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Cíl metodiky  
 

Cílem metodiky je poskytnout návod k vyzkoušení a nastavení způsobu zpracování 
klasických černobílých materiálů v amatérských podmínkách.  
 
 
Popis metodiky 
 

Metodika podává návod, jak prakticky zjistit potřebný způsob zpracování negativu i pozitivu 
v konkrétních podmínkách každého fotografického pracovníka. Šedá tabulka se vyfotografuje řadou 
odstupňovaných expozic. Po vyvolání a zvětšení negativu se hotový pozitiv porovnává s originálem 
šedé stupnice. Celý proces se nastaví tak, aby reprodukce šedé stupnice na pozitivu byla co 
nejvěrnější originálu šedé stupnice. Výsledkem je zjištění praktické citlivosti filmu, potřebná doba 
vyvolávání negativu a veškeré podmínky zpracování pozitivu. Návod byl volen jednak na základě 
autorových zkušeností s výukou studentů fotografie na FSV UK a ateliéru fotografie VŠUP v Praze, 
jednak na základě zkušeností s vedením tvůrčích fotografických dílen v NTM v Praze. 
 
 
Srovnání novosti postupů  
 

Ve fotografické literatuře i na internetu nalezneme doporučené vyvolávací doby pro většinu 
dnes užívaných materiálů i vývojek. Tato doporučení jsou jen orientační, mohou být jen vodítkem k 
prvním vlastním zkouškám. Skutečné podmínky zpracování si musí každý fotografický pracovník 
vyzkoušet ve svých konkrétních podmínkách vždy sám.  Většinou fotografové pracují náhodným 
způsobem pokus-omyl. Takový způsob práce je časově náročný, s velkou spotřebou materiálu, a 
výsledky nejsou přesné ani reprodukovatelné. Přesnější zjištění pomocí senzitometrických a 
denzitometrických pomůcek je zase pro většinu fotografických pracovníků nedostupné.  
Postup v předkládané metodice umožňuje poměrně rychle (během asi půl dne), ekonomicky (k 
aplikaci popsaného postupu je třeba jeden kinofilm) a přesně (dodrží-li se v následné práce 
podmínky při zkouškách) stanovit potřebné podmínky negativního i pozitivního procesu.   Tím je 
možné celý proces zpracování dané kombinace materiálů a zpracovatelských lázní jednou provždy 
nastavit. K práci nejsou potřebné žádné zvláštní pomůcky nebo zařízení.  Vystačíme s běžným 
fotografickým přístrojem a vybavením temné komory. 
 
 
Uplatnění metodiky 
 
Návrh uživatelů, pro které by měla být metodika stanovena jako postup doporučený k využití 
v praxi  
 
 

Metodika předpokládá uživatele se základními znalostmi černobílého procesu. Určena je 
především pro studenty škol s vyučováním předmětů z oboru fotografie (zvláště oborů s předměty 
se zaměřením na tvůrčí fotografii). Vedle studentů fotografie využijí popsané postupy všichni 
fotografující, ať již profesionální, nebo neprofesionální, kteří se snaží o vlastní uměleckou tvorbu. 
Zkušenosti ukazují, že klasický černobílý mokrý proces negativ-pozitiv bude i v době rozvinuté 
digitální fotografie nadále používán pro účely umělecké tvorby. 
 
 



Vlastní text metodiky: 
 

1. Úvod 
 
 

Používáme-li k fotografování klasický černobílý negativní film a zvětšujeme-li jej na klasický 
černobílý bromostříbrný papír, musíme zvolit vhodný způsob zpracování. Přitom se snažíme, 
abychom dosáhli výsledků, které požadujeme a současně maximálně využili vlastností materiálů, 
které používáme.  

Vývoj klasických fotografických materiálů dosáhl v 90. letech minulého století svého vrcholu 
a nové materiály nebo zpracovatelské lázně se na trhu téměř již neobjevují.  K materiálům dodávají 
výrobní firmy vždy návody, jak je zpracovat. Z praxe je známo, že údaje o zpracování materiálu 
uvedené v literatuře je možné použít vždy jen jako první hrubý odhad. Potřebné zpracování si musí 
každý uživatel vyzkoušet ve svých vlastních podmínkách. V klasickém černobílém procesu negativ-
pozitiv se uplatňují faktory, které výrazně značně ovlivňují výsledek a v praxi každého fotografa se 
mohou značně lišit. V procesu fotografování je to druh a kvalita použitých objektivů, vnitřní 
uspořádání fotografické komory, používání sluneční clony nebo kompendia, způsob měření a 
vyhodnocování expozice. V procesu zvětšování je to druh a kvalita zařízení použitého ke zvětšování, 
míra eliminace ovlivnění kvality pozitivu parazitním světlem. Tyto faktory se v každém 
individuálním případě liší a rozhodují o tom, jak proces zpracování negativu i pozitivu sladit a 
celkově nastavit. Každý fotograf si musí kombinaci negativního a pozitivního materiálu, kterou se 
rozhodne používat, vyzkoušet ve svých vlastních podmínkách.   

Předkládaná práce podává návod, jak je možné nenáročným způsobem proces negativ-
pozitiv vyzkoušet a nastavit. Návod je volen tak, aby jej byl schopen provádět i fotograf bez 
zvláštních technických znalostí. K práci nejsou třeba žádné senzitometrické pomůcky ani nákladné 
vybavení laboratoře. Potřebujeme jen šedou tabulku s 5-6 stupni, kterou si snadno zhotovíme. 
 
 
 

2. Vyzkoušení a nastavení procesu negativ-pozitiv pomocí fotografování šedé 
stupnice 
 

Vždy, když fotografujeme na jiný materiál, než na jaký jsme doposud pracovali, jsme nuceni 
určit vhodný způsob vyvolávání.  Většinou jsou údaje o zpracování k dispozici v technické 
dokumentaci k materiálu. Pro náročnější úkoly ovšem přímé použití těchto údajů nelze bez ověření 
doporučit. V našich vlastních podmínkách se uplatňuje mnoho individuálních faktorů, takže 
výsledek se může značně lišit od předpokladů výrobních firem nebo tvůrce jiných doporučení. 
Dostáváme se tak k nutnosti osvojit si nějakou rychlou, snadno proveditelnou, přitom ale 
spolehlivou metodiku zkoušení materiálu.  

V praxi se osvědčilo zkoušení materiálu pomocí nafotografování takzvané šedé stupnice 
(šedé tabulky). Šedá stupnice je v podstatě předloha s několika různě tmavými odstíny – od bílé 
přes několik stupňů šedé až po černou. Tonálně tak zastupuje průměrný motiv. Vyfotografujeme ji 
na zkoušený materiál, který zpracujeme v našich vlastních podmínkách až k výslednému pozitivu. 
Ten pak přímo porovnáváme s originálem stupnice a podle výsledků upravíme způsob zpracování. 
Šedou stupnici můžeme zakoupit hotovou, můžeme si ji také zhotovit sami – způsoby jejího 
zhotovení budou uvedeny dále. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
Šedá stupnice se 6 poli. Bílá plocha je tvořena zadní stranou fotografického papíru (s barytovanou 
podložkou), černá plocha černým velurovým papírem. Velikost cca 30 x 40 cm. 



 
 
2.1. Postup fotografování šedé stupnice 
 
Šedou stupnici můžeme fotografovat v interiéru i exteriéru. V interiéru ji osvětlíme dvěma světly 
v úhlech 45o. Osvětlení v místnosti, ve které fotografujeme, by mělo být srovnatelné s osvětlením 
šedé stupnice, protože se tak přiblížíme z hlediska ovlivnění strmosti negativu parazitním světlem 
podmínkám běžného snímku. Toho dosáhneme, když světla umístíme co nejdále od fotografované 
šedé stupnice. 
Po nasvícení šedé stupnice určíme potřebnou expozici (označíme ji zde H). Nejlépe metodou 
měření dopadajícího světla – tedy buď luxmetrem, nebo kvalitním expozimetrem s rozptylnou 
destičkou. Nemáme-li luxmetr nebo takový expozimetr k dispozici, můžeme si vypomoci tím, že 
šedou stupnici překryjeme bílým papírem a změříme jeho jas běžným expozimetrem ve 
fotografickém přístroji – tedy metodou odraženého světla. Zjištěnou expozici však prodloužíme o 2 
1/3 expozičního stupně. Pro určování potřebné expozici zatím počítáme s citlivostí, jakou udává 
výrobce citlivého materiálu. 
Šedou stupnici vyfotografujeme nejen takto určenou expozicí H, a celou řadou expozic postupně 
vzrůstajících po jednom clonovém čísle, počínaje expozicí o 3 expoziční stupně nižší než H (1/8 H) a 
konče expozicí o 2 expoziční stupně vyšší než H (4H). Většinou se nám nepodaří při prvním 
vyvolávání přesně vystihnout potřebnou dobu a vyvolávání potřebujeme zopakovat upravenou 
vyvolávací dobou. Proto se vyplatí si uvedenou řadu expozic nasnímat na samostatné kousky filmů 
ještě navíc dvakrát nebo třikrát, abychom je měli pro další zkoušky k dispozici. Použité expoziční 
časy by měly být kvůli zamezení vlivu Schwarzschildova jevu v rozsahu asi ¼ až 1/1000 sekundy.  
 
 
2.2. Vyvolání exponovaného filmu 
 
Známe-li z technické dokumentace pro kombinaci použitého materiálu a vývojky potřebné údaje o 
zpracování, vyvoláme film podle těchto doporučení. Nemáme-li tyto údaje k dispozici, musíme 
vyvolávací dobu odhadnout.  Orientačně ji můžeme zjistit například takto: Připravíme si kousek 
neexponovaného filmu (u kinofilmu můžeme odstřihnout kousek neexponovaného filmu 
vyčnívajícího z kazety). Ponoříme ho z poloviny do vývojky 20o C teplé a současně začneme měřit 
čas. Filmem ve vývojce nepohybujeme a pozorujeme, jak ponořená část emulze mění barvu. 
Nejprve zesvětlá, pak ztmavne, až se její odstín přibližně vyrovná s hustotou části neponořené. Čas 
od ponoření až k tomuto okamžiku zaznamenáme. Jeho patnáctinásobek odpovídá přibližně 
normální vyvolávací době.  
 
 
2.3. Vyhodnocení negativu a jeho příprava ke zvětšování 
 
Na vyvolaném a usušeném negativu najdeme záběr, na němž vyšel nejtmavší odstín šedé stupnice 
(černý samet) poprvé o sotva znatelně tmavší, než zcela neexponovaná část negativu (minimální 
hustota - závoj). Najdeme pak políčko, které je exponováno 4 x více, než tento záběr. Je to druhé 
tmavší políčko od něj na filmu. Odpovídá přibližně správné expozici. Pro dobrou orientaci si toto 
políčko označíme (např. fixem pro psaní na neporézní materiály). 

 



 
 
Vyvolaný pás filmu s řadou expozic. Pole přesně uprostřed odpovídá správné expozici. 
 
 
2.4. Určení citlivosti 

 
Praktickou citlivost určíme porovnávací metodou. Každý fotografující má k dispozici nějaký 
materiál, se kterým častěji pracuje a o němž ví, s jakou citlivostí u něj může počítat. Tento materiál 
použijeme k vytvoření porovnávacího standardu. Vyfotografujeme na něj popsaným způsobem 
šedou stupnici. Expozici určíme pro citlivost, na jakou tento materiál obvykle exponujeme. 
Vyvoláme ho přesně tak, jak jej obvykle vyvoláváme. Po vyvolání a usušení označíme políčko, 
exponované normální expozicí. Vyvolaný negativ si uschováme a můžeme ho používat jako 
porovnávací standard. Citlivost materiálu zkoušeného a materiálu, na němž je porovnávací 
standard, se mohou samozřejmě libovolně lišit. Důležité je jenom, aby byla v obou případech 
určena při fotografování správně expozice (pokud možno stejným expozimetrem) a abychom i 
fotografování prováděli stejnou metodou (pokud možno stejným fotografickým přístrojem a 
objektivem).  
Každý materiál, který zkoušíme, přímo vizuálně porovnáme se získaným standardem. Na 
negativech porovnáme nejdříve nejméně krytá pole šedé stupnice (tedy černý samet). Na nově 
zkoušeném materiálu najdeme snímek, u kterého se hustota toho nejméně krytého pole šedé 
stupnice odlišuje od závoje asi stejně jako u normálně exponovaného snímku standardu. Tento 
snímek odpovídá správné expozici. Podle toho, o kolik se tato jeho expozice liší od expozice 
naměřené (H), můžeme určit citlivost, s jakou můžeme počítat v našich podmínkách.  
 
 
2.5. Zvětšení negativu šedé stupnice 
 
Označené (přibližně správně exponované) políčka zvětšíme obvyklým způsobem na fotografický 
papír normální gradace. Postupujeme tak, jak jsme zvyklí a snažíme se, aby byl pozitiv co nejvíce 
podobný originálu šedé stupnice. Můžeme si ji vzít sebou do temné komory a orientačně ji 
porovnávat s pozitivem již při barevném osvětlení fotokomory.  
 
 
2.6. Vyhodnocení pozitivu 
 
Vzniklou fotografickou reprodukci šedé stupnice pak s jejím originálem přímo porovnáme. Pozitiv 
musí být usušený a porovnáváme jej při normálním běžném osvětlení. Černá na reprodukci by měla 
být stupněm zčernání podobná černému sametu na šedé stupnici, bílá na reprodukci by měla být 
jen sotva znatelně našedlá. Tato „našedlost“ zajišťuje správnou reprodukci ve světlech. Budou-li 
vzájemně souhlasit odstíny černé a bílé, budou většinou přibližně souhlasit i hustoty jednotlivých 
šedých polí.  Z hlediska podobnosti reprodukce šedé stupnice a jejího originálu mohou nastat tři 
případy:  



 
1. Reprodukce je srovnatelná s originálem. Vyvolávací doba byla tedy zvolena dobře.  
 
2. Reprodukce je méně kontrastní. V tomto případě vychází černá na kopii světlejší nebo bílá 
tmavší, než na originále. Strmost je třeba zvýšit a vyvolávací dobu tedy prodloužit.  
 
3. Reprodukce je kontrastnější. Některé z tmavších polí vychází již jako zcela černé, nebo naopak 
některé ze světlejších šedých polí vychází již jako zcela bílé. Strmost je třeba snížit, vyvolávací dobu 
tedy zkrátit.  
 
V případě, že se nám nepodaří správnou vyvolávací dobu napoprvé přesně určit, je třeba postup 
opakovat s upravenou vyvolávací dobou. Pokud zkoušíme materiál, který jsme ještě nevyvolávali, 
doporučujeme vyvolat naexponované pásky filmů ve třech vývojnicích různými vyvolávacími časy. 
Můžeme je též vyvolat v jedné vývojnici, ze které je postupně ve tmě přenášíme do přerušovací 
lázně. Osvědčuje se odstupňování vyvolávacích časů asi po 1/3 celkové doby. 

  
Popsaným způsobem je možné celkem rychle a s dostatečnou přesností určit potřebný vyvolávací 
režim v našich konkrétních podmínkách. Doporučujeme si takto vyzkoušet i materiál, se kterým 
běžně pracujeme, pokud zakoupíme nových pár kusů. Vyhneme se tak nepříjemným překvapením, 
vzniklým v důsledku nestandardní kvality při výrobě. V tomto případě již negativy nemusíme 
zvětšovat, použijeme přímé porovnání zjednodušenou metodou.  
 
 

 
2.7. Zjednodušená metoda  

 
Pro přibližné určení vyvolávací doby nebo pro kontrolu nového emulzího čísla materiálu, který jsme 
již zkoušeli, většinou nemusíme zkušební negativ znovu zvětšovat. Postačí, když budeme mít 
schovaný negativ již vyzkoušeného materiálu, který jsme nazvětšovali a jehož strmost nám 
vyhovuje – nazýváme jej zde „porovnávací standard“. Ten může posloužit jako standardní vzorek 
k přímému porovnávání s jinými zkoušenými materiály. Nejlépe se negativy porovnávají proti 
rovnoměrně prosvětlené ploše (může to být třeba i obloha). Strmost negativů bude stejná tehdy, 
když na nich bude shodné krytí jak nejtmavšího pole šedé stupnice, tak i pole nejsvětlejšího. Na 
zkoušeném materiálu nalezneme snímek, u něhož nejméně kryté pole šedé stupnice (černý samet) 
odpovídá svou hustotou černému sametu na správně exponovaném snímku porovnávacího 
standardu. Potom na těchto snímcích porovnáme hustoty polí šedé stupnice, které odpovídají její 
nejsvětlejší ploše. Pokud je na zkoušeném materiálu hustota této plochy světlejší, negativ má 
menší strmost než porovnávací standard. Pokud je tmavší, strmost je větší. Má-li toto nejtmavší 
pole stejnou hustotu, je zkoušený materiál vyvolán na stejný kontrast jako porovnávací standard. 
Nejlepších výsledků dosáhneme touto metodou tehdy, když je zkoušený materiál stejného druhu 
jako porovnávací standard. U zcela jiného materiálu ztěžuje přesné určení například rozdílná 
hustota závoje nebo trochu odlišná barva podložky nebo filmu.  
 
 

 
2.8. Zjištění vlastností materiálu z hlediska Schwarzchildova jevu 

 
Jsme-li nuceni exponovat za nízké hladiny osvětlení delšími expozičními časy, potřebujeme vědět, 
jak naměřené expoziční časy prodloužit, abychom se vyhnuli vlivu Schwarzschildova jevu. Výrobci 



materiálů určených pro náročnější účely tyto prodlužovací faktory v technické dokumentaci o svých 
materiálech obvykle uvádějí. Při našem individuálním způsobu zpracování se však uváděné faktory 
mohou i výrazně lišit.  
Zjištění skutečných potřebných prodlužovacích faktorů provedeme pomocí fotografování šedé 
stupnice několika dlouhými časy. Podle údaje expozimetru vyhodnotíme clonové číslo, odpovídající 
expozičnímu času asi 1/60 s. Při tomto čase se Schwarzschildův jev neprojeví, a tak nám tento 
snímek poslouží jako standard pro porovnávání s ostatními. Dále vyhodnotíme podle expozimetru 
clonová čísla, odpovídající dobám expozice 1 s, 10 s a 30 s. Pro tyto časy nalezneme v technické 
dokumentaci k použitému materiálu příslušné prodlužovací faktory pro zohlednění vlivu 
Schwarzschildova jevu. Stanovíme si prodloužené expoziční časy a pro jistotu vyfotografujeme 
každý snímek i časem polovičním a dvojnásobným. Nejsou-li prodlužovací faktory od firmy 
k dispozici, odhadneme je: prodloužíme expozici z  naměřených 1 s na 2 s, z naměřených 10 s na 60 
s, z naměřených 30 s na 180 s. Na vyvolaném negativu pak porovnáme hustoty jednotlivých záběrů 
se záběrem při 1/60 s, a potřebný prodlužovací faktor snadno určíme. 
 
 
 
2.9. Zhotovení šedé stupnice 

 
Šedou stupnici zhotovíme buď fotografickou metodou, nebo pomocí temperových barev. V případě 
zhotovení šedé stupnice fotografickou metodou použijeme matný fotografický papír (barytovaný; 
RC papíry nebývají dostatečně matné), na který postupně exponujeme proužky tak, aby vzniklo asi 
6 stupňů od bílé až po černou. Hustoty by měly být přibližně rovnoměrně odstupňovány. 
Fotografický papír osvětlíme rozptýleným bílým světlem. Naprosto vyhovující světlo získáme, když 
namíříme lampu s běžnou žárovkou na strop temné komory a exponujeme světlem odraženým od 
stropu. Popsaný způsob poskytuje velice rovnoměrné plochy. Naexponujeme si několik různých 
hustot šedé až černé. Z hotových a usušených papírů vybereme čtyři nebo pět šedých a ž černých 
odstínů tak, aby odstupňování jejich zčernání bylo přibližně rovnoměrné. Jednotlivá pole pak 
nalepíme na kartón. Černá na fotografickém papíře s matným povrchem ovšem většinou nevychází 
dostatečně sytá.  Proto k vytvoření nejtmavšího pole použijeme jiný papír. Velmi dobře vyhovuje 
černý papír se sametovým povrchem – tzv. velurový papír (má téměř vzhled černého sametu). 
Můžeme použít také přímo černý samet. Je výhodné, když jak první plocha (bílá), tak i poslední 
(černá) jsou větší, protože tyto dvě plochy porovnáváme často přímo na negativech.  
Jiný možný způsob zhotovení šedé stupnice je pomocí temperových barev. Opatříme si například 
titanovou bělobu a kostní čerň. Jednotlivé šedé plochy získáme namícháním bílé a černé ve 
vhodném poměru. Barvu nanášíme na čtvrtky, z nich pak vystřihneme vhodné pole a nalepíme na 
kartón. Pro nejsvětlejší plochu nám vyhoví nejlépe zadní strana běžné fotografie na barytovaném 
papíře nebo bílý rýsovací kartón. Pro nejtmavší plochu použijeme černý velurový papír nebo samet.  
Optimální velikost šedé stupnice pro naše účely je asi 30 x 40 cm. Můžeme si ale zhotovit i šedou 
stupnici menší (třeba 5 x 20 cm), kterou budeme umisťovat do okraje snímků motivů, na jejichž 
správné reprodukci nám záleží.  
 



 
 
 
Ukázka použití šedé stupnice při výuce černobílého procesu negativ-pozitiv. Pořízeny  
tři řady expozic. Film s jednou řadou byl vyvolán měkce, film s druhou řadou normálně,  
třetí film kontrastně. V následném pozitivním procesu se studenti snaží ze všech záběrů  
zhotovit vyhovující fotografie – tedy mimo jiné i z těch podexponovaných a nedostatečně 
vyvolaných, nebo naopak z přeexponovaných a převyvolaných. 
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