou lišit rozlišením a tiskovým rozměrem v mm.)
Hovoříme-li o rozlišení obrazu, může se týkat rozlišení originálních fotografických materiálů, rozlišení snímacích zařízení, rozlišení tisku nebo rozlišení bitmapového digitálního obrazu. Čím větší je
rozlišení digitálního obrazu (vzhledem ke 100% velikosti originálu), tím je rozměrově i datově větší,
je složen z více bodů a je tedy podrobnější a přesnější. Spodní hranice rozlišení, na které by měla být
předloha snímána, se obecně udává 300 dpi při 100% velikosti předlohy pro stejně velkou tiskovou reprodukci. U horní hranice se nedoporučuje překračovat rozlišení originálů a hardwaru, aby nedošlo ke
zkreslení obrazu a předešlo se zbytečně velkým souborům bez efektivních informací, což samozřejmě
neplatí, chceme-li obraz účelově zvětšovat. Obecně také platí, že je vždy snazší zmenšit velký obrázek než
zvětšit malý, na druhou stranu příliš velké soubory jsou obtížně manipulovatelné. Rozlišení by také mělo
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vyplynout ze zadání pro expozici – grafik by měl dát požadavek na rozlišení na základě toho, jak velká
má být vytištěná reprodukce v kombinaci s tím, při jakém dpi se bude tisknout a případně nakolik je
možno obraz zvětšit softwarově. Např. pro „tapetové“ zvětšeniny může bohatě dostačovat 120 dpi, zatímco pro hodnověrné repliky či specifické tisky, jakými mohou být například stereofotografie do kukátek,
může být i 1200 dpi málo. Je-li třeba nějakou reprodukci zhotovit ve výrazně větší velikosti (odhadem
3x a více), než je velikost originálu, je záhodno provést toto zvětšení již při digitalizaci, jelikož v rámci
postprodukce se nemusí dosáhnout stejného zvětšení ve srovnatelné kvalitě – to platí zejména u negativů

11 a 12. V době digitalizace této předlohy nebylo známé zadání tisku, vědělo se jen, že se fotografie bude tisknout „hodně velká“
pro výstavu Hudba ve spirále, ale nevědělo se, jak velký výřez a jaký druh tisku bude použit. Originální historická černobílá
fotografie o velikosti 13 x 8 cm byla tedy skenována s poměrně naddimenzovaným rozlišením 5000 dpi, ve stupních šedi, v 8 bit.
hloubce, v nekomprimovaném formátu TIFF měla 475 MB, její rozměr byl cca 25000 x 16000 px – při rozlišení tisku 150 dpi tak
nebyl problém zhotovit zvětšeninu cca 3 x 4 metry.

44

13. a 14. Stejné kvality a velikosti však lze dosáhnout i s výrazně rozměrově i datově menším souborem, předpokladem je však jeho
vysoká kvalita a minimální komprese. Zcela postačující pro velkoformátovou reprodukci byla po úpravách následující fotografie
Rudolfa Brunera-Dvořáka pro výstavu Naše moře z původního skleněného negativu 18 x 24 cm, digitalizováného s parametry
900 dpi, 8624 x 6430 px, RGB, 8 bit./kanál, TIFF, 158,7 MB nekomprimovaně. Při pohledu zblízka by se takový snímek sice mohl
zdát neostrý či by mohly být vidět tiskové body, ale je třeba si uvědomit, že divák se na obraz dívá s odstupem odpovídající jeho
velikosti.

(viz též podkapitola Digitalizace negativu nebo pozitivu). Pro prezentaci na monitorech či v projekcích je
nejvhodnější a zcela dostačující rozměr, který má zobrazovací zařízení uvedeno jako nativní, např. u Full
HD monitoru je 1920 x 1080 px, Ultra HD (4K) má 3840 x 2160 px.
Barevný režim, prostor a profil, bitová hloubka
Barevný režim definuje pomocí číselných souřadnic barevnost bitmapových obrazů. Barevný režim
(např. RGB) využívá barevné prostory a profily (např. Adobe RGB, sRGB, icc profil skeneru), které určují
rozsah barev v rámci daného režimu. Běžná snímací i zobrazovací zařízení (fotoaparáty, skenery, moni-
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tory, projektory atd.) v drtivé většině pracují výlučně v režimu RGB (červená, zelená, modrá), který je
také nejvhodnější pro pořizování, zpracování i archivaci digitalizovaného historického fotografického
materiálu.
Pro tisk je určen barevný prostor CMYK, který pracuje s barvami tiskárny (základně purpurová, azurová, žlutá a černá). Ne každý software dokáže korektně zobrazit vložené icc profily nebo soubory ve
CMYKu (které jsou ovšem do tisku v pořádku). Proto je třeba mít obrazy vždy v takovém prostoru, který
vyhovuje jeho použití, např. pro běžné monitory s RGB. Převod z RGB do CMYKu je vhodné nechat na
grafikovi, který zvolí typ barevného prostoru a profilu odpovídajícího tiskárně a typu papíru či jinému
tisknutelnému povrchu (fólie, samolepka, plátno atd.). Vzhledem k tomu, že během procesu zpracování
může docházet ke zkreslením, je důležité, a to zejména jde-li o věrné repliky, dbát v rámci celého procesu
na správu barev, tedy provést barevnou kalibraci všech zařízení, které se podílejí na digitalizaci a tisku
(monitory, skenery i tiskárny), přikládat kontrolně k předlohám referenční tabulky a nechat si zhotovit
kontrolní nátisky.
Bitová hloubka určuje množství bitů – v praxi počet odstínů – které bude použito pro každý barevný
kanál (1x ve stupních šedi, 3x v RGB). Pro běžnou práci a většinu tisků postačí barevná hloubka 8 bitů na
kanál (tedy 8 x 3, tj. celkem 24 bitů), ne všechna zařízení jsou dnes schopna pracovat s větší hloubkou, pokud však ano a je-li to v zájmu vyšší kvality a archivace, lze přistoupit k použití 16 nebo 32 bitové hloubky
na kanál, přičemž je potřeba počítat s odpovídajícím nárůstem velikosti souboru.
Velikost a formát souboru
Je třeba si uvědomit, že formát ani velikost souboru nejsou určující pro kvalitu dat, velký soubor není
nutně zárukou kvalitního obrazu. Formát souboru není primárně tím, co digitální obraz definuje, nicméně formáty mají různé vlastnosti, z nichž zejména způsob zápisu a komprese dat mají vliv na práci
s obrazem, jeho kvalitu a velikost. Při digitalizaci historického fotografického materiálu se dnes nejčastěji
používají široce podporované a standardizované otevřené formáty TIFF nebo JPG. Výhodou formátu
TIFF je podpora souborů do velikosti 2 GB, práce s vrstvami úprav, podpora barevných profilů, větších
bitových hloubek, průhlednosti, volby komprese aj. Výhodou formátu JPG je jeho menší velikost oproti
TIFFu, avšak je vždy ztrátově kompresní, a to kumulativně – při každém dalším uložení se znovu komprimuje. Není proto vhodný v průběhu zpracování, kdy se soubor opakovaně otevírá, upravuje a ukládá.
Grafik může v průběhu práce používat celou řadu formátů, které jsou tzv. proprietární, uzavřené,
tzn. jsou vázány na produkty určité společnosti, např. raw formáty digitálních fotoaparátů (CR2, NEF aj.)
nebo grafické programy (např. PSD, AI, INDD, CDR aj.), avšak ideální výstupní tiskový formát by měl
být opět standardizovaný, dnes nejčastěji v podobě PDF souboru.

10.2 Postprodukce – grafické úpravy, korekce a modifikace fotografií,
a předtisková příprava
Každá digitalizovaná historická fotografie potřebuje před prezentací určitý zásah, který připraví obraz
do požadované formy. Na tyto úpravy lze nahlížet z různých hledisek. Jiným způsobem se budou upravovat snímky do projekcí a jinak pro různé typy tisků, jinak pro repliku a jinak v případě ilustrativního
využití fotografií. V zájmu kvalitního výsledku je zcela nezbytné jasné zadání, dohoda a shoda mezi autorem a grafikem a jejich průběžná komunikace.
V každém případě jsou samozřejmostí základní technické úpravy, které zajistí požadovaný ořez,
respektive výřez a velikost, nastaví základní hodnoty jasu, kontrastu, sytosti, ostrosti a zkorigují barevnost dle přiložených profilů a referenčních tabulek. Úpravy pro potřeby projekce jsou relativně snadné,
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dostačuje „okometrická“ shoda. Při úpravách pro repliky a reprodukce je třeba mj. počítat s tím, že v závislosti na tiskové technice a materiálu tisk mj. „spolkne“ část sytosti a ostrosti.
Je třeba pamatovat na to, že i sebelépe technicky provedený sken či fotografie, včetně přísně dodržované správy barev, může být sice přesný, ale je to přesnost matematická, odpovídající naměřeným hodnotám, které ovšem neumí pracovat se stejnými faktory jako lidské oko, zohledňující také barvu a intenzitu
dopadajícího a odrážejícího se okolního světla, strukturu materiálu atd. Také průměrný papír, zpravidla
křídový, používaný při tisku publikací, může jen obtížně věrně vykreslit dojem originálu. Tento dojem
lze více či méně navodit dalšími grafickými úpravami a charakterem tisku. Zejména fotografie zhotovené

15. Při přípravě publikace Přemysl Koblic upravoval grafik skeny podle originálu – zde srovnání originálu a zdařilé reprodukce
olejotisku.

16. Neutrální sken téhož obrázku před jakýmikoliv postprodukčními úpravami.
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starší technikou (daguerrotypie, olejotisky aj.), mají-li být reprodukovány co nejvěrněji, je třeba během
celého procesu průběžně kontrolovat, korigovat ve srovnání s originálem (je-li k dispozici) a zhotovovat
kontrolní nátisky.
Grafik při postprodukci vychází z představ a zadání autora expozice (publikace, projekce atd.), zda
chce fotografie prezentovat v podobě současné, domněle původní, autentické, specificky upravené či různě stylizované. Zadavatel také může pojetí prezentace fotografií ponechat v menší či větší míře na grafikovi, a to zejména v případě, kdy snímky slouží jako ilustrační.

17. a 18. Ukázky originálů a digitálně rekonstruovaných fotografií z publikace Rakousko-uherské námořnictvo ve fotografii
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19. a 20. Ukázky originálů a digitálně rekonstruovaných fotografií z publikace Rakousko-uherské námořnictvo ve fotografii
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21. a 22. Ukázky originálů a digitálně rekonstruovaných fotografií z publikace Rakousko-uherské námořnictvo ve fotografii
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23. Prezentace reprodukcí fotografií na výstavě Přemysl Koblic, kde jsou vystaveny kopie z formátově rozličných pozitivů a z negativů, které buď byly ponechány bez úprav (včetně autentické nepravidelné hrany skel či perforace kinofilmu) nebo byly kompozičně
upraveny dle dochovaných pozitivů. Prezentovány byly bez ohledu na rozměr originálu v přibližně stejné velikosti.

Například autoři publikace Rakousko-uherské námořnictvo ve fotografii se rozhodli reprodukovat
snímky v původním, fotografem zachyceném a zpracovaném obrazu, tedy ve stavu, jak mohly vypadat
v době svého vzniku (v ideální podobě). S ohledem na to bylo třeba přistoupit k digitální rekonstrukci
těchto fotografií, neboť více než sto let staré originály nesly stopy jak přirozené degradace, tak různého
mechanického poškození. Digitálně se odstraňovaly veškeré stopy plísní, prachové nečistoty, otisky prstů, poškrábání, praskliny či stříbření. Nutno poznamenat, že takovéto digitální rekonstrukce mohou být
již poměrně časově náročné, stejně tak jako případné obsahové změny v obraze v podobě dotvoření či
odstranění jeho části.
Kapitolou samou pro sebe by mohlo být zpracování negativů. Je-li k dispozici od stejného snímku rovněž pozitiv, upravujeme sken negativu optimálně do vzhledu, který autor zamýšlel a snažíme se digitálně
rekonstruovat fotografovy postupy (např. maskování). Pokud však existuje pouze negativ, držíme se toho,
co nám nabízí a snažíme se „vyvolat“ vše, co je na něm zachyceno.
Historické fotografie lze v dnešní době prezentovat v elektronické či tištěné podobě, věrně či výtvarně, vystavovat je jako umělecká díla, jako historický dokument či použít k ilustraci nejrůznějších témat
a dobové atmosféry. Naleznou své místo v odborných i populárních publikacích, na propagačních předmětech, lze je tisknout na téměř všechny materiály a povrchy. Digitální technologie a grafická práce
poskytují široké možnosti a mohou být velkým pomocníkem k uskutečnění vizí autora. Dobrý grafik
může autorovi navrhovat řešení, která by jej třeba samotného nenapadla, může autorovy představy zdůraznit a vytvořit žádaný vizuální efekt, což je zejména v dnešní ikonografické době to, co může přilákat
návštěvníky a čtenáře.
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24. Ukázka výtvarně pojednané prezentace historických fotografií na výstavě Naše moře, fotografie na pozadí je oproti originálu
částečně kolorována, snímky v popředí jsou oříznuté ze čtvercového formátu do kulatého.
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11. Další možnosti využití historického fotografického materiálu
v expozicích a instalacích paměťových institucí
11.1 Audiovizuální prezentace jako součást výstav a expozic
Pokud jsou k dispozici kvalitní digitální data, ve všech zmíněných typech výstav a expozic se otevírají
další možnosti, jak historické fotografie dále prezentovat široké veřejnosti bez nebezpečí, že budou poškozeny. V depozitářích se skrývají tisíce položek, které zůstávají nedostupné a toto množství je nemožné
vystavit formou expozic nebo výstav. Kulturní instituce po celém světě své digitalizované sbírky zpřístupňují a zvyšují tak všeobecné povědomí o kulturním bohatství, které spravují. Webové galerie, výstavy
a virtuální prohlídky umožňují představit digitalizované sbírky širšímu publiku současnými komunikačními kanály. Návštěvníci získají možnost prohlédnout si více exponátů bez nároků na prostor a speciální
podmínky. Zájemci, kteří nemají z různých důvodů možnost výstavy ani expozice navštívit, nezůstanou
ochuzeni a podpoří se tak jejich úmysl do instituce přijít. Prezentace materiálu ve virtuálním prostředí
a aktivní využívání sociálních sítí je nezbytností k navázání komunikace především s mladší generací, pro
kterou je to přirozený způsob získávání informací.

11.1.1 Způsoby využití digitalizovaných dat pro výstavní účely
•

Obrazové ilustrace, katalogy spolu s odbornými texty, rozvíjející a prohlubující vystavovaná témata

•

Slide show – příležitost ukázat větší množství materiálu konkrétního obsahového celku

•

Virtuální výstavy

•

Příklad audiovizuální prezetace HFM
•

Výstava Tvář průmyslové doby – Staroměstská radnice, 2007. Vystaveny byly
originální fotografie z Archivu NTM s náměty techniky a průmyslu z období
1865–1925. Z digitálních reprodukcí jednotlivých snímků byly pořízeny detaily
tváří dělníků, seřazeny podle tematických celků a promítány před vstupem do
výstavního sálu na velké plátno v podobě slide show se zvukovým podkresem
z průmyslových provozů a dílen. Detaily tváří upracovaných lidí, na původních
originálech velikosti cca 1–2 cm, působily ve velkém měřítku, např. 30ti násobného zvětšení, daleko intenzivněji a naléhavěji.

•

Představení kolorovaných diapozitivů fotografa Jana Plischkeho zachycujících
balonové lety v období 1905–1906. Jednotlivé snímky byly digitalizovány a v počítači z nich vytvořen chronologický sled záběrů od příprav balónu ke vzletu, jeho
plnění až po vlastní let. Protože fotograf byl při letu v koši a zachytil i stoupání,
vzdalování přihlížejících lidí a letecké pohledy na pražské výstaviště ve Stromovce
a krajinu v okolí, bylo možno ze statických záběrů díky různým efektům, např.
transfokátoru, v podstatě vytvořit „pohyblivý“ film cca 7 minutového trvání.

Kapitola 11
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11.1.2 K rozšíření prezentovaného obsahu jsou k dispozici tato zařízení
•

Dotykový monitor

•

Informační kiosek s dotykovým monitorem

•

Digitální rámeček (rozlišení 1024 x 768 pixelů, kontrast min. 400 : 1)

•

Monitor (LED, LCD, min. 300cd/m2, UHD 4K 3840 x 1260 pixelů, min. 10bit barevná
hloubka, např. EIZO, SONY, NEC)

•

Televizní obrazovka (má nevýhodu spočívající v povinnosti platit koncesi)

•

Projekce (na plátno, na zeď atd.), parametry analogicky s monitorem a podle podmínek ve výstavním prostoru

11.1.3 Možnosti prezentace sbírek a virtuálních výstav v prostředí internetu:
K prezentaci digitalizovaných sbírek se nabízí buď vlastní speciálně vytvořené webové stránky a aplikace nebo internetové portály, kde se soustřeďují sbírky více institucí. Uživatelské prostředí portálů
umožňuje snadné kategorizované vyhledávání konkrétního materiálu a mimo jiné také tvorbu digitálních (virtuálních) výstav. Pod pojmem virtuální výstava se skrývá více podob. Může to být kolekce vybraných předmětů, kde jsou fotografie doplněny kurátorským textem. Někdy tak bývá označována i panoramatická 360° prohlídka, která je však vhodná k průzkumu prostoru expozice.
•

•

eSbírky (www.esbirky.cz )
•

Národní portál vytvořený Národním muzeem slouží jako prostředník mezi českými institucemi a mezinárodním portálem Europeana.

•

Europeana (http://europeana.eu )

•

Evropský portál, který zpřístupňuje digitalizované sbírky z evropských institucí –
muzeí, galerií, knihoven a archivů.

•

Národní technické muzeum například v rámci mezinárodního projektu Daguerreobase zpřístupnilo na portálu Europeana svoji kolekci daguerrotypií. Součástí
projektu je virtuální výstava Photography on a silver plate k vidění tamtéž.

Google Art Project (https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project?hl=cs)
•

Celosvětově orientovaný portál pod správou Google Cultural Institute nabízí
kromě prezentace kolekcí exponátů také jednoduchý modul Open Gallery (https://www.google.com/opengallery/) k vytvoření kurátorského výstavního on-line
projektu. Kvalita obsahu je zajištěna tím, že si zájemce musí zažádat o pozvání
k účasti v Google Art Project. Kromě fotografií a textů lze do této formy výstavy
vkládat i videa.

•

Google Art Project momentálně využívá z partnerů projektu NAKI DF13P01OVV007 (Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových
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institucí) pouze Moravská galerie, která zde prezentuje výběr ze svých sbírek, ale
žádné historické fotografie.
•

AthenaPlus (http://www.athenaplus.eu/index.php?en/211/movio)
•

V rámci evropského projektu AthenaPlus je k dispozici nástroj určený na tvorbu
digitálních výstav s názvem MOVIO, který je unikátní tím, že umožňuje zahrnout
doplňující informace i z jiných zdrojů (např. Google Maps), uživatelé rovněž mohou obohatit obsah svými příspěvky atd.

Autorská práva jsou ochráněna například licencemi Creative Commons (http://www.creativecommons.
cz). Bližší informace poskytují jednotlivé portály.

11.2 Využití historického fotografického materiálu v propagační grafice
a doprovodných textech
Historický fotografický materiál je vhodné využívat také v propagační grafice a doprovodných textech.
Pracuje se výhradně s reprodukcemi, resp. se snímky v digitální podobě. Historický fotografický materiál se může objevit na pozvánce k otevření výstavy či expozice, na plakátech apod. Spolu s odborným
textem bývá součástí letáků, které jsou k výstavám a expozicím vydávány, a to většinou ve formě koláží.
Vhodně vybraný historický fotografický materiál dokáže rovněž oživit textové panely, které jsou ve výstavách a expozicích prezentovány. Atraktivní pro návštěvníky rovněž bývá jeho využití na transparentních
a prosvětlených panelech.
V největší míře je historického fotografického materiálu využíváno při realizaci doprovodných katalogů, které bývají k výstavám a expozicím vydávány. V jejich případě by se měly reprodukce historických
fotografií uplatňovat v podobě, jakou mají v samotné instalaci výstav či expozic, a měly by být doprovozeny stejným odborným popiskem. Ve všech naznačených možnostech využití historického fotografického
materiálu je samozřejmě vhodné spolupracovat s autorem grafiky výstavy či expozice samotné, aby byl
zachován její charakter i v uvedených doprovodných materiálech.
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Seznam vyobrazení
1. Výstava Hudba ve spirále (Národní technické muzeum, 22. 5. – 30. 10. 2014)
2. Výstava Naše moře (Národní technické muzeum, 4. 6. – 30. 11. 2014). Zvětšenina rakouského křižníku
Sankt Georg byla pořízena digitálním tiskem ze skenu původního negativu Rudolfa Brunera-Dvořáka
(skleněná deska 18 x 24 cm). Sken měl rozlišení 1200 dpi.
3. Andreas Groll (1812–1872): Neznámý fotograf (Galerie hlavního města Prahy, 16. 2. – 5. 5. 2016). Originály byly adjustované do nekyselých paspart a v zasklených rámech.
4. Andreas Groll (1812–1872): Neznámý fotograf (Galerie hlavního města Prahy, 16. 2. – 5. 5. 2016)
5. Výstava Přemysl Koblic (Národní technické muzeum, 5. 12. 2014 – 30. 4. 2015)
6. Výstava Přemysl Koblic (Národní technické muzeum, 5. 12. 2014 – 30. 4. 2015). Pozitivy byly zhotovené
digitálním tiskem ze skenů původních negativů kinofilmu šíře 35 mm. Pro zesílení dojmu autentičnosti se
ponechaly černé okraje, nalepeno přímo na panel, jednorázové použití.
7. Výstava Přemysl Koblic (Národní technické muzeum, 5. 12. 2014 – 30. 4. 2015). Adjustace originálů –
pasparty z nekyselých papírů, zaskleno v rámech, intenzita bodového osvětlení 50 luxů
8. Výstava Zrnka písku. 100 let fotografování Blízkého východu v českých zemích (Národní technické
muzeum, 2. 12. 2015 – 22. 1. 2016). Novodobé zvětšeniny z původních negativů, zhotoveno fotografickou
cestou, adjustováno v zasklených rámech
9. Expozice Fotografický ateliér (Národní technické muzeum)
10. Expozice Fotografický ateliér (Národní technické muzeum)
11 a 12. V době digitalizace této předlohy nebylo známé zadání tisku, vědělo se jen, že se fotografie bude
tisknout „hodně velká“ pro výstavu Hudba ve spirále, ale nevědělo se, jak velký výřez a jaký druh tisku bude
použit. Originální historická černobílá fotografie o velikosti 13 x 8 cm byla tedy skenována s poměrně naddimenzovaným rozlišením 5000 dpi, ve stupních šedi, v 8 bit. hloubce, v nekomprimovaném formátu TIFF
měla 475 MB, její rozměr byl cca 25000 x 16000 px – při rozlišení tisku 150 dpi tak nebyl problém zhotovit
zvětšeninu cca 3 x 4 metry.
13. a 14. Stejné kvality a velikosti však lze dosáhnout i s výrazně rozměrově i datově menším souborem,
předpokladem je však jeho vysoká kvalita a minimální komprese. Zcela postačující pro velkoformátovou
reprodukci byla po úpravách následující fotografie Rudolfa Brunera-Dvořáka pro výstavu Naše moře z původního skleněného negativu 18 x 24 cm, digitalizováného s parametry 900 dpi, 8624 x 6430 px, RGB, 8 bit./
kanál, TIFF, 158,7 MB nekomprimovaně. Při pohledu zblízka by se takový snímek sice mohl zdát neostrý či
by mohly být vidět tiskové body, ale je třeba si uvědomit, že divák se na obraz dívá s odstupem odpovídající
jeho velikosti.
15. Při přípravě publikace Přemysl Koblic upravoval grafik skeny podle originálu – zde srovnání originálu a
zdařilé reprodukce olejotisku.
16. Neutrální sken téhož obrázku před jakýmikoliv postprodukčními úpravami
17. až 22. Ukázky originálů a digitálně rekonstruovaných fotografií z publikace Rakousko-uherské námořnictvo ve fotografii
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23. Prezentace reprodukcí fotografií na výstavě Přemysl Koblic, kde jsou vystaveny kopie z formátově rozličných pozitivů a z negativů, které buď byly ponechány bez úprav (včetně autentické nepravidelné hrany skel
či perforace kinofilmu) nebo byly kompozičně upraveny dle dochovaných pozitivů. Prezentovány byly bez
ohledu na rozměr originálu v přibližně stejné velikosti.
24. Ukázka výtvarně pojednané prezentace historických fotografií na výstavě Naše moře, fotografie na pozadí
je oproti originálu částečně kolorována, snímky v popředí jsou oříznuté ze čtvercového formátu do kulatého.

Graf 1. Rozdělení elektromagnetického záření
Graf 2. Rozsah vlnových délek viditelného světla (λ = vlnová délka)
Graf 3. Srovnání spektrálního rozložení elektromagnetického vlnění v oblasti viditelného světla,
emitovaného třemi různými světelnými zdroji s odlišnou chromatičností
Graf 4. Srovnání spektrálního rozložení světla tří typů zdrojů LED o různé chromatičnosti a klasické
žárovky – všechny srovnávané zdroje mají stejnou svítivost (5000 lux); fotoptická funkce, vyznačená
červeně, představuje průměrnou relativní citlivost lidského oka vzhledem k vlnové délce světla. (S
laskavým svolením doc. P. Dzika byl použit graf, vytvořený na Fakultě chemické VUT v Brně.)

61

62

63

Aplikace a prezentace historického fotografického materiálu v expozicích a instalacích paměťových institucí
Editor: Hynek Stříteský
Autoři: Magdalena Buriánková, Tereza Cikrytová, Jan Hozák, Michaela Hrubá, Petr Kliment,
Ivana Kopecká, Hynek Stříteský, Michaela Zeinerová-Brachtlová
Vydalo Národní technické muzeum v roce 201X

Odborný redaktor: Hynek Stříteský
Grafické zpracování a tisková příprava: Štefan Oščiatka
Tisk: XXXXXX

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)

