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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá historickým vývojem fotografie od nejzazších dochova-

ných historických materiálů spojených s principem fotografie, až do rozkvětu fotografie 

v 50. letech minulého století. 

První část bakalářské práce se zabývá historickým vývojem fotografie v rozmezí 

od 3. stol. př. n. l. až do konce 18. stol. n. l. V této části práce je podrobně popsán fyzi-

kální vývoj principu camery obscury, zjištění citlivosti některých chemických látek 

na světlo a první způsoby zobrazování využívající již zmíněnou metodu. 

Druhá část práce se zabývá vývojem fotografie v 19. století, všemi postupně vznikají-

cími fotografickými metodami, vývojem fotografické techniky a také vývojem záznamo-

vých materiálů. 

Třetí část práce se zabývá vývojem a zdokonalováním fotografických metod v první 

polovině 20. století, vedoucích k nejvěrnější možné podobě fotografovaného objektu. 

Čtvrtá část bakalářské práce se zabývá přímým vyzkoušením některých uvedených 

historických postupů v praxi. 

ABSTRACT 

My bachelor thesis deals with a historical progress of photos from the very first histo-

rical materials leashed with the principle of pictures itself, till its boom in 50 ′s of the last 

century. 

The first part of my bachelor thesis is describing the historical progress from 

the 3
rd

 century BC till the end of the 18
th 

century AD. This part is also describing in de-

tail the physical progress of camera obscura, finding out the sensitivity of certain chemi-

cals to light and first imagining methods using the above mentioned technique. 

Second part deals with the progress of photos in the 19
th

 century with all photographic 

methods, hardware and recording stuff. 

Third part deals with the progress of photographic methods during the first half 

of the 20
th

 century leading to as real likeness of the subject on the photo as in real. 

The last part of the bachelor follows up some of the historical methods I used nowa-

days. 
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1 Úvod 

Již od dávných věků, datujících se i několik desítek tisíc let do minulosti, měli lidé 

potřebu graficky zaznamenávat různé, s nimi spojené výjevy. Ať už to byly nástěnné 

malby lovců zachycené na jeskynních zdech nebo vytesané sošky lidí do kamene, vše 

směřovalo k jedinému a tím jediným byla snaha zachytit jev, který pro ně byl důležitý. 

Postupem času se tato snaha zdokonalovala, díla byla propracovanější  a mnohdy i smys-

luplně barevnější. Jasným důsledkem toho byla i změna podkladového materiálu, 

na který se zaznamenávalo. Plynule se přešlo od dřeva, kamenných či hliněných desti-

ček k vydělané kůži a následně došlo ve starověkém Egyptě na vynález zvaný papyrus, 

což byl předchůdce nám dnes známého a běžně používaného papíru. V jistém smyslu 

se dá říct, že tento objev způsobil revoluci v zaznamenávání informací. „Papyrus byl 

kvalitní a lehký materiál, který se také dobře skladoval, proto absolutně odstrčil všechny své 

předchůdce do pozadí a následného úplného zapomnění.“
[1] 

Nastal obrovský růst maleb, které zachycovaly portréty bohů, lidí či různé historické  

události. Vylepšovaly se barvy, kterými se malovalo a také se začalo podle nadání vybí-

rat i mezi samotnými malíři. Lidem ale obyčejné „malování“ postupem času přestávalo 

i tak stačit. Při rozsáhlejších dílech to byl velice zdlouhavý a také finančně nákladný 

proces, který samozřejmě vyžadoval velkou míru malířského nadání a i tak dílo nebylo 

pravdivou kopií malovaného objektu. Právě potřeba lidí získat něco „nového“, co doká-

že zachytit obraz reálněji a rychleji, vedlo spousty vědců, alchymistů a také filozofů 

k zamyšlení se nad tímto problémem. Proto lze jasně říci, že vynález zvaný fotografie 

nebyl vymyšlen den ze dne, ale trvalo dokonce i několik staletí, než došlo k jeho úplné 

realizaci. 

V současné době vlastní fotoaparát skoro každý člověk civilizované společnosti a  to 

díky modernizaci a neustálému vývoji elektroniky, která je dnes pro lidstvo téměř 

až nezbytně důležitá pro každodenní život. Téměř každý člověk, jež vlastní mobilní tele-

fon, zároveň většinou vlastní i fotoaparát, který je v nynější době při výrobě do zařízení 

automaticky instalován. Čím dál větší počet lidí vlastní dokonce i dva a více fotoaparátů 

různých rozměrů a technických parametrů, aby mohli fotografovat v jakékoliv situaci 

a fotografie měly určitou požadovanou kvalitu. A právě technická kvalita a zpracování 

dnešních fotoaparátů už je na tak vysoké úrovni, že pro zařízení není problém vytvořit 

snímek o veliké datové hodnotě a při přepnutí módu začít nahrávat video taktéž vysoké 

kvality. Přestože jsou dnes fotoaparáty tak hojně mezi lidmi rozšířeny, málokdo už ví, 

co vše předcházelo jejich dnešní podobě a funkčnosti a hlavně jakou strastiplnou cestou 

se museli badatelé před několika stoletími prodírat, aby nám byl umožněn veškerý kom-

fort, který dnešní fotoaparáty poskytují. 

Výběr tématu bakalářské práce se odvíjí od mého několikaletého zájmu, kterým 

je právě fotografování. V práci se snažím podrobně zmapovat cestu vývoje fotografie 

od úplného počátku až po její rozkvět, který nastal v 50. letech minulého století a ná-

sledně se také snažím některé historické postupy v praxi přímo vyzkoušet.  
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2 Historické počátky vzniku fotografie 

2.1 Raný vývoj principu zobrazování 

Elementárním principem každého fotografického přístroje je tzv. camera obscura 

(z lat. temná nebo také dírková komora). „Původně to byla temná místnost s jedním malým 

otvorem, kterým procházel na protilehlou stěnu svazek paprsků a tím docházelo k vykreslení 

převráceného obrazu předmětů umístěných před otvorem.“
[2]

 Obrázek 1 zobrazuje nejstarší 

dochované znázornění camery obscury, které pochází z roku 1545, nachází se v díle 

De radio astronomico et geometrico liber (O hvězdářském a geometrickém půlkruhu) 

a autorem tohoto díla je holandský fyzik a matematik GEMMA FRISIUS (1508–1555).
[6]

 

 

Obrázek 1: Princip zobrazování camerou obscurou.[3] 

Náznak vedoucí k principu camery obscury lze nalézt již u antického filozofa ARIS-

TOTELA (384–322 př. n. l.). „ARISTOTELES si javu všimol a ako prvý zaznamenal. Spozo-

roval ho pri čiastočnom zatmení Slnka, ktoré škárami v korune platanu a otvormi v sieti 

vrhalo na zem svoj obraz. Vtedy si všimol, že čím bol otvor menší, tým bol obrys vytvá-

raného obrazu ostrejší.“
[4]

 „V polovině 11. století se k principu camery obscury vrací 

arabský učenec HASSAN IBN HASSAN, řečený IBN AL-HAITAM, který byl ve středověké Ev-

ropě více znám pod latinskou verzí ALHAZEN (965–1038).“
[2]

 „ALHAZEN sa k tomuto javu 

vracia vo svojej knihe o optike. V nej opisuje skúsenosti pri pozorovanie čiastočného zatme-

nia Slnka pomocou jeho obrazu vytváraného svetelnými lúčmi prechádzajúcimi do tmavého 

prostredia. Ak bol otvor malý, obraz mal podobu kosáka. Ak sa zväčšoval, tvar kosáka 

sa rozplýval, až nadobudol tvar otvoru. Takto pozorovali zatmenie Slnka viacerí učenci po-

čas mnohých storočí. Tento spôsob používal aj anglický filozof a prírodovedec ROGER BACON 

(1214–1294) a zaznamenal ho vo svojej práci o prírodných vedách Perspectiva 

de multiplicatione specierum.”
[4]

 Po ROGERU BACONOVI se dlouhou dobu, a to několik 

století, principem camery obscury nikdo nezabýval. Tento nezájem trval až do 15. století, 

kdy se jevem začal zabývat již tehdy známý LEONARDO DA VINCI (1452–1519). Na jeho 

výzkum ale dlouhá desetiletí nikdo nenavázal a to z ojedinělého důvodu. Všechny své 

poznámky psal speciálně šifrovaným písmem. Písmo bylo psáno zrcadlově zprava doleva 

a navíc ve velmi starém a skoro nepoužívaném nářečí, proto bylo jeho dílo Codex 

Atlanticus rozluštěno až kolem roku 1797.  
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DA VINCI také zkonstruoval primitivní přístroj, aby potvrdil své poznatky o zákonitostech 

fyzikálních optických jevů. Tímto přístrojem byla dřevěná krychlová skříňka, do které 

pronikalo sluneční světlo pomocí malého vyvrtaného otvoru. Veškerá svá pozorování 

zaznamenal a důkladně vysvětlil. Náležitě popsal, jak sledoval zmenšený a převrácený 

obraz skutečného předmětu na papíře, jenž byl umístěn v určité vzdálenosti od vytvoře-

ného otvoru. Roku 1550 nastal pro cameru obscuru obrovský zlom ve svém technickém 

zdokonalení. Protože vytvářený obraz na stínítku byl rozmlžený a neostrý, napadlo mi-

lánského lékaře a profesora matematiky GIROLAMA CARDANA (1501–1576) do vyvrta-

ného otvoru vložit dvojvypuklou spojnou čočku. Tímto úkonem bylo docíleno jasnější-

ho a ostřejšího obrazu, který lépe posloužil ke zkoumání zákonů zobrazování .
[5]

 „Velkou 

zásluhu o zdomácnění camery obscury však teprve získal neapolský učenec GIOVANNI BA-

TTISTA DELLA PORTA (1538–1615), který upozornil na možnost využít tohoto zařízení jako 

pomůcky pro nakreslení obrazu skutečnosti, v souladu s perspektivními zákonitostmi. 

V druhém vydání své knihy Magia Naturalis, Sive de Miraculis Rerum Naturalibus z roku 

1588 (Přírodní magie aneb o divech světa) popisuje úpravu se spojnou čočkou a sebe uvádí 

jako vynálezce, neboť při tehdejší svízelné výměně informací patrně neznal práci GIROLAMA 

CARDANA.“
[2]

 Dalším důležitým objevem přispěl benátský humanista DANIELLO BARBARO 

(1528–1615), vymyslel a svou myšlenku publikoval v díle La Practica della Perspettiva 

roku 1568. Zde uvádí a popisuje, že pokud se zmenší otvor, jímž prostupují světelné 

paprsky do krabice, následně dojde i ke zlepšení kvality obrazu. Z toho lze vyvodit zá-

věr, že BARBARO byl úplně první ze všech experimentátorů, který dokázal pochopit dů-

ležitost clony pro ostrost obrazu.
[5]

 

2.2 17. století 

V 17. století nastal tak obrovský rozmach oblíbenosti camery obscury, že se tento 

jednoduchý přístroj dal objednat nebo i přímo zakoupit u jakéhokoliv optika. Oblíbenost 

nastala díky různým vylepšením v podobě zmenšení rozměrů zařízení a také jeho zmo-

bilnění, tudíž se dala camera obscura velice dobře přemisťoval. Díky své mobilitě získa-

la camera obscura ještě více na své oblíbenosti. Začala se běžně využívat jako pomůcka 

v kreslířském odvětví. Zobrazovaný předmět na stínítku v tzv. 2D formátu kreslíři do-

slova obkreslovali, protože tím dostávali ke zpracování mnohem jednodušší podobu 

obrazu (obrázek 2). 

 

Obrázek 2: Kreslíř obkresluje obraz.[7]  
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Jeden z prvních, který přišel s nápadem využít přenosného stanu (obrázek 3) jako zá-

klad pro pozorování, byl věhlasně známý JOHANNES KEPLER (1571–1630). Tohoto způ-

sobu využití camery obscury využíval při zeměměřičských pracích v Horním Rakousku, 

již v roce 1620, když mu byl přidělen úkol zhotovit podrobnou mapu Rakouska. Stan 

používal jako přenosnou temnou komoru, do které byl zakomponovaný objektiv 

s dvojdutou čočkou a zrcadlem. Objektiv zobrazoval na kreslířskou desku stranově 

správně natočený obraz krajiny, což byl velký pokrok oproti předchozím stranově pře-

vráceným obrazům.
[6]

 

 

Obrázek 3: Dobové znázornění přenosného stanu.[7] 

Dalším důležitým objevem, který KEPLER učinil, byl určitý předchůdce námi dnes 

běžně používaného přibližovacího teleobjektivu. „JOHANNES KEPLER v diele Dioptrices 

(1611) opísal teleobjektív s konkávnou šošovkou, ktorý vytvára väčšie obrazy. Dal 

aj návod, ako v camere obscure použiť tzv. holandský ďalekohľad vynájdený roku 1609. 

KEPLER tak začal vývoj, ktorý dospel k modernému teleobjektívu.“
[8]

 Další velmi důleži-

tou osobností mezi objeviteli byl ATHANASIUS KIRCHER (1601–1680), profesor matema-

tiky a tehdy se rodící přírodovědy na univerzitě v Římě. Ve svém prvním díle Ars 

Magna lucis et umbrae (Velké umění světla a stínu) z roku 1646 popisuje nový typ 

camery obscury skládající se z dřevěných stěn. V každé stěně byl jeden otvor a proti 

otvoru byl zevnitř papír sloužící na obkreslování. Ve druhém vydání své knihy z roku 

1671 KIRCHER popisuje další vynález, který pojmenovává laterna magica (z lat. kouzel-

ná lampa) a toto pojmenování použil jako úplně první ze všech.
[5]

 Laterna magika (ob-

rázek 4A) nebo také z řeckého skioptikon, byla jednoduchá skříňka, která sloužila 

k promítání obrázků. Dá se říci, že je to starodávný předchůdce dnešního projektoru, 

ale s tím rozdílem, že promítané obrazy byly na průsvitný podklad malovány. Laterna 

magika byla tvořena dřevěnou skříňkou, čočkou, zrcadlem a svíčkou (obrázek 5). Prin-

cip zobrazování byl jednoduchý, v přední části skříňky byla vytvořena díra, do níž 
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se zasadila roura, ve které byla obsažena spojná čočka, dále byl ve skřínce umístěn svě-

telný zdroj, nejčastěji jím byla parafínová svíčka. Za svíčkou dál bylo umístěno duté 

zrcadlo, které sloužilo jako reflektor. Promítací obrázek se umisťoval mezi čočku a svě-

telný zdroj, a to do vzdálenosti mezi ohnisko a dvojnásobek vzdálenosti ohniska.
[8]

 

  

Obrázek 4A: Ukázky některých provedení laterny magiky.[9] Obrázek 4B: Popis laterny magiky.[10] 

Dalším důležitým mezníkem pro fotografii byl rok 1685, kdy německý rodák 

z Würzburgu JOHANN ZAHN (1641–1707) napsal rozsáhlé dílo o optice nazvané Oculus 

artificialis teledioptricus sive telescopium (Teledioptrické aneb teleskopické umělé 

oko). V této knize ZAHN popisuje cameru obscuru, jež je opatřena čočkou ve výsuvně 

pohyblivém tubusu sloužící pro zaostřování a dále je opatřena šikmým zrcadlem 

k pohodlnějšímu pozorování obrazu (obrázek 4B). Ve svém díle se také zmiňuje o důle-

žitém poznatku, který objevil, a tím je vliv čoček o různých ohniskových vzdálenostech 

na velikost výsledného promítaného obrazu. Čím větší číselná hodnota ohniskové vzdá-

lenosti v milimetrech, tím větší přiblížení a tím také větší promítnutý obraz.
[6][7]

 

 

Obrázek 5: Technický nákres camery obscury dle ZAHNA.[7] 

ZAHN se také díky svému dílu zasloužil o naprosté zdomácnění camery obscury, a to 

velmi důkladným popsáním několika typů temných skříněk, které bylo možné brát 

s sebou kamkoliv.
[6]

 „Tieto kamery už boli vystrojené posuvnými tubusy so šošovkami, 

matnicou na nastavenie ostrosti obrazu, čiernou matnou úpravou vnútorných plôch 

skrinky a obje-ktívu. Boli rozličných veľkostí napr.: camera obscura so zabudovaným 

zrkadlom merala v priemere 23   23 cm a bola dlhá 60 cm.“
[4]

 S těmito zkušenostmi 

a znalostmi lze říci, že ZAHNOVY zkonstruované černé skříňky mohly již plně sloužit 

pro fotografování, jakožto trvalému zaznamenávání obrazu, kdyby v té době existoval 

záznamový systém, tj. fotopapír a chemie potřebná k vyvolání fotografie.
[2][11]

 

ANGELO SALA (1576–1637), italský osobní lékař vévody z Meklenburku, jenž měl 

blízko k přírodním vědám a tudíž i k chemii, byl jeden z prvních, který si všiml, že do-
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padají-li sluneční paprsky na dusičnan stříbrný (AgNO3), po krátké době začíná směs 

černat (obrázek 6). Tento objev učinil již na začátku 17. století, ale až do 18. století ni-

kdo na jeho výzkum nenavázal.
[5]

 

 

Obrázek 6: Černající dusičnan stříbrný na laboratorní misce.[12] 

2.3 18. století 

V 18. století byl princip zobrazování již velmi dobře všeobecně znám, proto se vědci 

začali zabývat tím, jak vzniklý obraz uchovat v trvale vyobrazené podobě. Ale až roku 

1727 navázal německý lékař JOHANN HEINRICH SCHULZE (1687–1744) na přibližně 

100 let netknuté poznatky ANGELA SALA o chemické reakci dusičnanu stříbrného 

na světlo. Po četných pokusech, kdy SCHULZE míchal dusičnan stříbrný s křídou, zjistil, 

že vzniklá směs opravdu reaguje se světlem a veřejně tento objev oznámil.
[2]

 „Veřejně 

také demonstroval vliv světla tak, že vápno nasytil roztokem dusičnanu stříbrného a tou-

to směsí naplnil průhlednou skleněnou láhev. Z papíru vytvořil šablonu, ve které vystřihl 

písmeno, a přiložil ji ke skleněné nádobě, kterou pak umístil na dobře osvětlené místo. 

Po potřebně dlouhé době odstranil papír a ve směsi se objevilo na místech, kudy mohly 

procházet paprsky, příslušné písmeno.“
[2] 

Po SCHULZOVI se již začalo více objevovat a ex-

perimentovat v odvětví chemie, které se zabývala působením světelných paprsků na určité 

látky. V roce 1757 objevil italský fyzik GIACOMO BATTISTA BECCARIA (1716–1788) citlivost 

chloridu stříbrného (AgCl) na světlo. Na světle se tato směs zbarvuje růžovofialově, poté ble-

dě fialově a nakonec modrozeleně.
[13]

 Velice zásadní objev učinil švédský chemik CARL 

WILHELM SCHEELE (1742–1786), který roku 1777 objevil poznatek, že při vystavení chloridu 

stříbrného světlu, které je rozloženo hranolem, docházelo k mnohem rychlejšímu černání 

v oblasti modrých a fialových paprsků.
[14]

 Byly samozřejmě zkoumány také jiné sloučeniny, 

než jen na bázi stříbra. Například A. HAGEMANN si roku 1782 všiml, že guajaková pryskyřice 

se vlivem působení světla stává nerozpustnou, a téhož roku Švýcar JEAN SENEBIER (1742–

1809) zjistil, že se mění i některé další pryskyřice vlivem působícího světla.
[2][15]

 Roku 1798 

byla objevena další důležitá reakce, a to citlivost sloučenin chromu na světlo. Tento objev uči-

nil LOUISE NICCOLASE VAUQUELINA (1763–1829) a z hlediska pozdějšího vývoje rozmnožo-

vacích fotografických technik to byl velice zásadní objev. 

Roku 1797 pražský rodák ALOIS SENEFELDER (1771–1834) vynalezl litografii, která si svou 

slávou prošla převážně ve 20. letech 19. století ve Francii. A právě díky SENEFELDEROVĚ vyná-

lezu později J. N. NIEPCE převedl svou myšlenku do reality, a tak vznikla první fotografie 

v dějinách lidstva, jejíž obraz zůstal nastálo zachycen, a to až do dnešní doby.
[2][14] 
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3 Fotografie a fotografické postupy v 19. století 

Počátek 19. století byl nasměrován k nevyhnutelnému vynálezu fotografie s trvale 

vytvořeným obrazem zobrazeným pomocí camery obscury. Byl to naprosto logický pro-

jev vyspělosti společnosti, který postupoval souběžně s vývojem znalostí z oboru foto-

grafie, a to jak se znalostmi fyzikálních optických zákonů, tak i se znalostmi z oboru 

chemie, jež byly potřebné k vyhotovení a zejména k trvalému ustálení zachyceného ob-

razu. 

Roku 1802 THOMAS WEDGWOOD (1771–1805) a SIR HUMPHREY DAVY (1778–1829) pro-

vedli pokus, který téměř završil vývoj k úspěšnému zachycení a ustálení fotografie. Tento 

pokus sepsali a nechali otisknout v anglickém vědeckém královském časopise Journal 

of the Royal Institution of Great Britain.
[2][16]

 Detailní popis pokusu zní: „Na papír nebo 

bílou kůži, které impregnovali dusičnanem stříbrným nebo chloridem stříbrným, kladli listy 

rostlin a jiné plošné předměty; obrazy, které vznikly po osvětlení, neuměli však ustálit. Před-

časná smrt WEDGWOODA navíc ukončila společné výzkumy, neboť DAVY se potom zaměřil 

sám na elektrochemii.“
[16]

 Z tohoto popisu plyne závěr, že princip fotografie byl již dokonale 

vynalezen, zbývalo tudíž jediné, a tím jediným bylo objevit způsob ustálení vytvořeného 

obrazu. 

3.1 Vynález heliografie a heliogravury 

Princip zaznamenávání obrazu byl na počátku 19. století velice dobře znám . Jediné, 

co zbývalo pro absolutní završení procesu fotografie, bylo ustálení vzniklého obrazu 

a zachycení daného námětu natrvalo. Tímto problémem se velice detailně zabýval fran-

couzský experimentátor a vynálezce JOSEPH NICÉPHORE NIEPCE (1765–1833). NIEPCE 

byl úplně první v dějinách lidstva, komu se povedlo zachytit obraz natrvalo. Od roku 

1822 vytvářel desky, na které se záznam nakonec povedlo zachytit. Zprvu  to byly desky 

kamenné, poté skleněné, měděné, cínové a stříbrné. Niepce také zjistil, že působí-li slu-

neční paprsky na směs práškového přírodní asfaltu rozpuštěného v levandulovém oleji, 

velice důkladně ztvrdne a je odolný vůči rozpuštění v některých přírodních rozpouště-

dlech.
[2][14] 

„V případě prvních experimentů bez camery obscury pokryl NIEPCE tenkou 

vrstvou asfaltového roztoku sklo a po usušení na ni kopíroval přímými slunečními pa-

prsky mědirytinu dostatečně promaštěnou, aby byla světlo prostupná. Poté desku ponořil 

do misky se směsí levandulového oleje a petroleje, která rozpustila asfalt na místech, 

chráněných před účinkem světla čarami rytiny.“
[14]

 Popsaným postupem se NIEPCEMU 

roku 1822 podařilo vytvořit na skleněnou desku kopii mědirytiny s portrétem papeže 

PIA VII., která se ale ovšem bohužel nedochovala, byla rozbita již za NIEPCEOVA života. 

Z toho důvodu přešel od skleněných desek k zinkovým. Po mnohačetných pokusech 

se mu roku 1824 povedlo zachytit natrvalo obraz. Byl to snímek zachycující pohled 

z jeho pracovny na budovu na dvoře, ale bohužel ani tato fotografie se nedochovala, jsou 

o ní pouze písemné zmínky. Spousty vylepšování a zdokonalování mělo za následek, 

že roku 1825 byla NIEPCEM pořízena fotografie, jež natrvalo zachytila zobrazovaný výjev 
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a dochovala se do dnešní doby (obrázek 7). Tato fotografie zachycuje mladíka vedoucího 

koně do stáje.
[2][4][7][11][17]

 

Fotografie byla objevena až v roce 2002 u neznámého sběratele, který fotografii pro-

dal z důvodu dalšího zkoumání do Francouzské národní knihovny za částku  450 000 €. 

Z důvodu nezveřejnění informací Národní knihovny o této fotografii je známá pouze po-

doba tohoto snímku.
[17]

 

 

Obrázek 7: Mladík vedoucí koně do stáje.[18] 

Díky dezinformacím o fotografii z roku 1825 je dodnes za první fotografii na světě 

považována fotografie z roku 1826 (obrázek 8). Tuto fotografii NIEPCE pořídil na ven-

kovském statku ve francouzském městečku Gras a je na ní zachycen pohled z okna jeho 

pracovny na dvůr s přilehlými hospodářskými budovami a se stromem v pozadí. Na fo-

tografii lze spatřit nesourodost stínů na objektech, a to z toho důvodu, že expozice této 

fotografie trvala dlouhých 8 hodin. Fotografie je vyobrazena na cínové desce, má roz-

měry 20,32   16,31 cm a je zachycena právě díky procesu s tvrdnoucím asfaltem a le-

vandulovým olejem (viz výše). Pro svou špatnou kvalitu obrazu NIEPCE svůj úspěch 

nikde nezveřejnil a tento proces zaznamenávání si sám pojmenoval jako heliografie 

(z řečtiny kreslení světlem).
[2][4][11]

 

 

Obrázek 8: Výhled z okna na dvůr statku.[19] 
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Důsledkem bádání, aby zachycený obraz měl výrazně lepší podobu, vytvořil NIEPCE 

tzv. irisovou clonu (obrázek 9), která se plně využívá dodnes, a to v každém fotografic-

kém přístroji. Tato clona slouží k nastavování intenzity světelných paprsků, jež prochá-

zejí otvorem do fotografického zařízení.
[21] 

Do praxe tedy uvedl možnost zaostřovat obraz pomocí fotopřístroje, jelikož čím men-

ší je otvor, kterým paprsky procházejí, tím je obraz ostřejší, a naopak, čím je otvor větší, 

tím je obraz více rozostřený. V praxi se pro označení clony používá označení fZ, kde 

f je obecné značení clony a Z je označení číselné hodnoty clony. Z historických důvodů 

zde platí: čím více je clona otevřena, tím menší číselnou hodnotu má a naopak (viz ob-

rázek 9). 

 

Obrázek 9: Irisová clona s různými velikostmi otvorů a příslušným číselným značením.[20] 

Roku 1827 se NIEPCE konečně odvážil a napsal důležitý dopis do Královské vědecké aka-

demie, kde detailně svůj vynález vysvětlil a popsal. Na důkaz své činnosti první vyhotove-

nou fotografii (obrázek 14) do Anglie osobně odvezl. Akademie mu vynález odmítla uznat 

a jím pořízená fotografie se na dlouhá léta ztratila. Až roku 1952 byla fotografie opět obje-

vena německým sběratelem HELMUTEM GERNSHEIMEM (1913–1995).
[2][11][14]

 

Díky velice slabé citlivosti na světlo a tím extrémně dlouhým expozičním časům byla 

heliografie víceméně nepoužitelná při běžném používání. „Širšího využití doznala tisková 

technika heliogravura, principiálně vycházející z heliografie. Tuto metodu, známou již NIE-

PCEOVI, v letech 1853 – 55 zdokonalil NIEPCEŮV bratranec CLAUDE–FELIX–ABEL NIEPCE 

DE SAINT–VICTOR (1805–1870), který použitím zrnkového rastru dokázal asfaltovou helio-

gravurou reprodukovat i polotóny k ilustračnímu tisku. Tato (asfaltová) heliogravura byla 

nejstarší tiskovou technikou vycházející z heliografie.“
[14]

 

3.2 Vynález daguerrotypie 

Vynález je pojmenován po svém zakladateli LOUISI JACQUES MANDE DAGUERROVI 

(1787–1851), významném pařížském malíři a majiteli v té době oblíbené divadelní dioramy
1
. 

DAGUERRE se již od roku 1822 zabýval trvalým záznamem fotografie, ale nikdy jeho výsledek 

nebyl stoprocentní a jím pořízená fotografie neměla dlouhé životnosti. Za pomoci pařížského 

optika CHARLESE LUISE CHEVALIERA (1804–1859) se DAGUERRE dozvěděl o NIEPCEO-

                                                   
1 „Druh divadla s veľkými obrazmi maľovanými na transparentných plátnach a prevádzanými so svetelnými a zvukovými 

efektmi.“[22] 
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VÝCH úspěších, neváhal a roku 1826 mu napsal dopis, kde ho požádal o setkání, popřípadně 

i spolupráci. NIEPCE z důvodu nedůvěřivosti, aby jeho výsledků nebylo zneužito, dopis zavrhl 

a na nabídnutou spolupráci prozatím nijak nereagoval. DAGUERRE se však nenechával odbýt 

a NIEPCEMU psal 3 roky v kuse. Až když NIEPCEŮV bratr CLAUDE NIEPCE těžce onemocněl, 

rozhodl se DAGUERRA navštívit. Výsledkem schůzky byla smlouva o vzájemné spolupráci na 

dobu deseti let, jež byla sepsána mezi NIEPCEM a DAGUERREM dne 14. prosince roku 1829. 

Roku 1831 DAGUERRE náhodou objevil citlivost jodidu stříbrného (AgI) na světlo. Protože 

v této době byl velký problém v komunikaci mezi vědci, tak nevěděl, že tuto vlastnost objevil 

již roku 1814 SIR HUMPHREY DAVY (viz výše). Bohužel trvalo ještě dalších dlouhých šest let, 

než byl proces vyvolání a ustálení fotografie přiveden k dokonalosti.  

Velká ztráta pro DAGUERRA nastala v roce 1833, kdy jeho spolupracovník a kolega 

spoluvynálezce NIEPCE zemřel. Aby do vědecké činnosti nebyl zapojen pouze sám, při-

bral k sobě NIEPCEOVA syna ISIDORA NIEPCEHO (1805–1868), se kterým uzavřel další 

smlouvu navazující na smlouvu jeho otce. Další dva roky se pro tuto dvojici staly roky 

marných a bezvýsledných pokusů. Až roku 1835 dospěl DAGUERRE k absolutně náhod-

nému, leč velice zásadnímu objevu.
[11][14][15][22][23]

 „Nedostatečně exponovanou desku 

(vzhledem ke zhoršenému počasí) odložil do skříňky s chemikáliemi a druhého dne zjis-

til, že na ní byl vyvolán obraz. Pak postupoval tak, že pokus opakoval a pokaždé odebral 

ze skříňky jednu látku pryč, až nakonec zjistil, že žádoucí účinek vzniká parami rtuti.“
[15] 

Tímto způsobem dokázal DAGUERRE snížit čas expozice z několika hodin na několik 

desítek minut, což bylo pro fotografii zásadním mezníkem. Jediné, co ještě zbývalo pro 

absolutní dokončení procesu vyvolání fotografie, bylo závěrečné ustálení obrazu, proto-

že vytvořené snímky za nějakou dobu opět z desky zmizely. Konečnou fázi ustálení ob-

razu DAGUERRE vymyslel až v květnu roku 1837, tedy další dva roky po objevu  amal-

gámového
2
 procesu. Proces ustálení spočíval v aplikování horkého roztoku chloridu 

sodného (NaCl) a vody na vyvolávanou fotografii. Tento proces vytváření fotografií byl 

nazván samotným DAGUERREM jako daguerrotypie. 

Přesný postup daguerrotypie tedy zní: „Na jednu stranu měděné desky byla aplikována 

velice tenká vrstva stříbra. Tato vrstva se poté opláchla zředěnou kyselinou dusičnou, 

vložila se do dřevěné krabice vybavené achromatickou čočkou, jež sloužila jako fotopřístroj. 

Ve fotopřístroji byla deska vystavena jodovým parám a v důsledku toho se na desce vytvořila 

slabá vrstva jodidu stříbrného, následně díky tomuto chemickému procesu se na desce 

v důsledku expozice vytvořil latentní (neviditelný) obraz, který se ve tmě vyvolal působe-

ním par rtuti. Nakonec se obraz ustálil aplikováním horkého roztoku chloridu sodného.“
[25]

 

Tímto procesem vznikl ihned pozitiv, jelikož na tmavé měděné desce působil stříbrný obraz 

mnohem světleji. Tento proces lze také popsat chemickou rovnicí: 

.KNOAgIKIAgNO 33   

                                                   
2 „Amalgámy jsou kapalné nebo pevné slitiny rtuti (případně gallia) s jedním nebo několika kovy, například se sodíkem, 

stříbrem, zlatem, zinkem, mědí, cínem, kadmiem či olovem. Lze je připravit většinou přímým stykem rtuti s kovem.“[24] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rtu%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADbro
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlato
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zinek
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C4%8F
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kadmium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olovo
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Fotografie, jež tímto způsobem vznikla, byla mnohem detailnější než fotografie NIE-

PCEHO. Měla mnohem bohatší kresbu a byly zde viditelné již polotónové detaily. Srov-

nání je patrné na obrázku 10. 

Avšak když DAGUERRE chtěl svůj vynález zpeněžit, nepovedlo se. Roku 1838 svůj 

vynález nabízel na letácích (obrázek 11), kde popisuje princip funkčnosti a použití pří-

stroje, ale nikdo o fotografické zařízení neměl zájem. Nikdo totiž nevěřil, že by bylo 

možné tímto způsobem vytvářet obrazy a to pouze za pomoci světla.
[11][14][15][22][23][25]

 

 

Obrázek 10: Srovnání fotografií vytvořených odlišnými principy. Heliografie: zátiší prostřeného stolu.[22]; 

Daguerrotypie: Zátiší tvořené sochami.[22] 

 

 

Obrázek 11: DAGUERRŮV leták popisující objev fotografie a uvedení na trh(český překlad viz obrazová příloha).[26] 

Svůj objev DAGUERRE propagoval dlouhou dobu a na spousty místech, ale nikdo vynále-

zu nevěřil a nechtěl s ním mít nic společného. A to až do doby, než se setkal s DOMINIQUEM 

FRANÇOISEM ARAGEM (1786–1853). ARAGO, jakožto ředitel pařížské observatoře, vě-

dec, fyzik a zároveň také politik, ihned po představení přístroje pochopil, o jak mocný 

objev se jedná a začal s DAGUERREM spolupracovat. Dne 7. ledna roku 1839 předstoupil 
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ARAGO před sněm pařížské Akademie věd, popsal princip daguerrotypie a následně také 

navrhl, aby vynález zakoupila francouzská vláda k běžnému využití pro veřejnost. Ná-

vrh byl v červnu roku 1839 schválen a parlament také odsouhlasil doživotní rentu pro 

DAGUERRA, jakožto vynálezce převratného vynálezu, která byla ve výši 6 000 franků 

ročně a také pro jeho společníka ISIDORA NIEPCEHO ve výši 4 000 franků ročně. 

Přesný postup principu daguerrotypie popsal ARAGO na veřejném zasedání francouz-

ských akademií věd a umění dne 19. srpna 1839 (viz obrazová příloha) a dodnes se tento 

den považuje za den zrození fotografie. 

Přestože vynález daguerrotypie převzala od DAGUERRA francouzská vláda 19. srpna, 

dne 14. srpna 1839 si DAGUERRE narychlo ještě nechal svůj vynález v Anglii patentovat 

a hned po zveřejnění přesného postupu vyhotovování fotografií začal vynález využívat 

ve svůj finanční prospěch. Pár dní po zveřejnění na zasedání začal se svým švagrem 

a zároveň velice uznávaným optikem ALPHONSEM GIROUXEM (?–1848) prodávat materi-

ál potřebný pro fotografování, jako např. nádoby na chemikálie, fotografické desky, 

nádoby na odpařování jódu a rtuti, ale také samotné camery obscury. Každá z fotogra-

fických skříněk nesla štítek s licenčním číslem, GIROUXOVÝM jménem a DAGUERROVÝM 

podpisem, následně obsahovala optické zařízení o přibližné světelnosti 1 : 14  a také de-

tailní návod k použití. Díky obrovskému zájmu o přístroj neměl DAGUERRE důvod zaří-

zení vylepšovat a také to nedělal, z toho důvodu byla daguerrotypie znehodnocena veli-

kým nedostatkem, kterým byla stále velice dlouhá doba expozice, jež se pohybovala 

okolo půl hodiny. Tento velice zásadní nedostatek bylo možné odstranit dvěma možný-

mi způsoby. První způsob odstranění spočíval ve zlepšení světelných vlastností optiky, 

druhá možnost zas ve zvýšení citlivosti materiálů, na které byla fotografie zachycována. 

Lepší variantou se zdálo být vylepšení světelnosti objektivu a zabýval se jí fyzik 

a matematik prof. DR. JOSEF MAXMILIÁN PETZVAL
3
 (1807–1891). Ve svém výzkumu 

zaznamenal obrovský úspěch, když se mu povedlo v roce 1840 vytvořit výpočet pro 

objektiv s poměrem světelnosti 1 : 3,6 což je přibližně 16krát vyšší světelnost, než měl 

objektiv DAGUERRŮV. Tento objektiv podle něj měl být používán pro portrétní fotogra-

fii. Dále vypočetl vlastnosti objektivu s o něco horší světelností, ale s mnohem širším 

úhlem rozhledu, měl dosahovat rozhledu až 42° (obrázek 12) a dnes se běžně nazývá 

jako tzv. širokoúhlý objektiv. Za pomoci věhlasného vídeňského optika PETERA 

WILHELMA FRIEDRICHAVOIGTLÄNDERA (1779–1859) byly PETZVALEM navržené objek-

tivy vyrobeny, což byl další obrovský úspěch v oboru fotografie, jelikož tento krok vedl 

ke zkrácení času expozice z několika desítek minut na několik málo desítek sekund (při-

bližně 40 sekund). 

                                                   
3 PETZVAL se nezabýval jen a pouze optickými zařízeními vhodnými pro fotografické účely, ale také pracoval na přístro-

jích sloužících pro astrooptiku. Dále pracoval na fyzikálním vývoji akustiky a hudební teorie. 
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Obrázek 12: Úhlový rozhled objektivu.[autor] 

Společnost VOIGTLÄNDER uvedla PETZVALŮV objektiv do prodeje v listopadu roku 1840. 

Firma zaznamenala tak obrovský úspěch v oblasti poptávky po objektivech, že se nastálo, a to 

až do dnešní doby, stala součástí trhu a je zárukou nejvyšší možné kvality ve svém oboru. 

Druhý způsob, kterým se měla zkrátit doba expozice, spočíval ve zlepšení citlivosti 

materiálů, za jejichž pomoci byla fotografie snímána.
[11][14][15][22][23][25][28]

 „Na sklonku 

roku 1840 uspěl přírodovědec JOHN FREDERIC GODDARD (1795–1866) při vypracovávání 

metodiky, jak na stříbrnou vrstvu na měděné desce působit kromě jodovými parami i bromo-

vými parami. O pouhých pět neděl později publikoval dne 19. ledna 1841 vídeňský úředník 

FRANZ KRATOCHWILA (1826–?) svůj postup založený na tom, že se po „jodaci“ vystavuje deska 

ještě bromovým a chlorovým parám. Při použití VOIGTLÄNDEROVY portrétní komory mohl 

údajně KRATOCHWILA při dobrém počasí zkrátit expoziční dobu až na pět nebo šest 

sekund.“
[23]

 

Dalším velice zásadním nedostatkem daguerrotypie byla nadměrná citlivost fotografic-

kých desek na dotyk. Jakékoliv mechanické působení na povrch způsobilo poškození nebo 

naprosté zničení vyfotografovaného obrázku. Jistým řešením bylo před exponovanou plo-

chu přidat tenké sklo, které chránilo proti poškození a celý objekt vložit do speciálního 

rámečku, ale z hlediska praktičnosti to nebylo nejlepší řešení. Tímto nezanedbatelným 

problémem daguerrotypie se zabýval chemik a fyzik působící na univerzitě v Göttigenu AU-

GUST FRIEDRICH KARL HIMLY (1811–1885). Již v říjnu roku 1839 veřejně uvedl svůj objev, 

že pokud se exponovaná fotografie vloží do lázně, která obsahuje soli zlata, několikanásobně 

se zvýší odolnost vůči vlivům působícím na fotografii a také se prodlouží její životnost. 

Na HIMLYHO objev navázal další francouzský vědec, uznávaný fyzik a badatel ARMAND 

HIPPOLYTE LOIUS FIZEAU (1819–1896). Rok po zveřejnění HIMLYHO objevu FIZEAU přišel 

s postupem zkvalitňování fotografie, který se ujal mnohem více, a to z toho důvodu, 

že FIZEAU dokázal připravit roztok, který současně působil k ustalování obrazu a následně 

k jeho pozlacení pro vyšší mechanickou odolnost, ale také k celkovému lepšímu vzhledu. Lá-

zeň se skládala z chloridu zlatitého  3AuCl , thiosíranu sodného  O5HOSNa 2322   

a hydroxidu sodného (NaOH). 

Postupy se zlatitými sloučeninami nejenže zkvalitňovaly mechanické vlastnosti foto-

grafie, ale také potlačily zrcadlení způsobené vysokým leskem stříbrně laděné fotogra-
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fie, dále zvyšovaly kontrast a v neposlední řadě také fotografii dodávaly nažloutlé tóny 

(obrázek13).
[11][14][15][22][23][25][28] 

 

Obrázek 13: Fotografie ženy. Vytvořeno kolem roku 1855, autor neznámý.[27] 

3.3 Vynález kalotypie (talbotypie) 

Autorem této fotografické metody je WILLIAM HENRY FOX TALBOT (1800–1877). 

Již od roku 1834 se zabýval trvalým zachycením pozorovaného obrazu, tudíž lze říci, 

že bádal v naprosto stejném časovém období jako DAGUERRE, avšak nezávisle na Da-

guerrových objevech. TALBOT jako úplně první vynalezl a zároveň jako první do praxe 

uvedl fotografické pojmy pozitiv
4
 a negativ

5
. 

Protože byl TALBOT velice vzdělaný v oborech fyziky a chemie, tak ihned zpočátku 

postupoval správně, když se orientoval na halogenidy stříbra, s nimiž začal provádět 

pokusy. Začal realizovat pokusy s papírem, jenž byl impregnován dusičnanem stříbrným 

a chloridem sodným. Při pokusech si všiml, že pokud je ve sloučenině více dusičnanu 

stříbrného než chloridu sodného, pak po přibližně hodinové expozici se mu vytvoří ne-

gativní obraz a naopak, pokud je ve sloučenině více chloridu sodného než dusičnanu 

stříbrného, pak se mu po expozici vytvoří pozitivní obraz. Prvního úspěchu dosáhl již 

rok po započetí bádání v roce 1835, když se mu povedlo vytvořit nejstarší negativ 

na světě (obrázek 14), jenž se dochoval do dnešní doby a znázorňuje okno jeho pracov-

ny v Laccock Abbey. Tento negativ je unikátní také tím, že je extrémně malý, přesné 

rozměry jsou: 2,542,54   cm. 

 

Obrázek 14: První negativ v historii.[26] 

                                                   
4 Pozitiv znázorňuje již výslednou podobu fotografie. 
5 Negativ znázorňuje barevně inverzní podobu pořízené fotografie. 
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Protože TALBOTOVA expozice trvala přibližně hodinu, rozhodl se výsledky svého 

zkoumání nijak nezveřejňovat a to do té doby, než vymyslí urychlení procesu využitel-

ného v běžné praxi. Z toho důvodu byl velice znepokojen, když se v lednu roku 1839 

dozvěděl o ARAGOVĚ zprávě z francouzské Akademie věd popisující vynález daguer-

rotypie. Bál se o svůj vynález, a proto se snažil co nejrychleji dát také vědět o svém ob-

jevu. Dne 25. ledna 1839 vystoupil TALBOTŮV přítel, vědec, vynálezce a uznávaný fyzik 

MICHAEL FARADAY (1791–1867) ve Velké Británii před Královskou vědeckou společ-

ností a představil TALBOTŮV výzkum. Pár dní po tomto zasedání TALBOT písemně de-

tailně popsal svůj objev a v dopise zaslal opět Královské vědecké společnosti, která 

zprávu otiskla v časopise The Athenaeum dne 9. února roku 1839, avšak na tuto zprávu 

nikdo pádně nereagoval. Nikdo v této době nechápal obrovské využití TALBOTOVA ob-

jevu pozitiv/negativ, které spočívalo v neomezeném množství kopírování vytvořeného 

obrazového záznamu. 

Avšak i přes veliké zklamání, jež spočívalo v neuznání prvenství svého objevu, TAL-

BOT na svůj výzkum nezanevřel a dál pokračoval ve své práci. Jeho dalším cílem bylo 

co nejvíce zkrátit expoziční čas pořizované fotografie. V březnu téhož roku začal použí-

vat pro zcitlivění fotopapíru namísto chloridu sodného dusičnan stříbrný a bromid dra-

selný. „K nejdůležitějšímu zlepšení však došlo až 23. září 1840,  kdy vyvrcholily jeho 

pokusy se zcitlivováním papíru napojeného halogenidem stříbrným pomocí kyseliny gall-

ové do té míry, že snímek, na němž po provedení expozice nebylo patrné zčernání, 

se vyvolal až působením roztoku kyseliny gallové a dusičnanu stříbrného. Expoziční 

doba se tímto postupem zkrátila na dvě až tři minuty.“
[29]

 TALBOT byl ze svého výsledku 

naprosto uchvácen a svůj vynález nazval kalotypií, (po jeho smrti byla kalotypie pře-

jmenována na talbotypii, jakožto památka na významného objevitele). Aby opět nepřišel 

o prvenství objevu, nebo nebylo výzkumu využíváno bez jeho vědomí, dne 8. 2. 1841 

přihlásil svůj objev na patentový úřad a pokud chtěl někdo využívat jeho vynálezu, mu-

sel si řádně zaplatit licenční práva. „TALBOT bol v tejto veci neústupný a svoje nároky 

vymáhal mnohými súdmi.“
[31]

 

Přesný postup kalotypie zní: „Papír se nejprve ponořil do roztoku dusičnanu stříbrného. 

Ve tmě se potom již ponořil do roztoku jodidu draselného; tím vznikl na papíře nerozpustný 

a ke světlu citlivý jodid stříbrný. K dalšímu zvýšení citlivosti tohoto materiálu byl ve tmě po-

vrch takto získaného papíru potřen roztokem kyseliny gallové (která se tehdy získávala 

z duběnek
6
), kyseliny octové a dusičnanu stříbrného. Po expozici provedené ve fotografickém 

přístroji (zhotoveném opět na stejném principu camery obscury) se vyvolával obraz působe-

ním roztoku kyseliny gallové a dusičnanu stříbrného. K ustálení snímku se používalo zprvu 

lázní s obsahem bromidu draselného, velmi záhy však na základě Herschelových návrhů 

thiosíranu sodného.“
[29]

 

                                                   
6 „Duběnka je dřevitá nebo dužnatá hálka, kterou vytvářejí zejména žlabatky (hmyz z  řádu blanokřídlých, Hymenopte-

ra) na kořenech, listech, květech a žaludech dubů. Uvnitř hálky žije larva. Tvar hálek je druhově specifický, např. kulovi-

té hálky na listech vytváří žlabatka dubová (Diplolepis quercus – folii).“[30] (viz obrazová příloha). 
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Při srovnání kalotypie s daguerrotypií je na první pohled patrné, že kalotypie není tak kvalitní 

jako daguerrotypie, fotografie je méně ostrá a není tak detailně propracována (obrázek 15). 

Avšak měla velikou výhodu v tom, že byla několikanásobně lacinější, proto se také pro veřejnost 

stala mnohem oblíbenější. Lidé si mohli dovolit pořizovat více fotografií a zakládat si fotografic-

ká alba.
[11][14][28][29][31][34]

 

 

Obrázek 15: Srovnání fotografií vytvořených odlišnými principy. Daguerrotypie - portrét muže, 1850.[16] 

Kalotypie - pozitivní kopie Skotského památníku, Edinburg 1844.[11] 

3.4 Vynálezy vycházející z daguerrotypie a kalotypie 

3.4.1 Přímý pozitiv 

K nejznámějším badatelům, kteří se snažili jakýmkoliv způsobem zlepšit proces da-

guerrotypie, patřil HIPPOLYTE BAYARD (1801–1887). Jím vyzkoumaná a navržená ino-

vace byla zveřejněna roku 1840 ve francouzské Akademii věd. Jeho postup spočíval 

v tom, že papír napojený chloridem stříbrným se nechal na světle zčernat, což bylo způ-

sobeno vylučováním stříbra. Potom se papír ve tmě nasytil roztokem jodidu draselného 

a za mokra se ve fotografickém přístroji vyexponoval. Na osvětlených místech se začal 

uvolňovat jodid draselný, který poté začal reagovat s vyloučeným stříbrem, a tím došlo 

v těchto oblastech k vybělení. Takto vytvořený obraz se nakonec ustálil thiosíranem 

sodným, jehož ustalující vlastnosti rok před BAYARDEM, přesněji 14. března 1939, obje-

vil Angličan SIR FREDERICK HERSCHEL (1792–1871) viz výše.
[14][32][34]

 

3.4.2 Voskový proces 

I přes veliké licenční poplatky, jež si TALBOT nárokoval na svůj vynález, se kalotypie 

stala velice oblíbenou a v praxi běžně používanou fotografickou technikou. Ale i přesto, 

že byl tento proces ve své době průlomový, tak nebyl stále úplně dokonalý. Z toho dů-

vodu se našlo mnoho dalších badatelů, kteří se jej snažili vylepšit, a to hlavně ve zkrá-

cení doby expozice, na co možná nejnižší časovou hodnotu. Jedním z nejvýraznějších 

objevitelů se stal GUSTAV LE GRAY (1820–1892). LE GRAY se snažil experimentovat 

s deskou, na kterou byl exponován obraz, aby urychlil čas expozice. Svými pokusy 

ale vytvořil něco důležitějšího a to expoziční materiál, jehož životnost a trvanlivost 

se od výroby do expozice pohybovala v rozmezí dvou až tří týdnů a po expozici taktéž 

nebylo nutné fotografii vyvolat ihned, ale stačilo to do dvou dnů po fotografovaném 
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záběru. Díky této časové rezervě nastal další fotografický boom z oboru cestovatelské 

a poznávací fotografie. Začal se objevovat nespočet fotografií s motivy vyjevujícími 

vzdálené země, lidi, kultury, faunu i floru (obrázek 16).
[32][33][34]

 Tento fotografický zá-

jem také zaznamenal a popsal francouzský spisovatel, kritik a fotograf ERNEST LA-

CAN (?) roku 1861 svým prohlášením: „Tak jde fotografie světem, všude hledá a nachází 

objekty ke studiu umělců a učenců. Tak brzy nebude na světě žádný kout, který by nevyu-

žila… Čest odvážným, odhodlaným a talentovaným mužům, kteří své síly věnují této prá-

ci.“
[33] 

 

Obrázek 16: Příslušníci horského kmene z Fidži, FRANCIS HERBERT DUFTY roku 1874.[35][36] 

LE GRAYOVA inovace nejvíce spočívala ve výměně pevných expozičních desek 

za papír, který byl impregnovaný voskem, čímž došlo k izolaci záznamového média 

vůči chemickým lázním a následně větší odolnosti proti působícím vlivům. Přesný po-

stup voskového procesu je následující: „Průhledný voskovaný papír se ponořil na půl 

hodiny do rýžové vody s přídavkem jodidu draselného, kyanidu draselného a fluoridu 

draselného. Po usušení se takto připravený papír zcitlivoval ve tmě ke světlu tím způso-

bem, že se ponořil do roztoku dusičnanu stříbrného a kyseliny octové ve vodě.“
[34]

 

3.4.3 Stereoskopická fotografie 

Princip stereoskopie navrhl již v roce 1832 (tudíž ještě před objevem fotografie) 

SIR CHARLES WHEATSTONE (1802–1875), ale do samotné fotografie tento prostorově 

zobrazovací princip přenesl až o několik let později světově známý a velice uznávaný 

fyzik SIR DAVID BREWSTER (1781–1868). BREWSTER roku 1847 vyvinul dvouoký čoč-

kový stereoskop (obrázek 17). 
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Obrázek 17: Ukázky stereoskopů vyrobených v letech 1860–1880.[35] 

Od roku 1853, se díky všeobecně veliké oblibě, začal vyrábět také fotografický pří-

stroj pro stereoskopii (obrázek 18).
[35][37][38][39]

 

 

Obrázek 18: Stereoskopický fotografický přístroj.[37] 

BREWSTER zjistil, že pokud se člověk dívá z určité vzdálenosti na dvě nepatrně odliš-

né fotografie umístěné ihned vedle sebe (obrázek 19) skrz oddělené průhledy, pak má 

pocit, že nevidí pouze „placatý“ obraz, ale vidí obraz plasticky prostorový. Stereofoto-

grafie, jakožto nový fotografický směr, byla představena v roce 1851 samotnou anglic-

kou královnou VIKTORIÍ (1819–1901) u příležitosti Světové výstavy, jež se konala 

v Londýně. Ihned, jak se zpráva o stereoskopu dostala na veřejnost, stalo se zařízení 

fenoménem a snad každý měl zájem se na ten „čertovský“ vynález podívat. Lidé 

se do stereoskopů dívali tak, jako my se dnes díváme na televizi, stal se pro ně běžně 

používanou věcí, všeobecnou společenskou zábavou a nemálo podnikavých lidí 

na tomto unikátu zbohatlo. Jen v Londýně vznikla firma zabývající se produkcí dvojob-

rázků nesoucí název LONDON STEREOSCOPIC & PHOTOGRAPHIC COMPANY, která již 

8. rok po svém vzniku slavila prodej milionté stereoskopické fotografie, což bylo v té 

době něco nevídaného.
[14][35][37][38][39][40][41]
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Obrázek 19: Zvonice Ivana Velikého v moskevském Kremlu, rok 1868.[35] 

Princip stereoskopie je velice jednoduchý a spočívá v tom, že dívá-li se člověk 

např. na nějaký předmět, pak každé oko tento předmět pozoruje z jiného pohledu (obrá-

zek 20). Rozdíl mezi jednotlivými pohledy je způsoben tím, že dospělý člověk má  oči 

v určité vzdálenosti od sebe (přibližně 6,5 cm)
7
. Tímto způsobem tedy vzniknou dva 

obrazy, které se od sebe nepatrně liší a teprve v mozku se spojí do obrazu jediného, kte-

rý vytvoří vjem prostoru a hloubky pozorovaného předmětu. Lidský mozek také vyhod-

nocuje prostor kolem člověka a to na základě svých zkušeností, kterým se učí již od na-

rození. Z velikostí dokáže ihned usoudit, který předmět je k pozorovateli blíž a který 

je dál, pracuje tedy na jednoduchém principu porovnávání:  předměty bližší jsou větší, 

než předměty vzdálenější.
[14][35][38][39][42][43]

 

 

Obrázek 20: Rozdílný pohled pravého a levého oka na tentýž předmět.[autor] 

3.4.4 Kolorování fotografií 

Již na samém počátku vzniku fotografie si fotografové uvědomovali, že i tak dokona-

lému zachycení obrazu, jak to umožňuje fotografie, stále „něco“ chybí. Tím něčím byly 

barvy, které nás v běžném životě naprosto všude obklopují. Proto se začalo prosazovat 

ruční vybarvování fotografií neboli kolorování. Za vynálezce tohoto způsobu úpravy 

fotografií je považován švédský malíř, daguerrotypista a mědirytec JOHANN BAPTISTA 

ISENRING (1796–1860), který s barevnými úpravami začal již v roce 1840. Jako první 

byly kolorovány daguerrotypické fotografie (obrázek 21), na kterých byly nejvíce zvý-

razňovány zlaté šperky. Zlato bylo vybarvováno směsí velmi jemného bronzového práš-

ku důkladně rozmíchaného ve vaječném bílku. Ostatní barvy byly tvořeny nanášením 

práškových barev na jednotlivá místa na fotografiích (rudé rty, barevné stuhy ve vlasech 

                                                   
7 Hodnota 6,5 cm je průměrná vzdálenost od středu čočky levého oka ke středu čočky pravého oka a vychází z měření 

vzdálenosti očí dospělých lidí, nepostihnutých žádnou oční vadou, jako např. strabismem (šilhavostí). 
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u žen apod.) a následně byla celá fotografie fixována zředěným roztokem chloridu zlat i-

tého  3ClAu .
[14][44][46][47]

 

 

Obrázek 21: Rodinný portrét, Wilhelm Horn8 roku 1846.[44] 

3.5 Albuminový proces, albuminový papír 

Albuminový neboli bílkový proces je proces, který vznikal postupně od roku 1847 

a jeho principu se využívalo až do přelomu 19. a 20. století. Jeho prvotním zakladatelem 

byl CLAUDE FÉLIX ABEL NIEPCE DE SAINT-VICTOR, bratranec slavného JOSEPHA NICÉ-

PHORA NIEPCEHO (viz výše). Právě roku 1847 CLAUDE FÉLIX potřel leštěnou skleněnou 

desku směsí vytvořené z dlouze šlehaného a následně odstátého vaječného bílku, do kte-

rého byl přidán jako fotocitlivý materiál jodid draselný. Po určité době, potřebné k úpl-

nému zaschnutí roztoku, se na desce vytvořila slabá jednolitá průsvitná vrstva. Následně 

se takto připravená deska za tmy ponořila do roztoku vody a dusičnanu stříbrného, čímž 

byla připravená k finální expozici. V konečné fázi se exponovaná fotografie opět vyvolá-

vala v roztoku kyseliny gallové. Samotný albuminový proces byl velice zdlouhavý, ex-

poziční doba se pohybovala v rozmezí 6 až 18 minut (díky nízké citlivosti na světlo), 

z toho důvodu se tato metoda neuplatnila ve větším rozsahu, ale spíše posloužila jako 

předstupeň důležitějšímu vynálezu, kterým byl albuminový papír. 

Albuminový papír, první pozitivní fotografický materiál, vynalezený roku 1850 fran-

couzským fotografem LOUISEM AUGUSTEM BLANQUARTEM EVRARDEM (1802–1872), měl 

ve fotografii tak obrovské uplatnění, že se používal bezmála 50 let. BLANQUARTŮV EV-

RARDŮV vynález spočíval v nanesení albuminu na papír, čímž vytvořil první fotografický 

materiál, který se začal vyrábět průmyslově. Vzniklo několik továren produkujících tento 

fotografický materiál a tou největší v tehdejší době byla továrna v Drážďanech. Denně 

se tam spotřebovalo přibližně 68 000 slepičích vajec. Protože neexistovalo žádné strojo-

vé zpracování, bílky od žloutků byly oddělovány ručně a poté zpracovávány. Bílky puto-

valy na výrobu albuminu a žloutky byly zpracovávány v potravinářství.
[46][48][49][50][51] 

                                                   
8 „Wilhelma Horna můžeme označit za nejvýznamnější osobnost počátku fotografie, za osobnost, která se v prvních dva-

ceti letech fotografie těšila významné reputaci jak u nás, tak v celé západní Evropě.“[45] 
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Obrázek 22: Japonský kadeřník.[54] 

Princip zhotovení a použití byl následující: „Papír byl nejprve opatřen vrstvou vaječ-

ného bílku s přísadou chlorové soli, usušen a vyžehlen horkou žehličkou, aby bílek zko-

aguloval
9
. V této formě byl uchováván po dlouhou dobu. Den před upotřebením se zci t-

livoval v potřebném množství a vyvolával se v roztoku destilované vody a dusičnanu 

stříbrného.“
[46]

 Fotografie pořízené na albuminovém papíře byly zbarvené do hnědého 

odstínu a přecházely až do sépiového či šedohnědého zabarvení. Snímky se musely do-

konce lepit na tvrdý karton, protože byly velice tenké a náchylné na pomačkání či úplné 

zničení. Vyvolané fotografie disponovaly také velmi vysokým leskem, což bylo občas 

i nevýhodou, a to z toho důvodu, že fotografové je neradi používali na velkoformátové 

portréty. Závažnější negativní vlastnost papíru spočívala v poměrně rychlém blednutí 

obrazu. Další vadou byla větší citlivost na modrou a menší citlivost na zelenou a červe-

nou barvu, jak je možné názorně vidět na obrázku 22. Barevná vada byla ale postupem 

času odstraněna, a to přidáváním anilinových barev.
[46][48][49][50][53]

 

3.6 Mokrý kolodiový proces 

Mokrý kolodiový proces je proces, který principiálně navazoval na albuminový pro-

ces. Při tomto fotografickém postupu vznikaly na skleněných deskách velice kvalitní, 

ostré a v té době technicky nejvíce propracované negativy. Proces byl vynalezen roku 

1851 londýnským sochařem FREDERICKEM SCOTTEM ARCHEREM (1813–1857), který 

fotografii využíval jako nezbytnou pomůcku při vykonávání svého sochařského povolá-

ní.
[46][55]

 „Archer, ktorý fotografiu používal ako pomôcku pri práci a ktorého talbotypic-

ký proces a jeho výsledky neuspokojovali, pri hľadaní účinnejších materiálov a  postupov 

prišiel na kolódium.“
[55]

 Kolodium (obrázek 23) bylo vynalezené roku 1847 jako lak 

proti vlhkosti. Z chemického hlediska jde o nitrocelulózu nitrovanou na nižší nitrační 

stupeň, sumární vzorec této látky je: (C6H7N3O11). 

                                                   
9 „Srážení (koagulace) je označení pro pochod, při němž se z roztoku vylučuje pevná látka (sraženina, sedlina) přídav-

kem činidla.“[52] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Roztok
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Obrázek 23: Čerstvě namíchané kolodium.[58] 

Způsob vyhotovení fotografie byl velice obtížný a vyžadoval bezchybné technologic-

ké zpracování, a to z toho důvodu, že se celý proces skládal z mnoha po sobě jdoucích 

kroků, ve kterých se člověk nesměl dopustit žádné chyby. Prvním krokem byla příprava 

skleněné desky, na kterou se fotografie exponovala. Bylo důležité, aby povrch byl na-

prosto jednotný, dokonale čistý (důležité bylo zejména odmaštění povrchu) a nesměl 

taktéž být nijak mechanicky poškozen. Proto se skleněná deska ponořila na několik ho-

din do vodného roztoku kyseliny dusičné v poměru jednoho dílu vody a dvou dílů kyse-

liny dusičné (HNO3). Po několika hodinách působení kyseliny se deska vyjmula, necha-

la se usušit a vložila se do speciálního rámečku, kde se pevně uchytila. Poté se na desku 

nakapalo několik kapek čpavku, které se pečlivě rozetřely po celé ploše , a následně se 

deska vyleštila suchým čistým plátnem. Té strany vyleštěné skleněné desky, kam 

se exponovala fotografie, se nesmělo nic dotknout a to proto, že by na vzniklé fotografii 

v tomto místě byla patrná obrazová vada. V dalších fázích se připravovalo kolodium, 

stříbrná lázeň pro vyvolání, zesilovač barev a ustalovač barev.
[46][48][49][50][51][55][56][57]

 

Samotný proces vyhotovení fotografie byl následující. „Skleněná deska se stejnoměrně 

polila potřebným množstvím kolódu s příměsí jodové nebo bromové soli, přičemž se 

deska držela za jeden roh. Dále se v temné komoře zcitlivovala po dobu asi 5 minut 

v lázni dusičnanu stříbrného, až nabyla smetanově žlutého vzhledu (vysrážením haloge-

nidu stříbra). Po odkapání roztoku se ještě za mokra vložila do kazety fotografického 

přístroje. Následovala expozice. Po ní se musel fotograf vrátit rychle do temné komory, 

kde exponovanou desku poléval kyselým roztokem pyrogallolu nebo vývojkou se síranem 

železnatým a sledoval objevující se obrázek. Po dosažení patřičné sytosti desku opláchl 

ve vodě. Ustaloval ji poléváním roztokem thiosíranu sodného, nebo kyanidu draselného. 

Poté se deska musela řádně vyprat v tekoucí vodě. A nakonec ji fotograf usušil nad mír-

ným plamenem kahanu a ještě za tepla ji lakoval.“
[46]

 Z uvedeného popisu je patrný dů-

vod, proč se postup nazýval právě mokrým. I přesto, že proces byl velice náročný, stal 

se v praxi jedním z nejběžněji používaných, a to na přibližně 50 let. Svou oblíbenost si 

získal díky perfektní výsledné kvalitě fotografie a dále také tím, že se v té době jednalo o 

proces s nejkratším expozičním časem, který se pohyboval okolo 30 sekund. K závěrečné 

bezchybné kvalitě fotografie přispělo spojení kolodiového negativu (obrázek 30) 
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s pozitivem na albuminovém papíře (obrázek 30). Tímto spojením se docílilo požadované 

kvality tónování s velkým rozsahem, což bylo to nejvhodnější pro velkoformátové fotografie 

o různých rozměrech např. cm3020 , cm4030  nebo dokonce cm5040 . Díky těmto 

všem kladným vlastnostem přispěl mokrý kolodiový proces k postupnému odsunutí pů-

vodní daguerrotypie a talbotypie do pozadí.
[46][48][50][51][59]

 

 

Obrázek 24: Negativ vytvořený mokrým kolodiovým procesem na skleněné desce, původní formát 18 x 24 cm.[59] 

Pozitiv vytvořený z negativu na albuminovém papíře.[59] 

3.7 Postupy vycházející z mokrého kolodiového procesu 

3.7.1 Ambrotypie 

Ambrotypie je metoda vzniklá z mokrého kolodiového procesu. Lze se setkat 

i s pojmenováním amphitypie a také se špatným označením vitrotypie. Tato technika 

se používala přibližně v letech 1854–1862 a přesný objevitel není znám. Jde o metodu 

s přímo vzniklým pozitivem na skleněné desce. Toho se docílilo při slabé expozici, 

krátkodobém vyvolávání (až o polovinu kratší doba, než u původního kolodiového pro-

cesu) a při položení výsledného negativu na černé pozadí (obrázek 25), protože slabě 

vyvolaný negativ na tmavém pozadí působil jako kvalitní pozitiv. Tohoto jevu si všimla 

spousta fotografů a začali ho ve fotografii hojně používat, tudíž bylo v relativně krátkém 

časovém období vyhotoveno velké množství ambrotypických fotografií.
[46][50][51][62][63] 

 

Obrázek 25: Ambrotypie. V levé části původní nekvalitní negativ. 

Pod pravou část byl vložen tmavý podkladový materiál a tím vznikl pozitiv.[61] 
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3.7.2 Pannotypie 

Pannotypie je další modifikací mokrého kolodiového procesu, kdy výsledná fotogra-

fie působí jako přímý pozitiv. Jde tedy zároveň i o modifikaci ambrotypie, ale s tím roz-

dílem, že finální podklad citlivé vrstvy je vždy černé plátno. Unikátnost pannotypie spo-

čívá v tom, že exponovaná a vyvolaná fotografie na kolodiové vrstvě je pod vodou od-

dělena od skleněné desky a přenesena na plátno. Z toho důvodu je u této metody pou-

hým okem spatřitelná specifická mřížková textura vláken (obrázek 26).
[46][50][63][65]

 

 

Obrázek 26: Ukázka pannotypie, autor neznámý.[64] 

3.7.3 Ferrotypie 

Ferrotypie disponovala téměř stejným postupem jako pannotypie, ale s tím rozdílem, 

že podkladovým materiálem nebylo plátno, ale železná destička natřená vrstvou černého 

asfaltu, na kterou se fotografie přímo exponovala (obrázek 27). Tato metoda se stala 

nejlevnější formou kolodiových přímých pozitivů, proto byla velice dobře dostupná 

i chudším vrstvám obyvatelstva.
[46][50][63][66]

 

 

Obrázek 27: Ukázka ferrotypie, autor neznámý 1864.[68] 

3.8 Suchý želatinový proces 

Suchý želatinový proces byl proces, který vznikal v průběhu několika let, zahájil do-

posud využívanou éru vývoje fotografické techniky a z části v praxi nahradil mokrý ko-

lodiový proces. Za zakladatele želatinových desek se považuje DR. RICHARD LEACH 

MADDOX (1816–1902), který roku 1871 svůj vynález popsal v anglickém vědeckém ča-

sopise The British Journal of Photography. Princip se zakládal na využití želatiny 
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jako pojidla světlocitlivých vrstev místo mokrého a nesnadno připravovaného kolodia. 

Želatina se vyráběla vyvařováním zvířecích kostí a kůží, čímž docházelo k uvolňování 

kolagenu a kreatinu. Tyto dvě složky byly právě pro uváděný fotografický postup ne-

zbytně důležité. Želatina sloužila jako pojidlo, jež udržovalo mikrokrystaly stříbrných 

halogenidů v rovnoměrně rozvrstvené formě a zabraňovalo jejich nerovnoměrnému 

shlukování.
[46][69][70][71][72]

 MADDOXŮV postup byl následující. „Maddox nechal nabobt-

nat želatinu vodou, přidal bromid kademnatý do roztoku a po zahřátí nutném 

k rozpuštění želatiny přidával za stálého míchání dusičnan stříbrný. Vzniklou kalnou 

emulzi naléval na sklo a nechal ji potmě zaschnout.“
[46]

 Z uvedeného postupu je patrné, 

že po zaschnutí emulze vznikly fotocitlivé desky, které nebylo nutné exponovat ihned 

a ani po expozici nebylo nutné fotografii co nejrychleji vyvolávat. Bylo možné si desky 

připravovat dopředu do zásoby, což byl v té době obrovský pokrok, oproti mokrým ko-

lodiovým deskám, které bylo nutné exponovat ihned a následně je co nejrychleji 

v temné komoře vyvolat. MADDOXOVY desky sice nebyly nikterak zvlášť citlivé 

na světlo, ale i tak se tento postup stal průlomovým. A právě proto, že  MADDOX na svůj 

vynález neuplatňoval licenční právo, jako např. TALBOT u talbotypie (viz výše), dochá-

zelo k postupnému vylepšování a zdokonalování postupu. Již dva roky po uveřejnění 

v časopise, roku 1873, bylo možné samostatně zakoupit želatinovou fotografickou 

emulzi, kterou pak už jen stačilo nalít na skleněnou desku. Prodej tohoto produktu zahá-

jil mladý londýnský fotograf JOHN MIDDLETON BURGESS (1842–1873). 

Díky této inovaci odpadly všechny starosti s temnou komorou a se složitou přípravou 

potřebných chemikálií. Netrvalo ani několik málo měsíců, než přišli nezávisle na sobě dva 

fotografové J. KING a J. JOHNSTON s poznatkem, týkajícím se zlepšení citlivosti emulze. 

Ukázali, že kvalita desek, na kterých je nanesena fotografická vrstva se několikanásobně 

zvýší, pokud se z emulze nejdříve vyloučí všechny vysrážené přebytečné anorganické soli. 

Vylučování solí se provádělo vymýváním pod čistou tekoucí vodou. Do praxe ale tento 

poznatek uvedl až roku 1874 RICHARD KENNETT (1817–1896), který využil dané situace 

a celý vylepšený postup si pod svým jménem nechal patentovat.  

Protože se KENNETTOVA metoda zdála být velmi finančně zisková, objevila se nemalá 

skupina lidí snažících se na objevu zbohatnout. Z toho důvodu začátkem roku 1878 vznikla 

firma Liverpool Dry Plate Company zabývající se výrobou a prodejem těchto desek. Ná-

sledně, během dalšího půl roku, se jen v Anglii začaly zabývat produkcí další čtyři firmy. 

S rozvojem společností a vidinou nemalého zisku se taktéž pracovalo dál na technickém 

zdokonalování želatinových desek, kterými bylo například tepelné zrání emulze nebo 

amonné působení na zrání emulze. 
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Obrázek 28: Slavný portrét indiánského náčelníka Sedícího Býka a Buffalo Billa, zhotovený procesem na suchou želati-

novou desku, rok 1885.[74] 

V následujícím roce (1879) se ve Spojených státech amerických objevil GEORGE EAST-

MAN (1854–1932), který zásadním přínosem přispěl k celosvětovému rozmachu foto-

grafie.
[46][69][70][71][72] 

„Tento muž nabyl postupně klíčového významu pro celý vývoj fotogra-

fického průmyslu v celém světě. Původně byl bankovním úředníkem v Rochesteru. V roce 

1877 se kromě svého zaměstnání začal zajímat o fotografování. Zprvu používal ‚mokré 

kolódiové desky‛. Složitá příprava materiálu před záběrem ho dosti obtěžovala, a proto 

když se dozvěděl z časopisu The British Journal of Photography o možnostech přípravy 

želatinových desek, začal zkoušet tento nový citlivý materiál s takovým úspěchem, 

že se záhy mohl zaměřit na jeho komerční výrobu. Již v roce 1880 mohl prodávat své suché 

želatinové desky prostřednictvím známé firmy E. and H. T. An-thony. V následujícím roce 

1881 opustil své místo v bance a založil Eastman Dry Plate Company v Rochesteru. 

To byly začátky firmy, která se postupně stala největším výrobcem fotografických materiálů 

na celém světě.“
[69]

 Firma se stala tak stabilní, že pod názvem EASTMAN KODAK funguje 

až do dnešní doby. Další společností zabývající se produkcí fotografických materiálů, která 

vznikla v témže období a existuje taktéž do dnešní doby, byla společnost AGFA, původním 

názvem Aktien Gesellschaft für Anilin Fabrikation.
[46][69][70][73]

 

Podobizny vyhotovené suchým želatinovým procesem jsou negativy, u kterých se taktéž 

musela v závěrečné fázi vytvořit jejich inverzní podoba, aby vznikl pozitiv. Fotografie byly 

velice dobré kvality. Kvalita byla srovnatelná s fotografiemi pořízenými mokrým kolodio-

vým procesem (obrázek 28). 
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3.9 Ušlechtilé tisky 

V 90. letech 19. století se pomalu do popředí fotografického průmyslu dostávaly 

tzv. ušlechtilé tisky a to z důvodu nevalné vlastnosti albuminových papírů, na kterých 

fotografie velice často a poměrně rychle bledly. Existovalo hned několik druhů těchto 

speciálních technik. 

3.9.1 Platinotypie 

Tento postup vyvolávání fotografií vynalezl WILLIAM WILLIS (1841–1923) již v roce 

1873, ale až o dvě desítky let později se dostal do všeobecného podvědomí. Šlo o jedno-

duchý kopírovací pozitivní proces. Fotografie vytvořené touto metodou (obrázek 29) 

vynikaly perfektní kresbou, velkým množstvím polotónových odstínů a také vysokou 

odolností a obrazovou trvanlivostí.
 

 

Obrázek 29: Platinotypie, autor neznámý.[76] 

Poměrně značnou nevýhodou postupu bylo využití platiny jakožto náhrady za původ-

ní stříbro a to proto, že cena platiny od 90. let neustále rostla.
[46][69][75]

 Postup platinoty-

pie byl následující. „Papír se napojil chloridem platičitým a šťovanem železitým. 

Po expozici se obraz vyvolával přetíráním papíru šťovanem draselným a ustaloval 

se působením zředěné kyseliny solné.“
[69] 

3.9.2 Uhlotisk 

Uhlotisk nebo také pigment (dobové počeštění, jež se neuplatnilo) je pravděpodobně 

nejstarší pozitivní metoda fotografického ušlechtilého tisku. Tuto metodu původně vy-

nalezl LOUIS ALPHONS POITEVIN (1819–1882) již v roce 1855, ale největšího rozmachu 

se dočkala až v letech 1890–1900. Metoda využívala základních vlastností chromované 

želatiny obohacené o pigment, díky kterému byl na skleněné desce vytvářen fotografo-

vaný obraz. Jako pigment posloužily ve vodě rozpustná barevná činidla – uhelné saze, 

siena pálená a další speciální barviva, která dodala výsledné fotografii typický barevný 
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nádech (obrázek 30). Uhlotisk, jako jeden z mála ušlechtilých fotografických tisků, ne-

umožňoval mechanický zásah do stavby obrazu (retuše, kolorování apod.) . 

Na tuto metodu navazuje několikero dalších postupů, jako např. bromolejotisk, car-

bro metoda (viz níže) a další.
[46][51][69][77][78][80]

  

 

Obrázek 30: Uhlotisk zabarvený díky přidanému pigmentu, Ing. PASPA, rok neznámý.[77] 

Přesný postup uhlotisku byl následující. „Prvotním úkonem bylo senzibilování pig-

mentového papíru v roztoku dvouchromanu draselného a amoniaku, přičemž lázeň mu-

sela být zcela neutrální (kyselý roztok vadil při rozpustnosti želatiny v  teplé vodě). 

Množství dvouchromanu se řídilo kontrastem negativu (lázeň pro normální negativ se-

stávala z 500 ccm vody a 20 g dvouchromanu). Po nasáknutí se papír z roztoku vyňal 

na 4–5 hodin (ne déle) a sušil. Kopírování, které se nedalo přímo kontrolovat, bylo 

vhodné sledovat pomocí měření (tehdy Vogelovým světloměrem). Po ukončení kontakt-

ního kopírování se musel pigmentový papír neprodleně přenášet. Nejprve se kopie ne-

chala nasáknout studenou vodou a přenesla se k vyvolání teplou vodou (40–50 °C) 

na přenášecí papír, kde se želatina v místech, kam neproniklo světlo, odplavila 

i s pigmentem, zatímco v osvitnutých místech se i s pigmentem udržela. Poté, co pozitiv-

ní obraz se vyčistil a želatina se již nerozpouštěla, opláchl se obraz studenou vodou 

a vložil do kamencové lázně (1:5). Po deseti minutách v této lázni se obraz propral deset 

minut v tekoucí vodě a zavěsil se k sušení.“
[46]

 

Fotografie pořízené za pomoci uhlotiskových papírů, se vyznačovaly také tím, že obraz 

disponoval velkou škálou barevných tónů a polotónů. Dále bylo možné použít i jiný nosič 

fotografie, než kterým byla skleněná deska či papír. Bylo možné také využít např. porce-

lán, kov, textil atd.
[46][51][77]
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3.9.3 Olejotisk 

Tato ušlechtilá tisková metoda vznikla v roce 1899 a jejím zakladatelem byl 

G. E. H. RAWLINS (?). Metoda opět navazovala na princip s želatinovou suspenzí obsa-

hující dichroman draselný. Fotografický papír se světlocitlivou želatinovou vrstvou ob-

sahující pigmentové přísady, se po expozici za nepřístupu světla, vložil do vody a ne-

chal se řádně nabobtnat. Po určité době se vytvořený pozitiv vyjmul, otřel a celá jeho 

plocha se přetřela olejovou barvou nebo mastným inkoustem. Natírání se nejčastěji pro-

vádělo malířským štětcem, proto jsou dodnes na některých fotografiích patrné tahy ště t-

cem. Díky takto zásadnímu zásahu do exponovaného obrázku je možné tvrdit, že každá 

fotografie je naprostý unikát.
[46][51][69][70][79][80] 

3.10 Vývoj fotografického filmu 

Sklo, jakožto základní materiál pro fotografii, bylo velice neskladné, těžké a také 

snadno rozbitelné, proto byly od 80. let 19. století vyvíjeny snahy o vytvoření nového 

nosného fotografického média, které by splňovalo určité zásadní parametry, kterými 

byly například lehkost, ohebnost, skladnost a trvanlivost. Přesně takovýto fotografický 

materiál si roku 1884 nechal patentovat GEORGE EASTMAN pod názvem stripping film 

(z angl. stahovací film). Byl to úzký pruh papíru, na který byla nanesena vrstva želatiny, 

chemicky upravená tak, aby byla snadno rozpustitelná ve vodě.
[83][84][85]

 Další postup 

je následující. „Na papírovou podložku s želatinou byla nalita vlastní citlivá vrstva, jejíž 

želatina byla silně utvrzena přídavkem kamence tak, aby byla ve vodě téměř nerozpust-

ná. Vyvolaný a ustálený negativ se pak snadno stáhl za vlhka z  papírové podložky a pře-

nesl na skleněnou desku, na které zaschl.“
[83]

 Následující vývoj svitkového filmu nebyl 

už nijak zásadní, nadále šlo jen o neustálé vylepšování, a to mnoha způsoby, jež trvá 

až do nynější doby. 

3.11 Vývoj fotografických přístrojů v 2. polovině 19. století 

S členitým a rozsáhlým vývojem fotografických metod se stal nedílnou součástí vývo-

je také vývoj fotografických přístrojů. Největší rozmach byl zaznamenán během druhé 

poloviny 19. století a to z důvodu náročnějších požadavků na pořizovaný snímek. Kvalita 

fotografie záležela nejen na chemickém způsobu vytvoření, ale také na samotném zpra-

cování přístroje a dále na technologickém způsobu zpracování optických systémů 

v podobě objektivů. 

V 50. letech byl kladen důraz na zmenšení parametrů přístroje a také na zlepšení jeho 

mobilnosti. Přístroje se montovaly na mohutné a velice stabilní stojany. Na konce někte-

rých stojanů byla dokonce montována kolečka pro lehčí manipulaci s přístroji a také byl 

přidán výškově nastavitelný podstavec. 
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Na obrázku 31 takovýto stojan s výsuvným podstavcem sice nelze detailně vidět, 

ale jasně o tom vypovídá točící klika, jež sloužila právě pro vyvýšení či snížení pod-

stavce. 

 

Obrázek 31: Fotograf se svým fotoaparátem na mobilním stojanu s výškovou nastavitelností.[81] 

V 60. letech došlo k mírné stagnaci vývoje samotných zařízení, z důvodu upření po-

zornosti na chemický vývoj fotografických procesů, díky tomu také nedošlo k až tak 

zásadním změnám v odvětí designu či funkčnosti fotoaparátů. Jedinou inovaci 

v 60. letech zaznamenala snaha zvětšovat rozměry fotografií, proto byly konstruovány 

různé „zvětšováky“. Tato zařízení dosahovala někdy až gigantických rozměrů, jež do-

kazuje dobová fotografie na obrázku 32A. Při tomto způsobu zvětšování se využívalo 

přímé sluneční světlo, jež svými procházejícími paprsky, skrz optickou soustavu, vy-

kreslovalo zvětšený obraz na stínítku (názorný princip je vyobrazen na obrázku 32B). 

Zvětšování fotografií v těchto přístrojích za pomoci světla však nebylo až tak šťastné, 

jak se zdálo být. Celý proces byl podmíněn perfektními světelnými podmínkami, tzn., 

že na obloze nesměly být žádné mraky, které by ohrozily zvětšovací proces, který byl 

taktéž poměrně nákladný. 

 

Obrázek 32: A) Fotografové a přístroj pro zvětšování fotografií, rok 1866.[81] 

B) Náčrt vysvětlující princip zvětšování fotografií, rok 1864.[81] 
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V 70. letech pomalu přicházeli výrobci fotoaparátů s různými inovacemi. Jednou 

z nich byla i možnost vzít fotoaparát s sebou na cesty. Zařízení bylo zkonstruováno tak, 

aby bylo malé, skladné a neomezovalo v pohybu. Fotoaparát byl plošně složen 

do kožené brašny, jež se nosila přes rameno, a k tomu byl dodáván stojan v podobě hole, 

o kterou bylo možné se při chůzi opírat (obrázek 33). 

 

Obrázek 33: Fotoaparát rozložený a složený s praktickou ukázkou nošení, rok 1878.[81] 

Dalším vývojem procházely nejenom fotografické skříňky, ale také to nejdůležitější 

technické zařízení pro fotografování, čímž byly objektivy. Nejkvalitnější objektivy byly 

v té době vyráběny společností Voigtländer (viz výše). V 70. letech se tato firma hono-

sila výrobou precizně zpracovaného objektivu s velmi kvalitní světelností. Objektiv byl 

složen z takové optické soustavy, která dosahovala až nadměrných rozměrů, v průměru 

měl 20 cm a jeho hmotnost se pohybovala okolo 32 kg. Na obrázku 34 je tento objektiv 

vyobrazen společně s optickou soustavou, jež obsahoval. 

 

Obrázek 34: Voigtländerův objektiv a graficky znázorněná jeho optická soustava.[82] 

Objektiv se skládal ze dvou čoček bikonvexních (dvojvypuklých), jedné čočky kon-

kávkonvexní (dutovypuklé) a jedné čočky plankonkávní (ploskoduté). Další společností 

zabývající se objektivy byla v té době společnost Carl Zeiss, která díky nárokům, jež 

kladla na kvalitu, funguje až do dnešní doby a dodává optické soustavy do většiny op-

tických zařízení, ať už jsou to fotografické objektivy, optické soustavy do mikroskopů 

či kamerových zařízení. 
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K největšímu rozmachu technického zpracování fotoaparátů však došlo až 

v 80. a 90. letech 19. století. V tomto období byla taktéž využívána fotografie i k jiným 

účelům, než pouze uměleckým. Fotografie začala sloužit i vědě. Byla využívána 

v medicíně pro katalogizaci viditelných onemocnění, či k přesnému zobrazení orgánů. 

K takovýmto účelům byly samozřejmě konstruovány vhodné přístroje. Na obrázku 35A 

je vyobrazen přístroj, jež sloužil pro fotografování vnitřku ucha a na obrázku je 35B 

je zaznamenána aparatura pro fotografování sítnice oka. 

 

Obrázek 35: A) Přístroj upravený pro fotografování vnitřku ucha.[35] 

B) Aparatura pro fotografování sítnice.[35] 

 

Dalšího vědeckého uplatnění fotoaparáty našly v mikrosvětě. Protože všechny pozo-

rované objevy byly zaznamenávány pouze kreslením, což nebyl nejvěrnější způsob zá-

znamu, došlo k instalaci aparátu složeného z fotopřístroje a tehdejšího mikroskopu (ob-

rázek 36A), čímž vznikaly přesné kopie (obrázek 36B), sloužící jak k pozorování, tak 

k bádání. 

 

Obrázek 36: A) Veliká mikrofotografická aparatura vyrobená firmou Carl Zeiss, rok 1890.[35] 

B) První mikrofotografie kvasinek za pomoci UV záření, KAREL KRUIS roku 1896.[35] 

Následujícím odvětvím, ve kterém měla fotografie také nemalé uplatnění, byla krimi-

nalistika. Díky tomuto oboru velice rychle došlo k miniaturizaci a netradičnímu využití 

přístrojů, jak je patrné na obrázcích 37 A, B, C, D. Na obrázku 37A je znázorněno foto-

grafické miniaturní zařízení schované uvnitř pánské vázanky. Z vázanky vykukuje pou-
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ze miniaturní objektiv a spoušť byla vedena rukávem do dlaně fotografujícího. 

V zásobníku bylo šest desek o rozměrech 2   2 cm. Zařízení pochází z roku 1890. 

Na obrázku 37B je vyobrazen fotografický přístroj ve tvaru knihy. Toho zařízení mělo 

zásobník na deset desek o rozměrech 3   3 cm a pochází z roku 1886. Na snímku 37C 

je tajný kriminalistický fotoaparát z roku 1886 sloužící tajné policii. Do tohoto přístroje 

byly vkládány kruhové fotografické desky, na něž byla fotografie exponována. Zařízení 

se vkládalo pod kabát a miniaturní objektiv byl ven prostrčen knoflíkovou dírkou.  

Na obrázku 37D je znázorněn fotoaparát zabudovaný do klobouku.
[26][35][69][80][81]

 

 

Obrázek 37: Využití fotoaparátu pro netradiční účely.[35] 

Následovalo mnoho dalších oborů, ve kterých si našla fotografie své místo, ale to již 

není stanoveným cílem této práce.  
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4 Fotografie a fotografické postupy v první polovině 20. století 

4.1 Ušlechtilé tisky 

V 90. letech 19. století si své čestné místo v oboru fotografie vybudovaly tzv. ušlech-

tilé tisky (viz výše) a v prvním desetiletí 20. století bylo na některé metody navázáno 

či dokonce vznikly nové další metody. Nejvýznamnějšími nově vzniklými metodami 

byly bromolejotisk a carbro metoda. 

4.1.1 Bromolejotisk 

Tato metoda systematicky vycházela z již využívané metody ušlechtilého tisku a to 

z metody olejotisku. Bromolejotisk vznikl v roce 1907 a zakladateli byli fotografové 

anglického původu E. J. WALL (?) a C. WELBORNE PIPER (?). Byl to jeden z mála kvalit-

ních pozitivních procesů, který taktéž vynikal svou poměrnou jednoduchostí.  

Chemický postup spočíval v nanášení olejových barev na želatinovou vrstvu za po-

moci jemného štětce.
[80][86][87] 

Přesný postup zní následovně. „Bromolejotisk jest posi-

tivní postup fotografický, spočívající v nanášení olejové barvy na nabobtnalý reliéf žela-

tinový, bílením z obrazu bromostříbrného vzniklý. Vlastností takového reliéfu je, že při-

jímá olejovou barvu na místech ztvrdlých (ve stínech). Tím dána jest možnost ručním 

nabarvováním dle vkusu a libosti více méně neodvisle od negativu a individuálně zpra-

covati obraz, čili bromolejotisk stává se uměleckou positivní technikou foto-

grafickou.“
[87]

 Z tohoto popisu plyne, že každý pozitiv byl naprosto unikátní. Nebylo 

možné vytvořit dva naprosto identické snímky, jelikož při vypírání bromidu stříbrného 

z želatiny či při nanášení olejových barev mohlo kdykoliv dojít k odlišnému vrstvení 

látek a výsledná fotografie ihned získala jiný vzhled. Tato metoda byla mnohem jedno-

dušší, než předchozí olejotisk a také kvalitnější. Bromolejotisk byl dále mnohem lépe 

zpracován v oblasti tónů a polotónů, což byla další nesporně velká výhoda a nakonec 

se největší výhodou této metody stalo, že pořízené fotografie byly mnohem větších for-

mátů, než bylo běžné u olejotisku.
[80][86][87]

 

4.1.2 Carbro metoda 

Metoda vzniklá roku 1919 a využívaná převážně během 20. let 20. století, která byla 

taktéž nazývána jako nepřímý uhlotisk. Tento proces nevyužíval přímého působení svě-

telných paprsků na světlocitlivou želatinu, jako tomu bylo např. u bromolejotisku, 

ale technologické tvrzení způsoboval chemický proces při vybělování stříbrného obra-

zu.
[46][51][88]

 „Obraz se kopíruje nebo zvětšuje na bromostříbrný vyvolávací papír s neu-

tvrzenou emulzí. Takto získaný primární stříbrný obraz  se přitiskne na papír opatřený 

vrstvou chromové želatiny vybarvené pigmentem a vyběluje se v oxidační lázni. Produk-

ty vybělování utvrzují pigmentovou přijímací vrstvu úměrně množstvím stříbra 

v primárním obrazu. Přijímací vrstva se potom přenese na definitivní podložku obráce-

ně, neutvrzeným povrchem navrch. Obraz se zviditelní odplavením neutvrzené pigmen-

tové vrstvy teplou vodou. Použitý vybělený primární obraz bylo možné použít ke zhoto-
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vení až pěti dalších tisků.“
[51]

 Výhody tohoto tisku spočívaly v poměrně nízkých nákla-

dech na vyhotovení fotografie a dále i v poměrně malé náročnosti. 

4.2 Barevná fotografie 

4.2.1 Historie vzniku barevné fotografie 

Již od počátku vzniku fotografie se objevovaly snahy o co nejvěrnější podobu sním-

ku, která spočívala v reálném zachycení barev fotografovaného objektu. Prvními badate-

li v tomto odvětví fotografie byli fyzikové THOMAS YOUNG (1773–1829), HERMANN 

VON HELMHOLTZ (1821–1894) a JAMES CLERK MAXWELL (1831–1879). První úspěšné 

pokusy s barevnou fotografií byly vlastně důsledkem pokusu dokazujícího skládání 

světla o různých vlnových délkách, čímž docházelo ke vzniku různých viditelných ba-

rev. Přesný princip způsobu vytvoření barevné fotografie je znázorněn na obrázku 38 , 

kde je patrné, že MAXWELL nejprve pořídil 3 negativy jednoho záběru, převedl je na 

pozitivy, každý z pozitivů obarvil jednou barvou (modrá, zelená a červená), tyto 3 ba-

revné obrázky na sebe poté přesně složil a při prosvěcování této již jednotné fotografie 

lampovým světlem byly patrné původní zachycované barvy. Takovýto pokus jako první 

provedl roku 1861, čímž veřejně dokázal aditivní způsob míchání barev a uvedl tak 

na svět první barevnou fotografii (obrázek 39). 

 

Obrázek 38: Maxwellův způsob vytvoření barevné fotografie.[100] 

 

 

Obrázek 39: První barevná fotografie na světě, MAXWELL roku 1861.[89]  
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I když se tato fotografie považuje za první barevnou fotografii na světě, prvenství 

v této oblasti patrně patří baptistickému kazateli LEVIMU H. HILLOVI (1816–1865), který 

pravděpodobně vytvořil první barevný snímek již v roce 1850 (obrázek 40) a svůj foto-

grafický postup nazval hillotypií. Na fotografii lze spatřit obrysy fotografovaných hnědě 

zabarvených domů a náznaky modré oblohy. 

 

Obrázek 40: Hillotypie z roku 1850.[90] 

Dalším důležitým přínosem přispěl do odvětví barevné fotografie LOUIS DUCOS 

DU HAURON (1837–1920), který vymyslel jednoduchý postup, spočívající ve vytvoření 

stejného záběru přes tři různobarevné filtry (žlutý, červený a modrý), čímž položil zá-

klady subtraktivního míchání barev.
[51][91][92][93][94][96][98][101] 

„Ze tří takto provedených 

snímků vytvořil na citlivých vrstvách nanesených na průhledných podložkách tři dílčí  

diapozitivní obrazy, z nichž každý tónoval v barvě odpovídající snímacímu filtru. Slože-

ním všech tří dílčích záběrů na sebe v přesném zákrytu vznikl při promítání nebo pozo-

rování proti světlu barevný obraz.“
[92] 

Roku 1893 JOHN JOLY (1857–1933) prováděl pokusy, kde místo tří jednotlivých zá-

běrů udělal záběr pouze jeden, při kterém do prostoru mezi objektiv a fotografovaný 

objekt vložil rastr s mikroskopickými ploškami zabarvenými červeně, modře a zeleně. 

Nevýhodou této metody bylo, že při promítání výsledného černého diapozitivu bylo 

nutné před diapozitiv opět umístit trojbarevný rastr, a to přesně do té polohy, v níž 

se rastr nacházel při pořizování fotografie, což byl poměrně zdlouhavý proces, a proto 

se tato metoda v praxi příliš neuplatnila.
[51][91][92][93][94][98] 

4.2.2 Lippmannova fotografie 

Další metoda barevné reprodukce fotografií byla pojmenována po svém zakladateli 

GABRIELI JONASU LIPPMANNOVI (1845–1921). Na přelomu 80. a 90. let se začal barevnou 

fotografií zabývat velice podrobně, jelikož fotografování bylo jeho velkou zálibou. 

V tomto období zatím nebyla známa metoda, jak barevnou fotografii chemicky ustálit, aby 

byl obraz trvalý. Navazoval tedy na MAXWELLOVY poznatky o barevné fotografii z let 

předchozích, kdy se bohužel barvy po nějaké době začaly vytrácet či přecházet v jiné od-

stíny barev. Průlomový byl rok 1887, kdy LIPPMANN zveřejnil své poznatky o barevné fo-
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tografii, jejíž princip byl založen na interferenci neboli skládání světla o různých vlnových 

délkách. Roku 1891, tedy 4 roky po zveřejnění tohoto objevu, přišel na způsob trvalého 

ustálení barev na fotografii. Za tento objev a další související fyzikální výzkum v oblasti 

fotografie byl také oceněn Nobelovou cenou udělenou v roce 1908.
[14][95][96] 

Přesný postup Lippmannovy metody byl následující. „Pro tuto metodu jest zapotřebí 

zvláštních kaset na desku fotografickou, jejíž citlivá vrstva v  této kasetě přilne k povrchu 

čisté rtuti, takže světlo obrázku dopadá vrstvou skla na citlivou emulsi a vrací se, jsouc 

odraženo od povrchu rtuti zpět do emulse. Interferenční zjev v emulsi způsobí, že se vy-

volaná a fixovaná emulse promění v jemné vrstvičky stříbra, které př i dopadu bílého 

světla barevný obraz reprodukují.“
[96] 

Zjednodušeně řečeno fotografie byla exponována 

skrz skleněnou stěnu fotografické destičky, jejíž emulze byla rovnoměrně v kontaktu 

s hladinou rtuti, dá se říci, že rtuť měla funkci „zrcadla“. Přicházející světelné paprsky 

se na hladině rtuti odrazily a v daném místě na skleněné desce docházelo ke skládání 

světelných paprsků, čili interferenci, a následnému vytváření obrazu. Podmínkou správ-

né expozice bylo, že skleněná deska, dotýkající se rtuti, musela být s hladinou naprosto 

rovnoběžná, aby interference proběhla správně. Fotografie pořízené tímto způsobem 

nabývaly velice vysoké barevné kvality (obrázek 41), což bylo způsobeno velmi rozsáh-

lou škálou zachycených odstínů jednotlivých barev. Tuto barevnou škálu LIPPMANN také 

zachytil na fotografii v roce 1908 (obrázek 42). 

 

Obrázek 41: Lippmannova fotografie dívky z roku 1898.[97] 

 

 

Obrázek 42: Lippmannova fotografie barevného spektra, rok 1908.[99] 
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Ačkoliv se může zdát, že tento způsob fotografování byl vymezen jen pro určitou 

skupinu fotografů, díky používání speciálních kazet a také vzhledem k tomu, že se jed-

nalo o poměrně nebezpečnou práci, jelikož byl fotograf téměř v  přímém kontaktu 

se rtutí, tak toto zdání je klamné. Kazety byly za krátký čas katalogizovány, sériově vy-

ráběny a běžně prodávány v obchodech s fotografickými potřebami. I když se později 

od kazet upustilo, princip metody využívající interferenčních jevů zůstával využíván 

i nadále.
[14][95][96][98] 

4.2.3 Pinatypie 

Je fotografická metoda odvozená od tzv. ušlechtilých tisků (viz výše), ale s tím rozdí-

lem, že oproti uvedeným ušlechtilým tiskům, které pracují na principu výsledné černobílé 

fotografie, tento proces v závěru získával barevnou fotografii. Tuto metodu vzniku barevné 

fotografie vynalezl roku 1903 francouzský vynálezce LÈON DIDIER (1881–1931). Princip 

vyhotovení nepřímo navazoval na MAXWELLOVU metodu skládání tří různobarevných ob-

rázků téhož motivu. K vyrobení barevného obrázku byly zapotřebí dvě skleněné, leštěné 

a naprosto čisté desky. Tyto desky se nejprve musely technologicky připravit tak, aby 

na ně bylo možné fotografovaný námět zachytit. Příprava spočívala ve vytvoření roztoku 

želatiny (která má dokonalé hygroskopické vlastnosti, což spočívá v tom, že nasakuje vo-

du, a tím zvětšuje svůj objem, dokud se zcela nenasytí), dichromanu draselného a dalších 

kovových solí, jež jsou velice citlivé na světlo. Určité množství tohoto roztoku (muselo 

se dávat veliký pozor na to, aby vrstva nebyla příliš tenká či naopak příliš tlustá) se rov-

noměrně nalilo na skleněnou desku a ve vodorovné poloze se nechalo za-

schnout.
[14][96][98][103][104][107]

 Barevné zpracování jednotlivých vrstev bylo následující. 

„Na jednu z desek se nanese nejdříve červený extrakt ze stranově správného předloho-

vého diapozitivu, který se osvítí a ponoří se do roztoku s červeným azobarvivem. 

Na druhé desce se osvítí stranově odpovídající modro-zelený extrakt a obraz kovových 

solí se zabarví odpovídajícím azobarvivem. Po vymytí a usušení červené desky se tato 

deska překryje druhou želatinovou vrstvou a ty se opět senzibilují v dichromanové lázni. 

Jakmile deska uschne, dají se přesně na sebe zakonzervovaný červený výtažek a již při-

pravený modrý výtažek s želatinovou vrstvou. Pak se stranově správně prosvítí skrz 

modrý extrakt druhá želatinová vrstva červené a žluté vrstvy. Nakonec se obě desky od-

dělí a obraz z kovových solí v želatinové vrstvě se žlutým práškem, která je přidružená 

k červenému extraktu - zabarví žlutým azobarvivem. Přitom zůstává připravená deska 

s červeným obrazem. Po usušení se desky (podobně jako při osvícení žluté vrstvy) 

se svou želatinovou stranou přesně překryjí a pevně spojí. Vytvoří tak hotovou pinatypii, 

která se může použít k projekci jako takzvaný velký diapozitiv.“
[104]

 

Jak bylo uvedeno na začátku této kapitoly, pinatypie patří do třídy tzv. ušlechtilých 

tisků. Tento tiskací postup ve své knize z roku 1924 uvádí fotograf J. SRP. „Pinatypický 

diapositiv může sloužiti také k hotovení otisků na papíře. Spojíme-li jej vlhký 

s želatinovým papírem, rovněž vlhkým a necháme nějakou dobu v  kontaktu, přechází 

barvivo z diapositivu, sloužícího nyní jako tiskací deska, do želatinové vrstvy na papíře. 
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Přenesl-li se obrázek v dostatečné intensitě, stáhneme jednoduše papír a usušíme; tiska-

cí desky možno po opětovném zbarvení použiti znovu a znovu k  přenosům na papír.“
[105] 

Obrázky pořízené pinatypickým procesem nabývaly veliké obrazové kvality, jež ba-

revné fotografie do té doby prozatím postrádaly. Na obrázku 43 je zachyceno zátiší 

s růžemi od ERNSTA KÖNIGA (?–1940) z roku 1905. Při pohledu na ostrost detailů, pro-

kreslenost, či přechody mezi jednotlivými barevnými odstíny lze říci, že z celkového 

hlediska je obrázek na tehdejší dobu velice výjimečně kvalitní. 

 

Obrázek 43: Pinatypie, Ernst König 1905.[106] 

4.2.4 Autochromový proces 

Autochromový proces je dílem známých bratrů AUGUSTA LUMIÈRA (1862–1954) 

a LOUISE LUMIÈRA (1864–1948). Tato dvojice ve svém téměř dvacetiletém výzkumu 

navazovala na poznatky DU HAURONA a roku 1904 představila veřejnosti 

tzv. autochromovou desku, která umožňovala vytvoření barevné fotografie při pořízení 

jediného snímku, což byl naprosto průlomový objev. Autochromová deska byla deska 

ze silného, na povrchu perfektně čištěného a leštěného skla, na němž byla nanesena fo-

tocitlivá bromostříbrná vrstva, dále velice jemná kaučuková vrstva a nakonec byl použit 

barevný mikroskopický škrobový rastr. Rastr byl vyráběn přímo v továrně bratří LU-

MIÈRŮ Societé Lumière v Lyonu, a to z obilného škrobu, který byl využíván díky tomu, 

že disponoval menšími rozměry zrníček, než měl škrob bramborový, v té době velice 

využívaný.
 
K výrobě rastru bylo zapotřebí mít zrníčka přibližně stejné velikosti, nepře-

sahující však průměr 0,015 mm (obrázek 44). Aby bylo dosaženo těchto přesných para-
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metrů, tak se třídění zrníček provádělo tím způsobem, že se na rovnou desku nasypala 

určitá škrobová vrstva, na tuto škrobovou vrstvu se pouštěl vzduch o přesně dané rych-

losti, a protože lehčí zrníčka tento vzduch odfoukl do odchytových nádob, tak těžší zr-

níčka zůstala ležet na původním místě. Určité množství škrobového prášku se poté roz-

dělilo na tři přesné díly (dle hmotnosti) a každý díl se následně barvil speciálním barv i-

vem. Bratři LUMIÈROVÉ využívali anilínová barviva těchto odstínů: cinobrově červená  

(dobový název), žlutozelená a modrofialová. Poté se muselo počkat, aby obarvený škrob 

vyschl opět na prášek a po vyschnutí se tyto tři jednotlivé díly smíchaly. Následně 

se vzala dokonale vyčištěná skleněná deska, její jedna strana se potřela speciálním lep i-

dlem a návanem vzduchu se na tuto část nanášel výsledný škrobový prášek. Protože 

k sobě škrobová zrníčka těsně nepřiléhala a vznikaly mezi nimi mezery, musely se tyto 

mezery ještě následně zaplňovat jemným sazným prachem, který se přilepil pouze tam, 

kde byly lepivé mezery mezi škrobovými zrníčky. Pro přesné odstranění přebytečných 

sazí se deska dočišťovala velice jemným kartáčem. Takto vyrobená deska se poté válco-

vala a natírala lakem, aby nedošlo k poškození nanesené rastrové vrstvy. Na lak 

se následně nanášela poslední vrstva, což byla vrstva bromostříbrná (fotocitlivá). 

Po zaschnutí se před tuto fotocitlivou vrstvu vkládala ještě jedna slabší skleněná deska, 

která ji chránila před jakýmkoliv poškozením. Následně byla tato výsledná deska již 

plně připravena k fotografování.
[46][85][108][109][116]

 

 

Obrázek 44: Mikrofotografie barevného rastru zvětšeného 120krát.[108] 

Postup vytváření fotografie byl následující. „Při fotografování se deska založí 

do aparátu obráceně, tedy sklem nejblíž k objektivu. Při expozici světlo z objektivu 

nejdříve proniká barevnou mozaikou. Jednotlivá zrníčka propustí jen paprsky odpovída-

jící barvy (fialovo-modrá zrníčka jen fialovo-modré paprsky, oranžovo-červená jen 

oranžovo-červené a zelená jen zelené). Ostatní barvy se rozloží na odpovídající poměry 

těchto barev – například hnědá na kombinaci oranžovo-červené a zelené. Protože foto-

grafická emulze nebyla citlivá rovnoměrně na všechny barvy, před objektiv se umisťoval 

žlutý filtr. Tam, kde světlo projde mozaikou na fotografickou emulzi, po pozitivním vyvo-

lání zůstane emulze průhledná. Tam, kde světlo bylo pohlceno, po vyvolání emulze zčer-

ná. Když je pak Autochrom prosvícen bílým světlem, světlo projde jenom tam, kde emu l-

ze nezčernala a Autochrom tak propustí jen paprsky přibližně stejných barev, jako při 
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expozici. Malé barevné tečky při pozorování splynou v barvy a díky barevné mozaice tak 

černobílá emulze složí původní barevný obraz.“
[114]

 

Fotografie disponovaly velice perfektní kresbou, barevnou propracovaností v tónech 

a polotónech (obrázek 45). Tuto skutečnost také popisuje například český fotograf 

VLADIMÍR BUFKA (1887–1916) ve své knize z roku 1910, jenž se autochromovými des-

kami zabývá. „Velký význam má také autochromová deska pro fotografii uměleckou, 

portrétní a krajinářskou. Umělcům může sloužiti autochrom, jakožto vydatná pomůcka, 

neboť umožňuje reelní
10

 pozorování barev v přírodě se vyskytujících. Velmi jemně 

a správně vystihuje deska autochromová taktéž barvu pleti, proto hodí se deska au-

tochromová plnou měrou i k portrétování.“
[108]

 

 

Obrázek 45: Autochrom, rok 1912.[115] 

Od roku 1907 bratři LUMIÈROVÉ začali autochromové desky prodávat do celého svě-

ta. Díky obrovskému zájmu fotografů o tento barevný fotografický materiál nezůstaly 

ani ostatní společnosti, jako např. Agfa, Dufay apod., pozadu a barevné autochromové 

desky taktéž začaly vyrábět a prodávat. 

Způsob zpracování autochromových fotografických desek vydržel až do přelomu 

30. a 40. let 20. století. Zásadním mezníkem byl totiž rok 1935, kdy přišla dvojice 

MANNES (?) a GODOVSKY (?) a na trh uvedli první barevný fotografický film, což mělo 

za následek přechod od skleněných nepraktických desek k celuloidovému lehce svinu-

telnému pásku, přičemž chemický způsob zpracování fotocitlivých vrstev zůstal téměř 

nezměněn.
[92][108][109][113][117][118] 

  

                                                   
10 Slovo reelní v dnešním významu znamená reálné.[poznámka autora] 
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Do roku 1950 už jen výjimečně docházelo k celkovému vylepšování fotografických 

metod, spíše docházelo k inovaci fotoaparátů, což bylo zapříčiněno první a druhou svě-

tovou válkou (jelikož je všeobecně známo, že v období válek vždy dojde k obrovskému 

vývoji technických zařízení). Důležitým rokem v odvětví samotných fotografických 

přístrojů byl rok 1925, kdy byla vynalezena zrcadlovka s rozměry pořízené fotografie 

6   6 cm, na které bylo možné dle libosti měnit objektivy. Dalším důležitým mezníkem 

je rok 1936, kdy společnost IHAGEE uvedla na trh první jednookou zrcadlovku poři-

zující snímky na 35mm svitkový film, a dále rok 1948, kdy také společnost Hasselblad 

uvedla na trh svůj fotoaparát. V pozadí nezůstaly ani společnosti figurující na českém 

území. Nejvýznamnější společností na našem území, zabývající se fotografickým prů-

myslem, byla ve 30. letech minulého století přerovská Meopta. Tato společnost uvedla 

na trh fotoaparáty pod názvem Flexaret-Fokaflex (obrázek 46), které se staly nejpouží-

vanější ve střední Evropě, a to díky relativně rozumné pořizovací ceně a lehké ovlada-

telnosti. 

 

Obrázek 46: Jednoduchá zrcadlovka Fokaflex, rok výroby 1935[autor] 

Fotoaparát je velice jednoduché konstrukce, skládá se z neměnné čočky, kukátka 

a prostoru pro uložení svitkového papírového filmu, na který byly fotografie zazname-

návány. Je zde také srozumitelně zpracováno základní nastavení, a to nastavení clony 

ve dvou variantách f8 a f16, dále nastavení času expozice v rozmezí 1/100 až 

1/25 s, či nastavení na nekonečno, kdy záleželo jen a pouze na fotografovi, jak dlouho  

nechá závěrku otevřenou. 

Druhou velice významnou českou společností byla královéhradecká Fotochema 

(dnešním názvem Foma Bohemia s. r. o.) vzniklá v roce 1921 a trvale fungující 

do dnešní doby. Firma se od prvopočátku zabývá výrobou a produkcí fotografických 

materiálů a chemikálií.
[111][112][113]
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5 Demonstrační pokusy 

Tato kapitola obsahuje čtyři pokusy, jež vycházejí z historických metod vývoje foto-

grafie, které jsou uváděny a detailně popisovány ve výše zmiňovaných kapitolách této 

práce. Pokusy byly z větší části prováděny tak, aby co nejvíce odpovídaly dobovým 

technologickým postupům. Pokusy jsou následně koncipovány jako úkoly a je možné 

je využít ve školní výuce. 

5.1 Camera obscura – fyzikální princip zobrazování, závislost clony 
na kvalitě promítaného obrazu 

a) Úkol 

Ověřte princip „camery obscury“ v praxi. 

b) Výklad 

Touto historickou metodou se detailně zabývám v kapitolách 2.1 a 2.2.  

Dopadají-li světelné paprsky, vycházející z bodového zdroje (v tomto případě je bo-

dovým zdrojem světla Slunce) na určitý objekt a v rovině těchto paprsků se za objektem 

nachází malý kruhový otvor, pak světelné paprsky projdou otvorem ve svém původním 

směru a na stínítku vytvoří stranově a výškově převrácený obraz předmětu. Toto vysvět-

lení je taktéž znázorněno na obrázku 47. 

 

Obrázek 47: Znázornění průchodu světelných paprsků malým otvorem.[autor] 

c) Potřeby 

K provedení pokusu je zapotřebí následující vybavení: místnost s jedním oknem; čer-

né čtvrtky formátu A1; černá lepicí páska; 4 stoly; pokusný předmět (keramická soška); 

bílá plocha (stínítko); stojan na stínítko; kružítko; pravítko; nůžky na papír; zednický 

metr. 

d) Postup 

Správné provedení pokusu spočívá ve vynikajících atmosférických podmínkách (slu-

nečná obloha bez mraků). 



50 
 

1. Okno zakryjte za pomoci pěti černých čtvrtek a černé lepicí pásky. Do středu šesté 

čtvrtky vystřihněte kruhový otvor o průměru 2 cm a tuto čtvrtku do okna přilepte ja-

ko poslední. Zkontrolujte, zda do místnosti neprochází světlo z venku jinudy, než vy-

střiženým otvorem. Pokud prochází, pak dané místo musíte ještě dodatečně pečlivě 

zakrýt. 

2. Uvnitř místnosti, ve vzdálenosti 180 cm od vystřiženého otvoru kolmo na otvor umís-

těte bílé stínítko. 

3. Z vnějšku místnosti před otvor umístěte zkušební předmět v takové výšce, aby 

se soustava: bodový zdroj elektromagnetického záření (Slunce) – předmět – vystřiže-

ný otvor – stínítko nacházela v jedné svislé rovině (obrázek 48). K dosažení správné 

výšky využijte například několika stolů postavených na sebe. 

 

Obrázek 48: Správně sestavená sestava pro pokus camera obscura.[autor] 

V levé části pohled z venku, v pravé části pohled uvnitř místnosti na otvor v okně a na stínítko. 

4. Postup popsaný v bodech 1. až 3. nadále proveďte pro vzdálenosti 100 cm a 50 cm 

stínítka od otvoru. 

5. Následně vystřižený otvor zvětšete z průměru 2 cm na průměr 6 cm a postup zpraco-

vání pokusu opakujte stejně jako v bodech 1 až 4. 
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e) Zpracování pokusu 

Na obrázku 49 jsou zaznamenány výsledky pokusů s kruhovým otvorem o průměru 

2 cm, ve vzdálenostech stínítka od otvoru: A = 180 cm, B = 100 cm, a C = 50 cm. 

 

Obrázek 49: Obraz předmětu při různých vzdálenostech stínítka.[autor] 

Na obrázku 50 jsou zaznamenány výsledky pokusů s kruhovým otvorem o průměru 

6 cm ve vzdálenostech stínítka od otvoru: A = 180 cm, B = 100 cm, a C = 50 cm. 

 

Obrázek 50: Obraz předmětu při různých vzdálenostech stínítka.[autor] 

f) Závěr a zhodnocení 

Jaký hlavní optický jev demonstruje camera obscura? Určete, jakým způsobem 

se světlo šíří prostorem, uveďte příklady a odůvodněte. Vzájemně porovnejte obrazy 

vzniklé na stínítku, určete závislost ostrosti obrazu na velikosti vytvořeného otvoru 

a vysvětlete. Určete závislost velikosti obrazu na vzdálenosti mezi otvorem a stínítkem  

a vysvětlete. 

g) Otázky k zamyšlení 

1. Proč tento pokus nelze provést při špatných atmosférických podmínkách (zcela zata-

žená obloha)? 
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2. Jak se změní výsledný obraz, bude-li otvor (clona), kterým prochází světlo, mít 

čtvercový tvar? 

3. Je možné otvor, kterým prochází světlo, zvětšovat či zmenšovat do jakýchkoliv roz-

měrů? Co se bude s obrazem dít? 

 

5.2 Laterna magika 

a) Úkol 

Sestrojte promítací zařízení (laternu magiku) co nejpřesněji dle historických záznamů 

a vyzkoušejte v praxi. 

b) Výklad 

Touto historickou metodou zobrazování se zabývám v kapitole 2.2. 

Při prosvěcování jakéhokoliv obrazu, zachyceného na průhledném podkladu, je za-

chycený obrázek promítán na stínítko. Tímto způsobem se promítají i barvy a celkový 

obraz, ne jen jeho obrys, a to právě z toho důvodu, že podkladový materiál je průhledný. 

Světlo vycházející ze zdroje se skládá ze všech vlnových délek viditelného spektra, při 

dopadu světelných paprsků na barevný diapozitiv dojde k průchodu paprsků skrz diapo-

zitiv a skrz barvy, které jsou na diapozitivu zachyceny. Procházející světelné paprsky při 

průchodu diapozitivem mění svou původní vlnovou délku na vlnovou délku té barvy, 

kterou na obrázku prošly a tyto barvy jsou promítány následně i na stínítko. Tento pokus 

opět využívá principu camery obscury, tudíž je výsledný promítaný obraz též výškově 

a stranově převrácený. Spojná čočka o optické mohutnosti větší jak 4 dioptrie je využí-

vána k výslednému zvětšování a k zaostření promítaného obrazu na stínítku. 

c) Potřeby 

K provedení pokusu je zapotřebí následující vybavení: plechový kvádr o rozměrech 

150   150 cm (sloužící jako laterna magika) s lesklou povrchovou úpravou; 3 petrolejo-

vé lampy; nerezová (vysoce leštěná) nádoba parabolického tvaru o průměru 20 cm; 

spojná čočka na výškově nastavitelném stojanu; fotografický diapozitiv; zápalky; černá 

lepicí páska; oboustranná lepicí páska. 

d) Postup 

1. Do otvoru v boční stěně upevněte výškově převrácený fotografický diapozitiv. 

2. Na stěnu kvádru, nacházející se proti stěně s otvorem s připraveným diapozitivem, 

upevněte nádobu parabolického tvaru tak, aby dno nádoby bylo u stěny kvádru. 

3. Před parabolickou nádobu umístěte a pečlivě upevněte (oboustrannou lepicí páskou) 

petrolejové lampy. 
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4. Vně před otvor s diapozitivem umístěte spojnou čočka tak, aby její střed byl v jedné 

ose se středem diapozitivu. 

5. Proti otvoru na laterně magice umístěte ve vzdálenosti 1,3 m bílé pozadí (stínítko), 

na které bude obraz promítán. 

Znázornění správné instalace komponentů uvnitř laterny magiky je zachyceno 

na následujícím obrázku 52. 

 

Obrázek 52: Rozložení komponentů uvnitř laterny magiky.[autor] 

Znázornění správného sestavení celé aparatury laterny magiky je zachyceno na ná-

sledujícím obrázku 53. 

 

Obrázek 53: Kompletně sestavená laterna magika.[autor] 
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Poznámka 1: 

Samotná výroba plechového kvádru s víkem je následující. Z plechu je zapotřebí 

nejdříve nastříhat odměřené pláty, aby měl výsledný kvádr rozměry 30    25   20 cm 

(šířka   výška   hloubka). 

Do středu plátu určeného na boční stěnu vyvrtejte na stolní vrtačce pro kov otvor 

o průměru 6 cm a do středu plátu určeného na odklopné víko vyvrtejte otvor o průmě-

ru 4 cm. 

Jednotlivé díly plechu svařte do tvaru kvádru a příklopného víka. Následně všechny 

hrany přelepte černou lepicí páskou, aby bylo zamezeno úniku světla z  kvádru jinou 

cestou, než vyvrtaným otvorem k tomu určeným. 

Poznámka 2: Dle bezpečnostních předpisů a svářečských norem platných na území 

České republiky může svařovat za pomoci CO2 pouze pracovník k tomuto úkolu vyško-

lený a vlastnící platný svářečský průkaz třídy 135. 

Upozornění: Během provádění pokusu dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo 

k úrazu! 

e) Zpracování pokusu 

Aby byl pokus úspěšný, musí být splněny základní podmínky. Pokus musí být prová-

děn ve tmě a v bezvětrném prostředí. Ve tmě z toho důvodu, že okolní světlo ruší vý-

sledný promítaný obraz a tudíž by byl obraz velice špatně viděn nebo by nebyl viděn 

vůbec, a nutnost bezvětří spočívá v tom, že při pohybu vzduchu dochází k rozhýbání 

plamene uvnitř laterny magiky a tím se nežádoucně rozpohybovává promítaný obraz 

na stínítku. 

Na obrázku 54 je zachycen průchod světelných paprsků, vycházejících z otvoru later-

ny magiky, skrz diapozitiv do spojné čočky (zhoršená kvalita snímku je zapříčiněna ne-

dokonalostí fotoaparátu zachytit slabé osvětlení). 

 

Obrázek 54: Promítající laterna magika.[autor]  
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Na obrázku 55A je zachycen obraz vzniklý promítáním laterny magiky a na obrázku 

55B je původní diapozitiv, který byl umístěn v otvoru laterny magiky. 

 

Obrázek 55: V levé části promítaný obraz na stínítku, v pravé části původní diapozitiv.[autor] 

f) Závěr a zhodnocení 

Vysvětlete, proč je důležité, aby měl kvádr uvnitř lesklý povrch. Odůvodněte závis-

lost velikosti promítaného obrazu na vzdálenosti spojné čočky od diapozitivu  a spojné 

čočky od stínítka. Jakým způsobem je možné promítaný obraz zvětšovat či zmenšovat? 

Vysvětlete, proč promítaný obraz nedosahuje takovým obrazových kvalit jako obraz 

zachycený na diapozitivu. Navrhněte opatření, díky kterým by promítaný obraz dosaho-

val vyšší obrazové kvality. 

g) Otázky k zamyšlení 

1. Může se vzdálenost mezi čočkou a stínítkem zvětšovat do velkých vzdáleností  

(např. 10 m)? Jaké to bude mít dopady na výsledný promítaný obraz? 

2. Co se stane s promítaným obrazem, když do laterny magiky bude umístěna, místo tří 

petrolejových lamp, pouze jedna lampa, a když tam bude umístěno šest petrolejových 

lamp? 

 

5.3 Stereofotografie 

a) Úkol 

Úkolem tohoto pokusu je sestrojit funkční stereoskopické zařízení a stereoskopickou 

fotografii a následně vyzkoušet v praxi. 

b) Výklad 

Touto historickou metodou zobrazování se zabývám v kapitole 3.4.3. 
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Pokud se člověk dívá z určité vzdálenosti na dvě nepatrně odlišné fotografie umístěné 

ihned vedle sebe, skrz oddělené průhledy, pak má pocit, že nevidí pouze 2D obraz, 

ale vidí obraz plasticky prostorový, tudíž ho vidí ve 3D zobrazení. Princip stereoskopie 

spočívá v tom, že dívá-li se člověk na nějaký předmět, pak každé oko tento předmět po-

zoruje z jiného pohledu (obrázek 56). Rozdíl mezi jednotlivými pohledy je způsoben 

tím, že dospělý člověk má oči ve vzdálenosti přibližně 6,5  cm od sebe. Tímto způsobem 

tedy vzniknou dva obrazy, které se od sebe nepatrně liší a teprve v mozku se spojí 

do obrazu jediného, který vytvoří vjem prostoru a hloubky pozorovaného předmětu.  

 

Obrázek 56: Princip prostorového zobrazování.[autor] 

c) Potřeby 

K provedení pokusu je zapotřebí následující vybavení: bílá čtvrtka formátu A4; dvě 

spojné čočky o průměru 2 cm a o stejné optické mohutnosti 4 dioptrie; nůžky; rychle-

schnoucí lepidlo; lepicí páska; pravítko; fotoaparát; vhodný objekt k pořízení stereofo-

tografické fotografie (keramická soška); černý fix; list papíru; počítač; barevná tiskárna; 

stůl. 

d) Postup a zpracování pokusu 

1. Podle předem připraveného nákresu (obrázek 57 – projektováno v programu CAD 11 

Professional, dle platných technických norem ČSN a ISO) je v příloze této práce 

umístěn nákres stereoskopu v měřítku 1 : 1. Obrázek si okopírujte a následně podél 

obvodu vystřihněte. Vystřihněte také 3 kruhovité otvory a podle zbývajících přerušo-

vaných čar ohněte. 

2. Do dvou otvorů o průměru 18 mm vlepte za pomoci rychleschnoucího lepidla spojné 

čočky. Následně na pruh papíru stereoskopu o šířce 15 mm naneste lepidlo a tuto část 

připevněte k části na opačném konci vystřiženého a ohýbaného pruhu papíru. Tímto 

postupem vznikne stereoskop připravený pro uskutečnění pokusu (obrázek 58). 



57 
 

 

Obrázek 57: Technický nákres stereoskopu.[autor] 

 

Obrázek 58: Sestavený stereoskop připravený k použití.[autor] 

 

3. Následně vytvořte stereoskopickou fotografii. Do určité vzdálenosti od fotoaparátu 

umístěte fotografovaný objekt. Na listu papíru vytvořte přímku o délce 6,5 cm 

a označte koncovými body L (pohled levého oka) a P (pohled pravého oka) a tento 

papír lepicí páskou připevněte k podložce (k desce stolu), aby nemohlo dojít 

k posunutí, čímž by se pokus znehodnotil. 

4. Na značku L postavte objektiv fotoaparátu tak, aby značka byla přesně v ose objekti-

vu, a následně pořiďte fotografii objektu z této značky. Stejný postup opakujte 

pro vznik fotografie ze značky P (obrázek 59). Důležitou podmínkou takto vzniklé 

stereoskopické fotografie je, aby obě fotografie byly pořizovány při stejném ohnisku, 
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tudíž při přemisťování fotoaparátu z jedné značky na druhou, nesmí být měněno při-

blížení objektivu. 

 

Obrázek 59: Ukázky postupů zpracovávání stereoskopické fotografie.[autor] 

5. Vzniklé fotografie překopírujte do počítače a ve vhodném fotografickém editoru 

(např. Zoner Photo Studio 13) upravte a slučte do jedné fotografie tak, aby fotografie 

pořizovaná ze značky L byla na levé polovině a fotografie pořizovaná ze značky P 

byla na pravé polovině fotografie, jako je uvedeno na obrázku 60.  

 

Obrázek 60: Stereoskopická fotografie.[autor] 

 

6. Vzniklou stereoskopickou fotografii vytiskněte a vlepte do připraveného stereoskopu 

na stěnu o šířce 50 mm tak, aby byla výškově nepřevrácena proti otvorům s čočkami 

a proti otvoru na nos. Tímto postupem vznikne funkční stereoskop se stereofotogra-

fickou fotografií (obrázek 61). 
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Obrázek 61: Stereoskop se stereoskopickou fotografií.[autor] 

e) Závěr a zhodnocení 

Zhodnoťte výsledný prostorový vjem pozorované fotografie ve stereoskopu  a celko-

vou úspěšnost provedeného pokusu. Navrhněte způsoby či metody zpřesnění provádě-

ného úkolu. 

f) Otázky k zamyšlení 

1. Bude objekt na stereoskopické fotografii působit prostorovým vjemem, i pokud bude 

stereoskopická fotografie vytištěna černobíle? 

2. Bude objekt na stereoskopické fotografii působit prostorovým vjemem, i pokud bude 

stereoskopická fotografie výškově převrácená, tedy „vzhůru nohama“? 

3. Jak by na smysly pozorovatele působila stereofotografická fotografie umístěná 

ve stereoskopu, kdyby při fotografování objektu byla použita menší vzdálenost mezi 

body L a P např. 3 cm, než uváděná vzdálenost 6,5 cm? 

 

5.4 Dírková komora – primitivní fotografické zařízení s trvalým obrazovým 
záznamem 

a) Úkol 

Úkolem tohoto pokusu je sestavit jednoduché fotografické zařízení (dírkovou komo-

ru), které na fotografický papír úspěšně zaznamenává trvalý obraz. 

b) Výklad 

Dírková komora, přesněji řečeno krabička obsahující fotografický papír a dírku jako 

„objektiv“, je vůbec nejjednodušší fotografické záznamové zařízení. Krabička využívá 

základního principu camery obscury tím, že obraz prochází dírkou do vnitřku krabičky 

a zaznamenává se na protilehlé straně na fotocitlivý fotografický papír, který se násled-
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ně vyvolává chemickým procesem v temné komoře. Expozice u dírkové komory se mů-

že pohybovat od několika sekund po několik desítek minut, a to v závislosti na velikosti 

dírky a na světelných podmínkách při expozici, a následně na několika dalších fakto-

rech. Nejčastějším fotografickým materiálem, na který se v dírkové komoře zaznamená-

vá, je negativní fotografický papír. Fotografický papír obsahuje vrstvu halogenidu stří-

bra, který je velice citlivý na světlo a při kontaktu se světlem dochází k fotochemické 

reakci, což má za následek černání halogenidu stříbra. Obraz vzniklý tímto postupem 

je pouze latentní. K zviditelnění dojde při kontaktu s fotografickou vývojkou. Jelikož 

vývojka je z chemického hlediska redukční činidlo, tak jejím působením při přesně da-

ných podmínkách dochází k redukci právě těch krystalů halogenidu stříbra, na které 

světlo dopadlo. Pomocí vývojky se obraz vyvolává pouze na těch místech, kam světlo 

dopadalo a protože by dlouhodobé působení vývojky na stříbro způsobilo úplné zčernání 

fotografie i tam, kam světlo při expozici nedopadalo, musí se tato reakce zastavit půso-

bením ustalovače. Ustalovač je taková chemická látka, která zastaví černání halogenidu 

stříbra tím, že na neosvětlených místech rozpustí a odplaví neexponovaný halogenid 

stříbra. Pro úplné odplavení stříbrných fotocitlivých krystalů a očištění od vývojky 

je fotografie v úplném závěru „vyprána“ v čisté destilované vodě a následně usušena. 

c) Potřeby 

K provedení pokusu je zapotřebí následující vybavení: černá čtvrtka formátu A3; 

nůžky; pravítko; černá lepicí páska; špendlík; objekt pro expozici; negativní fotografic-

ký papír; negativní fotografická vývojka (Fomadon LQN negativ 500 ml); ustalovač pro 

negativní proces (Ilford rapid fixer negativ 500 ml); destilovaná voda (500 ml); tři měl-

ké misky; místnost bez přístupu světla; červená žárovka; scanner, počítač. 

d) Postup 

1. Nejdříve je zapotřebí vytvořit z černé čtvrtky kvádr o rozměrech 12   10   7 cm 

(šířka   výška   hloubka), kde je jedna boční stěna odklopná. Na protější straně, vů-

či této odklopné straně, vytvořte do středu stěny špendlíkem dírku o průměru přibliž-

ně 0,4 mm, ke které následně také připevněte provizorní přiklápěcí krytku (obrá-

zek 62). 

2. V temné místnosti opatřené červenou žárovkou vystřihněte negativní fotografický 

papír o rozměrech 12   10 cm a vložte jej do vzniklé krabičky na stěnu s odklopným 

víčkem tak, aby fotocitlivá vrstva byla kolmo na protilehlou dírku . 

3. Krabičku následně po všech hranách přelepte černou lepicí páskou, aby nedošlo 

k nežádoucímu průniku světla do krabičky jinudy, než k tomu určenou dírkou. Dírku 

prozatím přiklopte víčkem tak, aby do krabičky světlo neprocházelo. 

4. Protože takto vzniklá dírková komora je velice lehká a při expozici by mohlo dojít 

k jejímu pohnutí vlivem různých faktorů (lidský faktor, vítr atd.) a tím k rozmazání 

obrázku, tak před expozicí krabičku pečlivě připevněte k podložce. 

5. V jedné rovině ve vzdálenosti 50 cm od dírky krabičky připravte objekt, který bude 

exponován, a taktéž ho zajistěte proti pohybu. 
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6. Po odkrytí víčka z dírky trvá expozice přibližně 4 minuty. Po uplynutí této doby dír-

ku opět víčkem zakryjte a krabičku přeneste do temné komory. 

7. V temné komoře z krabičky vyjměte fotografický papír, následně ho vložte do nádo-

by s fotografickou vývojkou, tam jej ponechejte do té doby, dokud se na papíře neob-

jeví negativní exponovaný obraz (přibližně 6 až 8 minut pro uvedený typ vývojky). 

Následně fotografii kleštěmi vyjměte a vložte do nádoby s fotografickým ustalova-

čem na přibližně 3 až 4 minuty a nakonec fotografii vložte do nádoby s destilovanou 

vodou na přibližně 3 minuty. Snímek nakonec vyjměte a nechejte odkapat a usušit. 

8. Vzniklou negativní fotografii naskenujte do počítače a ve vhodném fotografickém 

editoru (např. Zoner Photo Studio 13) invertujte barvy, čímž dojde ke vzniku pozitiv-

ní fotografie. 

 

Obrázek 62: A) Přední část krabičky se zakrytou dírkou. B) Zadní část krabičky s odklopným víkem.[autor] 

e) Zpracování pokusu 

Aby byl pokus úspěšný, musíte co nejpřesněji stanovit dobu expozice, aby výsledná 

fotografie nebyla přeexponovaná nebo podexponovaná. Bohužel, při takto primitivním 

zařízení se nedá doba expozice stanovit naprosto přesně, ale jen a pouze metodou „po-

kus/omyl“ a to z toho důvodu, že velice záleží na velikosti dírky, kterou proniká světlo 

do krabičky, záleží na atmosférických podmínkách (je-li slunečno či zataženo), dále 

záleží na vzdálenosti dírky od fotografického papíru a nakonec záleží na  kvalitě fotocit-

livé vrstvy fotografického papíru. 

Na obrázku 63A je vyobrazen výsledný vyvolaný negativ exponovaného snímku 

a na obrázku 63B je jeho invertovaná pozitivní podoba (jedná se o dámský střevíček 

na podstavcích a v pozadí je patrná střecha domu). 
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Obrázek 63: A) Negativ vyvolané fotografie. B) Pozitiv vyvolané fotografie.[autor] 

f) Závěr a zhodnocení 

Uveďte a zhodnoťte výsledky provedeného pokusu a navrhněte metody pro zlepšení 

kvality dosažených výsledků. Uveďte návrhy na zpřesnění stanovení doby správného 

času expozice. 

g) Otázky k zamyšlení 

1. Je možné za pomoci dírkové komory vytvářet velkoformátové fotografie  o rozměrech 

např. 1   1 m, nebo tento způsob vytváření fotografií je použitelný pouze pro malé 

rozměry? 

2. Je možné pomocí dírkové komory vytvářet i barevné fotografie?  
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6 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s vývojem vzniku fotografie od histo-

rických dob až do roku 1950. V rámci práce bylo nutné hledat v historických materiá-

lech, strukturovat, chronologicky seřadit, co nejsrozumitelněji popsat jednotlivé důležité 

body, metody či postupy a následně několik vybraných postupů osobně zrealizovat 

a samostatně v praxi vyzkoušet. V práci jsem se důkladně zabývala fyzikálním pojetím 

vývoje principu fotografie a jejím chemicko-technologickým zpracováním. Samotnou 

fotografickou technikou a jejím vývojem jsem se zabývala pouze okrajově, jelikož toto 

téma je samo o sobě dosti obsáhlé a nebylo součástí zadání práce. 

Aby bylo možné práci zpracovat z historického hlediska správně, tak důležitá část 

příprav spočívala v nashromáždění historických i novodobých informačních materiálů 

z oboru fotografie. V rámci těchto příprav jsem navštívila expozici Historické fotogra-

fické techniky v Národním technickém muzeu v Praze. K získání potřebných knižních 

publikací jsem dále navštívila Městskou knihovnu v Sokolově, Krajskou knihovnu 

v Karlových Varech, Studijní a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje, Univerzitní kni-

hovnu ZČU v Plzni a Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové. Starší publikace, 

nevyskytující se v knihovnách či archívech, jsem pro svou práci dále získávala na inter-

netu, či za poplatek v naskenované formě u sběratelů historických knih. Ohledně upřes-

ňování určitých informací jsem elektronickou poštou komunikovala s nejvýznamnějším 

českým historikem z oboru fotografie a aktivním pedagogem na Katedře fotografie Fil-

mové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze, s panem Mgr. Pavlem 

Scheuflerem. 

V první kapitole práce je popsána nejzazší historie vzniku fotografie od historických 

prvopočátků před naším letopočtem až do konce 18. století, a to jak z hlediska fyzikální 

podstaty principu zobrazování v závislosti na optických zákonech, tak jsou zde také po-

drobně rozebírány první historické pokusy o zachycení obrazu a následně jeho projekci 

širší veřejnosti. V druhé kapitole je popsán vývoj fotografického procesu během 

19. století. Jsou zde uváděny veškeré události, které předcházely vzniku první pořízené 

fotografie. Dále uvádím metody a postupy k získávání trvale zachyceného obrazu, 

v rámci toho je také popsán vývoj jednotlivých materiálů, na které byly fotografie poři-

zovány a vývoj od samotných černobílých dlouhoexpozičních fotografií k fotografiím 

krátkoexpozičním. Je zde také popsán vývoj ručního kolorování (dobarvování) fotogra-

fií, dále vznik a vývoj fotografických kopírovacích metod tzv. ušlechtilých tisků. Tato 

kapitola je taktéž doplněna základními informacemi týkající se vývoje fotografické 

techniky v tomto období. Třetí kapitola se zabývá fotografií v 1. polovině 20. století. 

Popisuje vývoj nových metod ušlechtilých tisků využívajících se ve fotografii. Následně 

je zde také podrobně popsán vývoj barevné fotografie od úplných prvopočátků až do 

40. let 20. století. Všechny tři uvedené kapitoly jsou pro názornost a srozumitelnost 

vždy doplněny pečlivě vybranými dobovými obrázky či fotografiemi.  
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Poslední čtvrtá kapitola je stěžejní částí této práce. Jsou zde realizovány a důkladně 

popsány čtyři dobové historické pokusy, které přímo souvisely s historickým vývojem 

fotografie. Pomůcky pro pokusy byly vyrobené, či zakoupené výhradně mou osobou, 

s výjimkou pokusu laterna magika, kde sváření za pomoci CO2 prováděl odborný tech-

nik s příslušným platným svářečským průkazem a použitá optická spojná čočka byla 

zapůjčena ze školního skladu pomůcek na Katedře matematiky, fyziky a technické vý-

chovy Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. 

Tato bakalářská práce je koncipována pouze v období od prvních zmínek principu fo-

tografie do roku 1950, protože fotografie od roku 1950 až do dnešní doby prošla tak 

obrovským vývojem, že by nebylo možné do práce zahrnout veškerá důležitá fakta, aniž 

by nebyl několikrát překročen daný povolený rozsah práce. Pro ucelení informací 

by bylo možné zpracovat vývoj fotografie od 50. let minulého století až do dnešní doby, 

a to v rámci diplomové práce v navazujícím magisterském studiu. 

Jelikož jsem si téma této bakalářské práce vybrala za účelem důkladného prohloubení 

znalostí o fotografii jako celku, tak mne také velice zajímalo, jaké znalosti o tomto, dnes 

běžně využívaném multimediálním prostředku, má i širší veřejnost a z toho důvodu 

je v příloze uveden mnou realizovaný veřejný průzkum týkající se historie vzniku foto-

grafie (tato část je pouze dodatková a všeobecně informativní, jelikož nebyla součástí 

hlavního zadání práce). 

Tato bakalářská práce pro mne byla velikým přínosem. Z velké části jsem si doplnila 

spoustu cenných informací a ujednotila informace do té doby získané, což je velice klad-

ně hodnocený artikl v zaměstnání ve fotografickém průmyslu, ve kterém se již několik let 

pohybuji, a je pro mne určitou formou finančních příjmů. Práci je taktéž možné využít 

jako podklad pro výukový materiál v rámci historie fotografie, jelikož všechny informace 

jsou jednotně strukturovány, chronologicky řazeny a logicky na sebe navazují. Věřím, 

že tato práce nebyla prospěšná jen a pouze mé osobě, ale že bude užitečným přínosem 

i pro ty, kteří budou mít zájem o prohloubení svých znalostí z historie fotografie. 

  



65 
 

Dodatkové přílohy 

Příloha 1 – Daguerrův leták 

Český překlad Daguerrova letáku oznamující objev daguerrotypie.
[101]
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Příloha 2 – Znázornění zasedání pařížské Akademie věd  

Znázornění ARAGA při projevu na zasedání pařížské Akademie věd v roce 1839, 

oznamující objev daguerrotypie.
[7] 
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Příloha 3 – Šablona stereoskopu k přímému použití. 
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Příloha 4 – Stereoskopická fotografie 

Stereoskopická fotografie k přímému použití, v poměru 1 : 1, do stereoskopu 

v příloze 3.
[autor]
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Příloha 5 – Veřejný průzkum znalosti stáří fotografie 

Jelikož jsem sama tuto bakalářskou práci vypracovala z důvodu prohloubení si in-

formací ohledně průběhu vzniku fotografie, a protože toto zaznamenávací multimediální 

médium je v dnešní době masově využíváno v každodenním životě, a denně se lidé 

s fotografiemi setkávají v různých formách sdělovacích prostředků, tak jsem v rámci 

vlastní iniciativy udělala nezávislý průzkum veřejného mínění, týkající se znalostí stáří 

vzniku fotografie. 

Pro otázku znějící: „Který rok si myslíte, že byla pořízena první fotografie na světě 

a který rok byla pořízena první barevná fotografie na světě?“  bylo náhodně vybráno 

60 osob různého věku (starší 20 let), různého pohlaví a s různým nejvyšším dosaženým 

vzděláním. Deset osob na otázku z neurčitých důvodů odmítlo odpovědět. Zbylých pa-

desát osob (25 mužů a 25 žen) bylo otázkou překvapeno a nikdo nedokázal odpovědět 

správně. Všechny uvedené odpovědi jsou jen a pouze tipované a založené na subjektiv-

ních úvahách každého dotázaného. 

Správné odpovědi jsou: první pořízená fotografie na světě pochází z roku 1826 a prv-

ní barevná pořízená fotografie na světě pochází z roku 1861. 

Z výsledků průzkumu je jasně patrné, že ačkoliv je fotografie v lidském životě denně 

využívána a fotografické zařízení vlastní čím dál více lidí, tak znalosti ohledně historie 

a historického vývoje tohoto média, jsou zcela nedostačující pro většinu populace.  

Odpovědi a informace ohledně každého tázaného jsou uvedeny v tabulce na následu-

jící straně. 

Použité zkratky v tabulce: VŠ – vysokoškolské vzdělání; VOŠ – vyšší odborná škola; 

SŠ – středoškolské vzdělání zakončené maturitou; VL – odborné vzdělání zakončené 

výučním listem; Z – základní vzdělání. 
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Pořadí Pohlaví Věk 
Odpovědi: 

1. fotografie / 1. barevná 
fotografie 

Nejvyšší 
dosažené 
vzdělání 

1 M  26  1850 / 1861  VŠ  

2 M  25  1809 / 1910  VŠ  

3 M  24  1850 / 1900  VŠ  

4 Ž  25  1930 / 1952  VŠ  

5 M  27  1780 / 1987  SŠ  

6 M  24  1900 / 1950  VŠ  

7 M  27  1882 / 1982  VŠ  

8 M  47  1870 / 1948  SŠ  

9 M  40  1850 / 1900  SŠ  

10 M  25  1820 / 1915  VŠ  

11 Ž  25  1920 / 1960  VŠ  

12 Ž  24  1850 / 1960  VŠ  

13 Ž  20  1890 / 1930  SŠ  

14 M  20  1880 / 1978  SŠ  

15 Ž  20  1817 / 1990  SŠ  

16 Ž  68  1820 / 1912  VŠ  

17 M  59  1860 / 1895  SŠ  

18 Ž  32  1795 / 1895  VŠ  

19 M  28  1770 / 1986  SŠ  

20 Ž  53  1800 / 1930  SŠ  

21 Ž  64  1920 / 1935  SŠ  

22 M  79  1880 / 1930  VL  

23 Ž  31  1820 / 1857  VOŠ  

24 Ž  30  1902 / 1945  VŠ  

25 Ž  32  1840 / 1920  SŠ  

26 M  33  1890 / 1920  SŠ  

27 M  69  1800 / 1900  SŠ  

28 Ž  58  1850 / 1940  SŠ  

29 Ž  47  1870 / 1950  SŠ  

30 Ž  62  1902 / 1923  Z  

31 Ž  40  1820 / 1970  Z  

32 Ž  21  1920 / 1980  VŠ  

33 Ž  61  1880 / 1940  SŠ  

34 Ž  28  1900 / 1930  SŠ  

35 Ž  27  1910 / 1960  SŠ  

36 Ž  28  1910 / 1950  SŠ  

37 M  67  1876 / 1950  SŠ  

38 M  34  1880 / 1950  SŠ  

39 M  33  1820 / 1910  SŠ  

40 M  38  1870 / 1930  VŠ  

41 Ž  21  1905 / 1973  SŠ  

42 M  24  1855 / 1923  VŠ  

43 Ž  29  1883 / 1960  SŠ  

44 M  32  1879 / 1950  VŠ  

45 M  20  1780 / 1980  SŠ  

46 M  35  1850 / 1950  SŠ  

47 M  79  1840 / 1950  VL  

48 M  25  1830 / 1915  VOŠ  

49 Ž  32  1850 / 1910  VŠ  

50 Ž  33  1909 / 1964  VŠ  
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