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METODIKA KOREKTNÍ FOTOGRAFICKÉ REPRODUKCE DAGUERROTYPICKÝCH OBRAZŮ
S VLASTNÍM ZKONSTRUOVANÝM PROTOTYPEM REPRODUKČNÍHO ZAŘÍZENÍ

Výzkum základní metodiky fotografické reprodukce daguerrotypických obrazů 

1. Základní charakteristiky daguerrotypií

Při utváření metodiky fotografování daguerrotypických obrazů je nutné vycházet z jejich specifických charakteristik. 
– Daguerrotypický obraz, který je vytvořen na postříbřené měděné destičce, je dobře zřetelný jen v určitém úhlu 

pohledu. 
– Daguerrotypie je umístněna pod sklem, kterým je chráněna od okolního prostředí.
– Daguerrotypie je vsazena v rámečku či uzavíratelné ozdobné etuji, které jsou její nedílnou součástí.
– Na rámečcích a etujích jsou použité rozličné materiály, mnohdy dále zdobené i se zlacenými prvky. 
 Toto vše jsou specifika, které se musí brát v potaz při řešení způsobu fotografování a svícení. Kvalitně musí být 
reprodukován nejen vlastní daguerrotypický obraz bez odlesků ve skle, ale i daguerrotypie jako celek v rámečku či 
v etuji, protože ty jsou nedílnou součástí a významnou výpovědí o dobové estetice. Daguerrotypie, jako nejstarší 
fotografický záznam, je velice choulostivá na okolní vlivy, proto zacházení s ní musí být velmi šetrné ve všech ohle-
dech i při vlastním fotografování. Z těchto důvodů by daguerrotypie měly co nejméně opouštět optimální archivní 
prostředí, nemají být vystaveny teplotním změnám a změnám vlhkosti, a být vystaveny dlouhodobě světlu. Poři-
zování jejich reprodukcí musí všechny tyto okolnosti respektovat. Z těchto důvodů je předkládaná práce zaměřena 
na vypracování metodiky k zjištění optimálních podmínek pro pořizování reprodukcí daguerrotypií. Na základě pro-
vedeného výzkumu je na závěr navržené řešení. 

2. Záměr výzkumu

Optimálním řešením je fotografování s mobilním osvětlovacím zařízením, které bude všechny uvedené požadavky 
splňovat, a to za využití současných technologických možností fotografického záznamu. Ukázky práce s prvním pro-
vizorním osvětlovacím zařízením a vyhodnocení výsledků jsou výsledným výstupem první fáze. Závěrečným výstu-
pem druhé fáze je návrh konstrukce a pořízení prototypu originálního osvětlovacího zařízení určeného k certifikaci 
a výrobě.

qw
Vkládaný text
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3. Výzkum základní metodiky fotografické reprodukce daguerrotypických obrazů 

Metodika postupů:
1/ Zjištění optimálních technických a světelných podmínek. Test způsobu svícení
2/ Vyhodnocení provedeného testu za účelem zjištění optimálního světelného zdroje
3/ Popis prvního provizorního osvětlovacího zařízení 
4/ Srovnání a vyhodnocení snímků pořízených pod různými druhy osvětlení
5/ Pořízení souboru reprodukcí daguerrotypií 
6/ Metodika způsobu fotografování a popisu ukládání fotografií
7/ Návrh na vytvoření originálního osvětlovacího zařízení a jeho výrobu

3.1 Zjištění optimálních technických a světelných podmínek. Test způsobu svícení

Pro zjištění optimálních technických a světelných podmínek, především určení druhu světla a úhlu jeho dopadu při 
fotografování daguerrotypií byl proveden test. 

Základní technické podmínky
Pro testování byla vybrána daguerrotypie z dostupné soukromé sbírky1, která je v ozdobné etuji, jež má některé 
části zlacené.
 Jako podložka byl zvolen šedý papír, neboť na šedé ploše jsou patrné jakékoliv barevné posuny, které by nastaly 
v kterékoliv následné fázi prezentace či reprodukování tohoto fotografického záznamu tiskem. 
 K daguerrotypii bylo přiloženo měřítko umožňující zjistit jeho velikost.

Při testu byl použitý standardní způsob svícení běžně užívaný a doporučovaný při reprodukování: dva světelné zdro-
je s žárovkami 1 000 W na stativech. Poloha světel na stativech se měnila tak, aby se docílilo potřebných různých 
úhlů dopadu světla na testovanou daguerrotypii. 
 Fotografováno bylo přístrojem Nikon D 700 s objektivem AF-S Nikkor 70-200 mm 1:2,8 G II ED, s použitím telekon-
ventoru TC-20E III. Použití dlouhého ohniska a telekonventoru je vhodné vzhledem k malým velikostem daguerro-
typií, zamezení zrcadlení fotoaparátu ve skle a omezení soudkovatění obrazu. Při fotografování byla vypnuta funkce 
stabilizace obrazu a bylo spuštěné zrcátko. Tím je zamezeno roztřesení obrazu během expozice. (Nezabývám se zdů-
vodněním tohoto typu fotoaparátu ani otázkou digitálního záznamu a odlišnostmi od snímání klasickou analogovou 
technologií na diapozitivní materiál formátu 6 x 9 cm, protože to nebylo záměrem tohoto výzkumu).
 Před vlastním fotografováním daguerrotypií byla nafotografována standardizovaná tabulka Color Checker 
Passport, umožňující softwarově vyvážení bílé a všech základních barev, sledovat, či následně korigovat barevnost. 
Stejná tabulka byla nasnímána i jako poslední snímek po skončení fotografování daguerrotypií pro kontrolu, že 
v průběhu fotografování nedošlo k žádným odchylkám.

 Výsledkem provedeného testu je soubor 7 snímků, které odpovídají uvedeným úhlům dopadajícího světla – viz s. 3.



5

Obr. 1 – pořízený se světlem dopadajícím pod úhlem 60° Obr. 2 – pořízený se světlem dopadajícím pod úhlem 55°

Obr. 3 – pořízený se světlem dopadajícím pod úhlem 50° Obr. 4 – pořízený se světlem dopadajícím pod úhlem 45°

Obr. 5 – pořízený se světlem dopadajícím pod úhlem 40° Obr. 6 – pořízený se světlem dopadajícím pod úhlem 35°

Obr. 7 – pořízený se světlem dopadajícím pod úhlem 30°
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3.2 Vyhodnocení provedeného testu za účelem zjištění optimálního světelného zdroje

Na uvedené sérii 7 snímků je možné názorně sledovat změny v kvalitě zobrazení.
Sledovaná kritéria:
a/ Vlastní daguerrotypický obraz
b/ Odlesky, vady či nečistoty na skle
c/ Kvalita zobrazení rozličných povrchů materiálů
d/ Kvalita reprodukování zlacených částí 
e/ Vržené stíny

a/ Vlastní daguerrotypický obraz 
Na fotografii (obr. 1) pořízené s dopadajícím světlem pod úhlem 60° je obraz málo zřetelný, bez správného kontras-
tu. To samé je patrné i na obr. 2 a obr. 3. Teprve na obr. 4, pořízeném při světle dopadajícím pod úhlem 45°je již obraz 
kvalitně reprodukovaný, a jen malé ztmavnutí obrazu se projevuje na dalším snímku – obr. 5 (pořízeném při světle 
dopadajícím pod úhlem 40°). Na dalších snímcích obr. 6 a obr. 7 je toto ztmavnutí v celé ploše obrazu již markantní 
a zhoršuje se tím kvalita reprodukce daguerrotypického obrazu.
 Vyhodnocení: Jako optimální se ukazuje fotografování při světle dopadajícím pod úhlem 45°–40°.

b/ Odlesky, vady či nečistoty na skle
 Na skle se často vyskytuje spousta vad: škrábance, nečistoty, prach pod sklem (někdy i prach na skle, neboť i přes 
opatrné očištění prachu na skle štětečkem se v průběhu fotografování nezabrání některým drobným prachovým 
zrnkům), které jsou více zřetelné pod určitým úhlem dopadu světla. Zásadní je však především odstranění odlesků 
na skle. Odlesky skla jsou markantní na snímcích obr. 1 a obr. 2, kde jsou také příčinou zhoršení kvality zobrazení 
daguerrotypického obrazu. Na dalších snímcích tato vada již není patrná.
 Vyhodnocení: Jako možné se ukazuje fotografování při světle dopadajícím pod úhlem 50°–30°.

c/ Kvalita zobrazení rozličných povrchů materiálů
Na snímcích je patrné jak s nižším úhlem dopadu světla se zvýrazňuje textura materiálu, což je patrné především 
na látce. Na snímcích obr. 1–4 jsou na většině materiálů použitých na kazetě (kůže, kov, zlacení) zřetelné odlesky, 
které tudíž zkreslují věrný popis. Další snímky jsou z tohoto hlediska lepší, byť odlesky se na drobných částech stále 
vyskytují a absolutní kritéria na kvalitu proto nesplňují.
 Vyhodnocení: U všech snímků se na různých lesklých materiálech vyskytují různě intenzivní odlesky. 

d/ Kvalita reprodukování zlacených částí 
Již z předchozího je zřejmé, že na zlacených místech se ve všech případech objevují ve větší či menší míře odlesky. 
Zcela nevyhovující jsou snímky obr. 1 a obr. 2.
 Vyhodnocení: U všech snímků nejsou odlesky na zlacených částech dobře podané, byť zlacené části musí na fo-
tografii vždy vykazovat určité odlesky, neboť tím je charakterizován lesklý materiál. Je nutné individuálně posoudit, 
jak výrazné mají být. 

e/ Vržené stíny
Velkým problém jsou vržené stíny. Stíny se prodlužují s nižším úhlem dopadajícího světla. Jsou především výrazně 
viditelné a nepatřičné na šedé podložce, zásadní vliv však mají, pokud dopadají uvnitř rámečku či etuje na vlastní 
daguerrotypický obraz. Daguerrotypie použitá k testu není adjustovaná hluboko v etuji, a tudíž vržené stíny nejsou 
tolik patrné. Přesto je zřetelné, že na fotografiích obr. 5–7 jsou stíny patrné, a v případě umístění daguerrotypie 
v etuji či rámečku s výrazně vysokou adjustací by tento vržený stín zasahoval hodně do obrazu a negativně tak ovliv-
ňoval výsledné vyznění. 
 Vyhodnocení: Ve všech alternativách jsou stíny na podložce velmi nepříjemné a rušivé, zásadní negativní vliv 
však mají tehdy, pokud zasahují do vlastního daguerrotypického obrazu. 
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Celkové vyhodnocení testu z hlediska úhlu dopadajícího světla
Při vyhodnocení provedených testů je zřejmé, že jako nejvhodnější ze všech uvedených hledisek se jeví nasvícení 
daguerrotypií v úhlu 45–35° – viz obr. 4 a obr. 5. Při větším úhlu je fotografický obraz daguerrotypií špatně zřetelný. 
Příliš nízký úhel dopadajícího světla naopak vrhá dlouhé stíny do vlastního daguerrotypického obrazu. 
 Všechny způsoby svícení však vykazují v některých ohledech určité nedostatky.

Celkové vyhodnocení vhodnosti světelného zdroje
Ze všech uvedených reprodukcí je patrné, že běžně používaný způsob svícení se světelnými zdroji ze dvou stran dává 
příliš kontrastní směrové světlo. To se projevuje v nepříznivých odlescích na zlacených částech, kde některá místa 
na reprodukci se lesknou natolik, že již nepodávají informaci o vlastní barevnosti materiálu. Světlo dopadající z boku 
ze dvou stran zároveň vytváří kolem etuje nepříjemné dlouhé stíny a v případě usazení daguerrotypie s vysokým 
rámováním mohou hluboké stíny zasahovat výrazně do vlastního daguerrotypického obrazu. Toto všechno jsou ne-
gativa, pro které se takovýto způsob svícení ukazuje jako příliš hrubý, a z hlediska věrné reprodukce daguerrotypie 
i nevhodný. 

Závěr – zjištění optimálního světelného zdroje a způsobu svícení
Pro svícení je nutné zvolit měkké rozptýlené světlo dopadající od zdroje pod uhlem ca 45°, které nechá vyniknout 
stejnoměrně jak vlastní daguerrotypický obraz, tak i provedení rámečku či etuje a materiál na nich použitý. Z těchto 
důvodů bylo přistoupeno k řešení speciálního fotografického zařízení pro reprodukování daguerrotypií.

3.3 Popis prvního jednoduchého provizorního osvětlovacího zařízení 

Jednou z důležitých činností sdružení České foto2 byla péče o historické dědictví uložené ve fotografii. V rámci to-
hoto programu byla v prvé řadě soustředěna pozornost na daguerrotypie. Na tomto programu jsem se od začátku 
podílel. Základem pro fotografování bylo pořízení prvního soupisu daguerrotypií ve sbírkách různých institucí. Nej-
důležitějším, a také konkrétním výstupem, bylo pořízení reprodukcí daguerrotypií z některých sbírek, především 
z Uměleckoprůmyslového musea v Praze. V těchto souvislostech jsme se tudíž zabývali otázkou jakým způsobem 
daguerrotypie fotografovat. Této problematice se věnoval hlavně Ivan Lutterer (1954–2001),3 který pro tyto účely 
sestrojil jednoduché osvětlovací zařízení, s kterým fotografoval daguerrotypie na diapozitivy formátu 6 x 9 cm. 
Zařízení, vzhledem k nedostatku finančních prostředků, bylo vyrobené z papírové krabice na klobouky. S tímto zaří-
zením jsem v první fázi pracoval, abych si ověřil možnosti, výhody a omezení jeho použitelnosti, a připravil základní 
metodiku fotografování daguerrotypií. Stalo se základem pro výzkum a práci na zkonstruování nového osvětlovací-
ho prototypu a vypracování metodiky fotografování daguerrotypií.
 Původní osvětlovací zařízení pro fotografování daguerrotypií má tvar nízkého válce, uvnitř kterého je v horní 
části kruhový světelný zdroj. Vnitřní stěny válce jsou bílé, čímž umožňují odraz světla ve všech směrech. Tímto 
způsobem se získává rovnoměrné měkké světlo. Nízká výška válce se zavěšeným kruhovým světelným zdrojem 
zajišťuje, že primární světlo v ideálním úhlu ca 45° dopadá jen na daguerrotypie jedné velikosti. U ostatních větších 
či menších velikostí pak dopadá již v jiném úhlu, což není vždy optimální, a jak zde bylo doloženo na testech, někdy 
i zcela nevhodné.
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3.4 Srovnání a vyhodnocení snímků pořízených pod různými druhy osvětlení

V tomto jednoduše zkonstruovaném osvětlovacím zařízení byla pořízena reprodukce stejné daguerrotypie jako 
v případě fotografování za běžných standardních podmínek pořizování reprodukcí popsaných v kapitole 1. K srovná-
vání byl zvolen z úvodního testu nejlépe vyhodnocený snímek obr. 4, pořízený pod světlem dopadajícím v úhlu 45°. 
 Při porovnání tohoto snímku obr. 4 s fotografií pořízenou s osvětlovacím zařízením (obr. 8) je zřetelně patrný 
rozdíl. Fotografie daguerrotypie pořízená s osvětlovacím zařízením (obr. 8) zachycuje velmi kvalitně daguerrotypický 
obraz, bez odlesků ve skle. Zlacené části jsou podány věrně bez negativních odlesků. Kvalitně jsou reprodukovány 
i všechny použité materiály. To, jak věrně je podán přepis materiálů, dokládá především skvrna patrná na červené 
látce pouzdra, která na snímku pořízeném za běžného způsobu svícení je skoro nezřetelná. Věrnost v zobrazení zde 
je zde jasně doložena. Tato věrnost reprodukce je důležitá i z hlediska dokladování stavu fotografovaných exponátů, 
jejich poškození a vad, což je důležitým vodítkem i pro posuzování případných restaurátorských či konzervátorských 
zásahů.
 Porovnání fotografií pořízených běžným standardním reprodukováním (obr. 4) a v speciálním osvětlovacím zaří-
zení (obr. 8) slouží jako podklad při vypracovávání návrhu na konstrukci nového speciálního osvětlovacího zařízení 
pro reprodukování daguerrotypií – nazvaného DaguerroBox.

3.5 Pořízení souboru reprodukcí daguerrotypií 

S prvním provizorním zařízením byly provedeny fotografie daguerrotypií k ověření jeho výhod a zjištění omezení či 
nedostatků, které je zapotřebí odstranit při práci na návrhu definitivního výrobního prototypu.
 Jako vzorek k ověření možností osvětlovacího zařízení byl použit soubor daguerrotypií uložených v Oddělení star-
ších českých dějin Národního muzea. Soubor byl zvolen s ohledem na jeho dostupnost, potřebu pořídit urychleně 
kvalitní reprodukce, a vhodný i z hlediska různých velikostí a rozmanitosti ve způsobech adjustací v rámečcích a etu-
jích. To umožňuje v praxi ověřit a dostatečně posoudit všechny okolnosti, které je nutné brát v úvahu při navržení 
nové konstrukce originálního osvětlovacího zařízení pro reprodukování daguerrotypií.

3.6 Metodika způsobu fotografování a popisu ukládání fotografií

V souvislosti s fotografováním daguerrotypií ze sbírky Oddělení starších českých dějin Národního muzea vyvsta-
la potřeba vypracování systému popisování pořízených reprodukcí. Systému, který by byl přehledný a umožňoval 
i praktické a rychlé vyhledávání.

obr. 8
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Metoda popisu pořízených fotografií
Jak již bylo řečeno daguerrotypie je cenná jak vlastním daguerrotypickým obrazem, tak celou adjustací. Tato adjus-
tace v rámečku či uzavíratelné etuji vypovídá o kulturně společenském kontextu i dobovém vkusu a požadavcích 
objednavatele. U každé daguerrotypie je i z důvodů přesné dokumentace proto pořízeno několik snímků, které 
zachycuji vlastní daguerrotypický obraz, celou daguerrotypii v rámečku či etuji, její zadní (spodní) část, a v případě 
zavírací etuje i přední (vrchní) část.
 Každý pořízený snímek je vždy označen inventárním číslem. K tomuto inventárnímu číslu jsou přidávána písmena 
A–D podle tohoto klíče:
– daguerrotypie s adjustací v rámečku či etuji: pouze inventární číslo
– vrchní strana etuje: inventární číslo_A 
– spodní strana etuje či rámečku: inventární číslo_B
– otevřená etuje s daguerrotypií: inventární číslo_C
– detail pouze vlastního daguerrotypického obrazu bez adjustace: inventární číslo_D
Toto značení při uložení do digitální databáze umožňuje rychlé vyhledávání podle potřebného požadavku.

Ukázka fotografií a systému popisu 
Ukázky jsou vybrané ze soboru daguerrotypií uložených ve sbírce Oddělení starších českých dějin Národního muzea. 
Snímky obr. 9 – obr. 12 ukazují jednu daguerrotypii (inv. č. H2-185.405)4, která je v uzavíratelném pouzdře.

Na snímku obr. 9 - H2-185.405 je zachycena adjustovaná daguerrotypie 
Na snímku obr. 10 - H2-185.405_A je zachycena vrchní (přední) strana etuje 
Na snímku obr. 11 - H2-185.405_B je zachycena spodní (zadní) strana etuje či rámečku 
Na snímku obr. 12 - H2-185.405_C je zachycena daguerrotypie v rozevřené etuji (celek)

obr. 9 obr. 10

obr. 11 obr. 12
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Snímky obr. 13 – obr. 15 ukazují daguerrotypii (inv. č. H2-192.671)5, která je v ozdobném rámečku 
Na snímku obr. 13 - H2-192.671 je zachycena vlastní daguerrotypie
Na snímku obr. 14 - H2-192.671_B je zachycena spodní (zadní) strana rámečku 
Na snímku obr. 15 - H2-192.671_D je zachycen hlavně vlastní daguerrotypický obraz (de facto detail celé daguerrotypie)
Na snímku obr. 16 - H2-60.8916 je zachycena daguerrotypie se zlacením na velké ploše rámečku. 

obr. 13 obr. 14

obr. 15 obr. 16
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3.7 Návrh na vytvoření originálního osvětlovacího zařízení a jeho výrobu

Při práci s prvním provizorně zkonstruovaným zařízením byly zjištěné jisté jeho limity. Bylo ověřené, že hlavní pro-
blém vzniká hlavně u daguerrotypií většího rozměru, neboť světlo pak dopadá pod vyšším úhlem než je optimální, 
nebo u daguerrotypií velmi malých, na které naopak primární světlo dopadá pod úhlem příliš malým. Při sestrojo-
vání definitivního osvětlovacího zařízení se proto pozornost soustředila především na vyřešení tohoto problému 
a  drobností v provedení konstrukce zajišťujících větší kvalitu a variabilitu použití.
 Na základě výzkumu, prováděných testů a vyhodnocení práce na souboru daguerrotypií z Oddělení starších 
českých dějin Národního muzea byly zahájeny práce na návrhu konstrukce originálního osvětlovacího zařízení pro 
reprodukování daguerrotypií. Toto nové zařízení musí splňovat náročné požadavky na kvalitní reprodukování da-
guerrotypií a zároveň být mobilní, aby bylo využitelné na nejrůznějších pracovištích.
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4. Výsledná metodika korektní fotografické reprodukce daguerrotypických obrazů 

1/Konstrukce a popis vyrobeného prototypu DaguerroBoxu
2/ Metodika práce s DaguerroBoxem
3/ Ověření práce s DaguerroBoxem na vybraných vzorcích

Druhá fáze výzkumu probíhala na základě vyhodnocení poznatků zjištěných z prováděných testů různých způsobů 
svícení daguerrotypií při jejich reprodukování a při práci s prvním provizorním osvětlovacím zařízením.
 
Z první fáze výzkumu vyplynuly jasně tyto požadavky na optimální způsob svícení a tudíž i konstrukci nového osvět-
lovacího zařízení:
1/ světlo musí být měkké, rovnoměrně rozptýlené, aby nevrhalo nevhodné a tvrdé stíny
2/ primární světlo musí dopadat na fotografovanou daguerrotypii i při různých velikostech vždy ideálně v úhlu  
45–40°
3/ zkonstruované zařízení musí být mobilní, aby bylo snadno přenosné a použitelné v prostředí archivů, v nichž jsou 
daguerrotypie uloženy
4/ osvětlovací zařízení nesmí být náročné na obsluhu
 Při konstrukci nového originálního osvětlovacího zařízení byly nvšechny tyto požadavky splněny.
 Závěrečná fáze výzkumu byla zaměřena na ověření metodiky při práci s nově zkonstruovaným unikátním osvět-
lovacím zařízením – DaguerroBoxem.

4.1 Konstrukce a popis vyrobeného prototypu DaguerroBoxu

Pro zkonstruované zařízení je užito pojmenování DaguerroBox, neboť se jedná o oddělený prostor se specifickými 
vnitřními podmínkami – v tomto případě světelnými.

a/ Základní kriteria pro konstrukci
V průběhu výzkumu bylo ověřeno a potvrzeno, že nejvhodnějším tvarem pro konstrukci osvětlovacího zařízení pro 
reprodukování daguerrotypií je tvar válce. Na základě první fáze výzkumu se však ukázala nutnost zvětšit průměr 
válce tak, aby umožňoval správné nasvícení i daguerrotypických obrazů větších rozměrů, kterých je dosaženo pře-
devším při rozevření etuje, a vyřešit konstrukci tak, aby umožňovala dopad světla v optimálním úhlu na daguerro-
typie různých velikostí. 
 Pro konstruované zařízení je užito pojmenování DaguerroBox, neboť se jedná o oddělený prostor se specifickými 
vnitřními podmínkami – v tomto případě světelnými.
 Konstrukce DaguerroBoxu vznikla v úzké spolupráci s Matějem Bártou.

b/ Konstrukce DaguerroBoxu
Vzhledem k známým velikostem daguerrotypií uložených v českých institucích byl zvolen jako dostatečný průměr 
válce 580 mm, osazený kruhovým světelným zdrojem o průměru kružnice 500 mm. Vlastní válec zařízení mu-
sel umožňovat posun světelného zdroje do takové výše, z které by byl zajištěn dopad světla na fotografovanou 
daguerro typii v optimálním úhlu 45–40°.
 Na základě ověřování vhodných materiálů přímo u výrobců byl zvolen jako materiál pro vlastní tubus polypropylen. 
Rozhodující výhodou je jeho snadné tvarování, nízká hmotnost a možnost výroby jednoho kusu. K výrobě byly použity 
běžně vyráběné šedé polypropylenové desky síly 10 mm (kvůli pevnosti na základnu těla DaguerroBoxu a horní desku 
víka) a 5 mm (na ostatní části). Po celkovém sestavení DaguerroBoxu byly vnější části povrchově lakovány černou bar-
vou, a vnitřní části barvou bílou, aby se od nich odráželo světlo a vzniklo měkké rozptýlené osvětlení.
 DaguerroBox se sestává ze dvou samostatných částí – z těla boxu a víka boxu (viz výkres obr. 17).
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víko boxuvíko boxu

obr. 17

obr. 18

Tělo DaguerroBoxu
Základnu těla tvoří spodní deska o síle materiálu 10 mm a vnějším průměru 640 mm. Na této desce je pevně usazen 
kruhový válec (z desky síly 5 mm tepelně svařované do tohoto tvaru) o vnitřním průměru 560 mm (viz výkres obr. 18 
a fotografie obr. 19). Na dvou protilehlých stranách tohoto válce v jeho spodní části při kontaktu se spodní deskou 
jsou výřezy široké 110 mm a vysoké 7 mm. V této spodní desce na její vnitřní straně je uprostřed zahlouben vyfré-
zovaný kruh o průměru 15 mm hluboký 5 mm. 

 Do tohoto otvoru zapadá výstupek o stejných rozměrech, který je uprostřed spodní strany vyjímatelné točny, 
jež je položena na spodní desku těla a dvěma úchyty prostrčena skrz výřezy v tubusu. Tato spodní deska o prů-
měru 550 mm je v tomto středu otočná ovládáním dvěma plochými jazýčky (20 x 20 mm) vystupujícími z točny 
vně vyříznutých otvorů na boku válce. V případě potřeby je možné jednoduchým pootočením nastavit na točně 
položenou daguerrotypii do potřebné polohy, aniž by se muselo složitěji manipulovat vlastní daguerrotypií či 
fotoaparátem. 
 Točna – otočná deska je polepena folií z materiálu Roll up s šedým potiskem a 10 mm čtvercovým rastrem čer-
ných čar o tloušťce 0,3 bodu. Dvě čáry v osách jsou zesílené na tloušťku 0,6 bodu. Takto vytvořený rastr umožňuje 
správné položení fotografované daguerrotypie na střed a zároveň slouží jako měřítko. Šedá barva je zvolena jako 
nejvhodnější podklad, na kterém je možné sledovat případné posuny v barevnosti, a tak je v postprodukci následně 
správně korigovat. Dodržení správné barevnosti je pak možné sledovat v kterékoliv další fázi reprodukování snímku. 
V případě poškození šedé folie s rastrem je možné tuto folii nově polepit. Stejně tak je možné na otočnou desku 
pokládat jakékoliv jiné podložky v potřebném materiálu a provedení. 
 Na spodní desce tvořící základnu daguerroboxu jsou na jejím přesahujícím okraji kolem tubusu těla v pravidel-
ných rozestupech na třech místech upevněny naváděcí patice, do nichž při sestavě daguerroboxu zapadají trapézové 
tyče, které jsou součástí vrchního dílu – víka. Tyto patice mají vnější průměr 20 mm a výšku 20 mm (obr. 19).

c/ Víko DaguerroBoxu
Víko je vyrobené ze stejného materiálu a povrchově upravené na vnitřní straně bílou barvou, na vnější straně bar-
vou černou. Víko má celkový průměr s přesahujícím okrajem 640 mm, vnitřní průměr tubusu 580 mm. 
 Ve víku je vprostřed vyříznutý obdélníkový otvor rozměru 300 x 230 mm. Tímto otvorem se dovnitř vkládají 
daguerrotypie a fotografují. K omezení vlivu parazitního odraženého světla do objektivu je tento otvor opatřen 
posuvným rámečkem. Ten je tvořen ze čtyř kovových lamel, černou barvou práškově eloxovaných, které posunem 
v kovových vodících lištách umožňuji vytvořit rámeček potřebné velikosti (obr. 20).
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 Na přesahujícím okraji víka jsou v stejně pravidelných odstupech jako u okraje základny otvory o průměru 12 mm, 
na nichž jsou ze spodní části dvěma šrouby uchyceny trubkovité patice stejného rozměru jako u dílu spodního. Tě-
mito otvory prochází kovové tyče s trapézovým závitem, které jsou na horním konci zakončeny křídlovou maticí. 
Na spodní straně jsou zakončeny hrotem, který zajišťuje pevné a přesné ukotvení v patici uchycené na základně 
DaguerroBoxu. Tyto tři závitové tyče umožňují posun víka do požadované výšky.
Výška výtahu, a tím i výškový rozměr víka a trapézových tyčí je vypočítán tak, aby při největším výtahu dopadalo 
světlo ze světelného zdroje na střed otočné desky, na kterou se budou klást daguerrotypie v úhlu 45° (obr. 21).
 Na výkresech obr. 21b a 21c jsou zakresleny výtahy víka ve výškách zajišťujících dopad světla ze zdroje v optimál-
ním úhlu 45° při různých rozměrech daguerrotypie.

d/ Světelný zdroj DaguerroBoxu
Světelné kruhové těleso vhodného charakteru a rozměru se běžně nevyrábí. Bylo nutné proto zajistit speciální 
výrobu jednoho kusu. Jako nejdostupnější řešení se ukázalo použití neonové trubice, která vyzařuje světlo blízké 
dennímu (kolem 5 600 až 5 800 °K) a jde v libovolném tvaru a velikosti vyrobit poměrně snadno i v jenom kuse či 
malém počtu. 
 Průměr neonové trubice 22 mm byl zvolen tak, aby odpovídal svou velikostí rozměru boxu, dal se do něj dobře 
umístit a poskytoval dostatečné světlo. Neonová trubice je vytvarovaná do kruhu o vnějším průměru 500 mm. 
Zavěšena je v odstupu 45 mm od spodní strany víka na čtyřech speciálních plastových úchytech přišroubovaných 
k víku. Proud je do trubice veden kabelem přes transformátor o vstupním napětí 230V, 0,20A, 50/60 Hz a na výstupu 
990 V, 40 mA, 45 000 Hz, protažením víkem ke dvěma koncům neonové trubice (obr. 20 a 22).

obr. 19 obr. 20 

obr. 21a

obr. 21b

obr. 21c
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obr. 22 

e/ Sestavení DaguerroBoxu
DaguerroBoxu složený ze dvou částí se sestaví jednoduše nasunutím víka na tělo DaguerroBoxu a usazením ko-
vových tyčí s trapézovým závitem do příslušných patic na přesahujícím okraji spodního dílu (obr. 22). Maximální 
rozměr DaguerroBoxu při vysunuté poloze víka je průměr 640 mm, výška 360 mm. Celková hmotnost je 10,2 kg. 

Kompletní dokumentace k DaguerroBoxu je na samostatných přílohách
 

4.2 Metodika práce s DaguerroBoxem

Výhody zařízení
1/ Zařízení je díky svým rozměrům a nevelké hmotnosti snadno přenositelné. Tato jeho mobilita umožňuje umístit 

zařízení v jakémkoliv potřebném prostoru, aniž by daguerrotypie musely opouštět klimatizované prostory, v kte-
rých jsou uloženy (obr. 23). To je první zásadní a podstatná výhoda. 

2/ DaguerroBox zajišťuje stálé světelné podmínky, a tak všechny reprodukce daguerrotypií pořízené v tomto zaříze-
ní mají standardní a tudíž i porovnatelnou kvalitu.

3/ Posun víkem do potřebné výšky umožňuje nastavit optimální úhel dopadu primárního dopadajícího světla pro 
rozdílně velké daguerrotypie. 

4/ Práce s DaguerroBoxem je velmi snadná a pohodlná.

Fotografovat je možné jakýmkoliv fotoaparátem, který splňuje kritéria na kvalitu fotografického záznamu. Za sou-
časného stavu vývoje záznamu fotografického obrazu je ideální pořizovat snímky digitálním aparátem prostřednic-
tvím počítače, kde lze záběr lépe kontrolovat a zároveň provést i veškerý popis snímku sloužící k jeho identifika-
ci. Fotografický přístroj musí být umístěn na stativu, který zajišťuje dostatečnou stabilitu. Vodováhou položenou 
na DaguerroBoxu a uvedením fotoaparátu do vodováhy je zajištěné kolmé snímání. Při fotografování musí být míst-
nost zatemněna a bez dalšího osvětlení uvnitř prostoru.
 Podrobnosti ohledně fotografického vybavení a možných způsobů fotografování nebyly součástí tohoto výzkumu.

Dedikace metodiky
Tato metodika určená k certifikaci vznikla v rámci projektu číslo DF12P01OVV038 „Daguerrovo rejsování světlem…“ 
– nové metody a postupy pro ochranu, péči a zpřístupnění kulturního dědictví v daguerrotypii, řešeného v letech 
2012 až 2015 soutěže MK ČR Národní kulturní identity (NAKI).
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4.3 Ověření práce s DaguerroBoxem na vybramých vzorcích

Se zkonstruovaným DaguerroBoxem byl proveden test k ověření postupů při práci se zařízením a prověření zvolené 
metodiky. 
 K testu byla použita daguerrotypie ze soukromé sbírky užitá již při testu při fotografování s provizorním zaříze-
ním. Byla snímána svícením při různém výtahu víka, a tudíž pod různými úhly dopadu světla na daguerrotypii. 
 Fotografováno bylo přístrojem Nikon D 700 s objektivem AF-S Nikkor 70-200 mm 1:2,8 G II ED, s použitím te-
lekonventoru TC-20E III. Při fotografování byla vypnuta funkce stabilizace obrazu a bylo spuštěné zrcátko. Tím je 
zamezeno roztřesení obrazu během expozice.
 Na začátku fotografování byla nasnímána standardizovaná tabulka Color Checker Pasport, umožňující sledovat, 
či následně korigovat, správnou barevnost (obr. 24).

obr. 24 

obr. 23 
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obr. 25 obr. 26

obr. 27 obr. 28

Na zde uvedených snímcích je možné sledovat jak proměny v kvalitě zobrazení daguerrotypického obrazu, tak ad-
justace a etuje. 
 Obr. 25 je pořízen při výtahu víka 180 mm. Je zde patrné celkové ztmavnutí obrazu stejně jako okolní adjustace. 
Výrazně tmavší a delší je i okolní vržený stín, byť měkký, což je patrné i na látce, a při zvětšení je pozorovatelné 
i ve vlastním obraze. 
 Obr. 26 pořízený při výtahu světla do výšky 300 mm, kdy je dosaženo optimálního nasvícení 45° tyto nedostatky 
nemá. Je vyrovnaný v celé ploše, a stejně věrně jsou podány i materiály použité na adjustaci. 
 Obr. 27 pořízený při výtahu víky do 325 mm již výrazně změny v zobrazení neprokazuje, je však méně kontrastní 
což je patrné i na vlastním obraze. 
 Obr. 28 zachycující celek rozevřené etuje ukazuje jak je při správném nasvícení zřetelná skvrna na látce spodní 
strany víka etuje. Různým úhlem svícení je možné tudíž docílit zvýraznění či naopak potlačení některých detailů.
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5. Ukázka fotografií vybraných daguerrotypií pořízených s DaguerroBoxem

Na prokázání možností kvalitního pořízení fotografických reprodukcí daguerrotypií s DaguerroBoxem byl pořízen 
následující soubor vybraných daguerrotypií uložených v Oddělení starších českých dějin Národního muzea.
 Na daguerrotypii (inv. č. H2-181.945)7 jsou dokladovány dva druhý svícení z různých výšek odstupu světla od sní-
mané daguerrotypie. Obr. 29 (pořízený při výtahu víka do 180 cm) a obr. 30 (pořízený při výtahu víka do 285 cm) 
slouží jako ukázka změn v reprodukci daguerrotypie při různém úhlu dopadu světla. 

 

obr. 29 obr. 30
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obr. 31

obr. 32



20

obr. 33

obr. 34 obr. 35
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obr. 36

obr. 37

 Obr. 31 H2-185.405_C Dvojportrét ženy a muže,
kol. 1850, zavřená etuje 120 x 95 x 21 mm, 
daguerotypický obraz 91 x 67 mm
 Obr. 32 H2-61.073_C Podobizna černošského 
klerika, 1.pol. 19. stol., zavřená etuje 
135 x 117 x 20 mm, daguerrotypický obraz 97 x 68 mm
 Obr. 33 H2-181.945_C  Anna Holinová, foto 
F. Anděl, 1858, daguerrotypie v etuji, zavřená etuje 
104 x 84 x 16 mm, daguerrotypický obraz, ovál
77 x 64 mm 
 Obr. 34 H2-181.945_A  Anna Holinová, 1858, 
vrchní strana zavřené etuje 104 x 84 x 16 mm
 Obr. 35 H2-181.945_B  Anna Holinová, 1858, 
spodní strana zavřené etuje 104 x 84 x 16 mm
 Obr. 36 H2-143480 Dóza s klíčkem, ve víčku 
zasklená daguerotypie s portrétem Františka Ladislava 
Riegra, signováno: „Maloch 1853“, dóza 
85 x 95 x 75 mm, daguerrotypický obraz 29 x 43 mm
 Obr. 37 H2-60891 František Josef I., kol. 1848, 
rámeček 145 x 134 x 11 mm, daguerrotypický obraz 
83 x 68 mm
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6. Závěr

Systematická a cílevědomá práce na projektu byla rozložena do dvou fází, jejichž výsledkem je prototyp osvětlovací-
ho zařízení – DaguerroBoxu, který je jedinečným unikátním zařízením umožňujícím kvalitní fotografické reproduko-
vání daguerrotypií. Součástí práce je jeho podrobná výkresová dokumentace i dokumentace fotografická. Popsána 
je metodika a na vybraném souboru jsou ukázány postupy při práci se zařízením i ukázky fotografických reprodukcí 
v DaguerroBoxu pořízených. 

DaguerroBox, díky svým technickým parametrům, umožňuje snadné pořizování kvalitních fotografické dokumetace 
daguerrotypií, stejně jako i ambrotypií a dalších obdobných fotografických sbírkových předmětů. Měl by tak výraz-
ně napomoci při dokumentaci a zpřístupnění historického dědictví uloženého ve fotografických sbírkách různých 
institucí.
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7. Poznámky

1 Podobizna neznámého muže s plnovousem a v brýlích. Daguerrotypie v původní dobové adjustaci v paspartě 
s oválným výřezem, zlacením, vložená v uzavíratelné etuji potažené kůží zdobené ražbou, 92 x 78 x 15 mm, vlast-
ní obraz 94 x 60 mm, soukromá sbírka 

2 České foto bylo založené na konci roku 1995 jako občanské sdružení s cílem napomáhat rozvoji fotografie a péči 
o její uchovávání ve sbírkách. Svoji činnost ukončilo v roce 2013.

3 Ivan Lutterer, přední český fotograf, jehož retrospektivní výstava se konala v r. 2014 v Uměleckoprůmyslovém 
museu v Praze, zemřel 11. 11. 2001 během své stáže studia restaurování a konzervování fotografií na George 
Eastman House v Rochesteru v USA

4 Dvojportrét ženy a muže, kol. 1850, zavřená etuje 120 x 95 x 21 mm, daguerotypický obraz 91 x 67 mm
5 Marie Aloisie Riegrová, rozená Palacká, 40. l. 19. stol., 156 x 170 x 15,7, daguerrotypický obraz, oktogon 59 x 42 mm
6 František Josef I., kol 1848, daguerrotypie v rámu, 145 x 134 x 11 mm, daguerrotypický obraz 83 x 68 mm
7 Anna Holinová, foto F. Anděl, 1858, daguerrotypie v etuji, zavřená etuje 104 x 84 x 16 mm, daguerrotypický ob-

raz, ovál 77 x 64 mm
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25

víko boxu

detail zvedacího mechanismu

A

víko boxu

A

víko boxu

detail zvedacího mechanismu

A

víko boxu

A

9. Příloha – výkresová dokumentace Daguerroboxu
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10. Příloha – fotografická dokumentace DaguerroBoxu


