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Cíl metodiky  

Cílem metodiky je poskytnout návody ke zdokonalení prací v klasickém fotografickém 

černobílém mokrém procesu negativ-pozitiv.  

 

Popis metodiky 

Metodické postupy se týkají všech článků černobílého procesu negativ-pozitiv. V 

jednotlivých fázích procesu jsou popsány možné závady a uvedeny postupy, jakým způsobem 

je možno je odstranit.  Z části vycházejí metodické postupy z ověřených a aktualizovaných 

poznatků Přemysla Koblice, z části vycházejí z několika desetiletí zkušeností autora metodiky. 

V textu je v souladu s Koblicovými pracemi věnována zvláštní pozornost možnostem, jak 

zamezit vlivu parazitního světla na kvalitu obrazu.  Další návody se týkají méně známých nebo 

podceňovaných skutečností v procesu: jak vhodně využít dnešního zvětšovacího přístroje a 

pomůcek, jak otestovat barevné světlo fotokomory a barevný filtr zvětšovacího přístroje, jak 

využít LED žárovky ve zvětšovacím přístroji, jak zvětšovat poškrábané negativy, jak 

zjednodušit proces zpracování pozitivů, a další.  

Výběr návodů 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  

Situace v oblasti klasické analogové i moderní digitální fotografické techniky se stále 

vyvíjí. Starší publikace z oboru fotografické techniky byly psány s předpokladem, že všechny 

fotografie budou zhotoveny klasickou technikou. Zvýšení dostupnosti digitální techniky 

znamenal změny v orientaci a účelu klasické fotografie. Všechny tyto změny se promítají i do 

způsobů využívání technických prostředků pro zhotovení klasického negativu a pozitivu. 

Předkládaná metodika se snaží tradiční postupy aktualizovat vzhledem k současné situaci. 

Jedním z východisek jsou návody českého fotografa a chemika Přemysla Koblice. V době 

svého uveřejnění byly v některých směrech unikátní, dodnes však nebyly exaktně 

prověřovány. 

 V laboratoři NTM byly základní Koblicovy publikované postupy vyzkoušeny a 

zhodnoceny moderní přístrojovou technikou. Na základě výsledků bylo formulováno, které 

z jeho rad a postupů se dají s úspěchem využít v dnešní praxi beze změny. Ostatní recepty a 

návody, u nichž nebyl prokázán popisovaný účinek, nebo které již vzhledem k vývoji 

fotografické techniky a chemie již ztratily svou platnost, byly v souladu se soudobou 

zahraniční praxí a se zkušenostmi autora metodiky modifikovány a doplněny tak, aby se daly 

efektivně používat v dnešních podmínkách.   



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 fotografové, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Text metodiky: 

 

1. Úvod 

 

Po nástupu digitální fotografie a jejím zpřístupnění nejširším lidovým vrstvám se 

změnila funkce klasické analogové fotografie. V dřívějších dobách bylo největší využití 

fotografie k informativním a dokumentačním účelům, a jen z menší části sloužila fotografie 

jako umělecká technika. Úlohu informovat a dokumentovat převzala v současné době v plné 

míře digitální fotografie. Funkce tvůrčí a umělecká však zůstala v klasické fotografii zachována 

a dá se předpokládat, že díky tomu, že umožňuje zcela specifický a jedinečný vklad tvůrce do 

svého díla, časem se umělecká funkce analogové fotografie ještě více rozvine.  Osobní 

ovlivnění výsledného obrazu je plně možné jen v případě, kdy si autor zpracovává fotografie 

ve své laboratoři sám. Z tohoto hlediska vyhovuje nejvíce černobílá fotografie, jejíž techniky 

jsou zvládnutelné i v domácí jednoduše vybavené laboratoři.  

Základním článkem klasického mokrého černobílého procesu je zhotovení pozitivu. 

Černobílý pozitivní proces není v zásadě složitý, ale málokdo ovládá proces tak, aby 

maximálně využil všechny jeho možnosti a dosáhl tak nejlepšího možného výsledku. V tomto 

ohledu zanechal české fotografii vynikající dílo fotograf a chemik Přemysl Koblic, který byl 

těsně spjatý s českým fotoamatérským hnutím. Černobílým pozitivním procesem se zabýval 

větší část svého života a věnoval mu řadu svých publikací. Část jeho poznatků je možné použít 

v nezměněné formě dnes, část je možno stejně dobře využít, pokud se přizpůsobí dnešnímu 

stavu fotografické techniky. Za 60 let po Koblicově smrti se změnilo mnohé jednak v oblasti 

přístrojů pro fotografické laboratoře, jednak v oboru fotografickým materiálů a příslušných 

zpracovatelských lázní. Koblicovy publikace o technice pozitivního procesu popisují všechny 

články vedoucí ke konečné fotografii. Základní metody, přístroje a pomůcky v pozitivním 

procesu se používaly v zásadě již před 60 lety, kdy Přemysl Koblic publikoval své poslední 

práce. Mnohé z jeho unikátních metod však nebyly adekvátně využívány. Většina z nich je 

dobře použitelná i dnes, když je vzhledem k  vývoji fotografické techniky a chemie 

v potřebném směru upravíme. 

Zaměřením metodiky je aktualizovat jednotlivé fáze zhotovení černobílého pozitivu 

vzhledem k dnešnímu vývoji fotografické techniky a chemie tak, aby uživatelé byli schopni 

dosahovat výsledků, jaké jsou dnes maximálně možné. Vzhledem k tomu, že metodika je 

určena pro pokročilejší zájemce, v textu se předpokládá znalost základních procesů, které se 

již nevysvětlují, ale uvádí se skutečnosti, které mohou praxi základních procesů dále 

zdokonalit.   

 

 

 

 

 

 



2.  Kontrola a nastavení základních prvků zařízení pro černobílé zvětšování 

 

2.1. Parazitní světlo a možnosti jeho potlačení  

 

Kvalitní zvětšeniny dosáhneme, když využijeme maximálně možností ve všech fázích 

celého procesu -  od pořízení snímku fotografickým přístrojem až po usušení a retuš 

hotového pozitivu. V celém procesu může dojít z různých příčin ke ztrátě tonální kvality nebo 

ostrosti obrazu.  Důvodem může být buď málo pečlivá práce, použití nedokonalého zařízení, 

nebo i neznalost zákonitostí procesu. Nedostatky se projeví zvláště při práci s malými formáty 

negativu. Dobrých výsledků nedosáhneme ani tolik pořízením nákladného zařízení, jako spíše 

kvalifikovaným využitím zařízení, které máme k dispozici.  

Obraz na negativu i pozitivu je tvořen světlem vykresleným fotografickým objektivem. 

Může být bezvadný jen tehdy, je-li vytvořen opravdu jen obrazem motivu prošlým 

objektivem. V praxi bývá téměř vždy obraz ovlivněn ještě dalším světlem, které do obrazu 

nepatří.  Jeho vliv na zhoršení kvality obrazu je základním a stále podceňovaným faktorem v 

celém procesu vzniku fotografie. 

V každém článku fotografického procesu může dojít ke zhoršení kvality obrazu 

snížením kontrastu v důsledku působení parazitního (falešného) světla různého původu. 

V případě pozitivního procesu utrpí zvláště gradace ve světlech, celý obraz má šedivější 

vzhled. Kontrast je možné opět zvýšit celkovým zvýšením strmosti procesu. Tím se ovšem 

zvýší kontrast v celém rozsahu tónů, to znamená ve stínech i ve světlech. K odstranění 

následku falešného světla v pozitivním procesu by bylo třeba zvýšit kontrast jen ve světlech. 

Celkovým zvýšením strmosti procesu tedy již není možné dosáhnout původní bohaté škály 

tónů motivu, s jemným odstupňováním jak ve světlech, tak i ve stínech.   

 

2.1.1. Světlo unikající ze zvětšovacího přístroje 

 

Odráží se od okolí a dopadá na exponovaný fotografický papír. Lampová skříň zvětšovacího 

přístroje je často nedostatečně utěsněna a světlo žárovky prosvítá kovovým žebrovím. Ještě 

větším zdroje falešného světla bývá rámeček pro založení negativu. Mívá volné boční strany, 

které značně září do obou stran. V tomto ohledu se chovají zvětšovací přístroje různých typů 

odlišně. Poměrně dobře jsou v tomto směru vyřešeny zvětšovací přístroje Meopta Magnifax 

III a IV. 

Pokusíme se světlo unikající z lampové skříně zvětšovacího přístroje odstínit černým 

stínítkem, které k lampové skříni připevníme tak, aby bylo v dostatečné míře zachováno 

větrání žárovky. Může to být černý kartón, který připevníme k přednímu čelu lampové skříně, 

vedeme jej obloukem v dostatečné vzdálenosti nad vrchní plochou lampové skříně a 

připevníme jej k zadnímu čelu lampové skříně. Světlo unikající z rámečku pro založení 

negativu obvykle nijak potlačit nelze, je nutno volit zvětšovací přístroj, který se z tohoto 

hlediska chová přijatelně. 

 



2.1.2. Světlo, odrážející se od stěn v okolí zvětšovacího přístroje 

  

Okolní stěny by měly mít barvu, která co nejméně odráží světlo. Koblic doporučuje okolní zdi 

zvětšovacího přístroje vymalovat hnědočernou matnou barvou.  Tmavá hnědá odráží jen 

málo světla a nepůsobí tak nepříjemně, jako čistá černá.1 Míru odrazů od stěn prověříme 

snadno takto: v komoře zhasneme, rozsvítíme zvětšovací přístroj bez negativu a objektiv 

zakryjeme krytkou. Veškeré světlo v temné komoře pochází nyní jen z úniků ze zvětšovacího 

přístroje. Tento faktor se projeví tím víc, čím jsou stěny místnosti světlejší a blíže 

zvětšovanému přístroji.  

 

2.1.3. Světlo, odrážející se od samotného právě exponovaného fotografického papíru, na 

nějž se obraz promítá  

 

Bílý lesklý fotografický papír odráží přibližně 80 % dopadajícího světla. Reflexy od okolních 

stěn a předmětů dopadají zpět na exponovaný fotografický papír. Tento faktor se projeví tím 

víc, čím je promítaný obraz větší a čím je negativ světlejší (motiv typu malého bílého korálku 

na černém podkladě – černý podklad je v negativu velká světlá plocha).  

Řešení je co nejvíce potlačit odrazy okolí – stejně jako v předešlém případě. 

 

2.1.4. Odrazy světla ve vnitřní komoře mezi negativem a objektivem 

 

Odrazy zvyšují rozptyl a reflexy světla v objektivu. Nejvhodnější je, když je tato komora 

tvořena černým plátěným měchem. Většina dopadajícího světla se v záhybech měchu pohltí, 

zpět se odráží jen světlo dopadající na jednotlivé ostré ohyby jednotlivých článků měchu. 

Plocha těchto ohybů, i když je všechny sečteme, je relativně malá.  

 

 

2.1.5. Rozptyl světla na zrnech stříbra, tvořícího obraz negativu  

 

Tento faktor se projeví více, je-li promítaný negativ zrnitější a světlo zvětšovacího přístroje 

rozptýlenější. Méně se projeví při zvětšování jemnozrnných negativů a u zvětšovacího 

přístroje s kondenzorovým světelným systémem. 

 

 

2.1.6. Konstrukčně špatně vyřešený objektiv  

 

Nevhodnou konstrukcí objektivu může docházet na jeho vnitřních plochách ke větším 

odrazům a rozptylu světla, než je přijatelné. Volíme ten nejkvalitnější objektiv, jaký seženeme 

                                                           
1 KOBLIC, Přemysl. Jak zvětšuji. Československá fotografie, č. 4-5/1949, str. 49-52. 
 



a jsme schopni zaplatit. Obvykle není nákladnější než kvalitní objektiv k fotografickému 

přístroji, kterých si obvykle pořizujeme více. 

 

2.1.7. Starší objektiv s narušenými plochami čoček, které způsobují rozptyl světla 

 

Moderní objektivy s vícenásobnými antireflexními vrstvami zachovávají lépe kontrast než 

starší s jednoduchými vrstvami. Z vybavení bychom měli úplně vyloučit staré objektivy bez 

antireflexních vrstev.  

 

2.1.8. Zaprášený nebo jinak znečištěný objektiv  

 

Každá částečka nečistoty na ploše čoček rozptyluje světlo a snižuje kontrast. Před každým 

zvětšováním objektiv prohlédneme. V komoře zhasneme, rozsvítíme zvětšovací přístroj a 

zespodu si objektiv prohlédneme. Světlo procházející objektivem rozzáří každou nečistotu. Je-

li třeba, objektiv šetrně vyčistíme běžným způsobem. 

 

2.1.9. Zvětšování při příliš velkém, anebo naopak příliš malém clonovém otvoru 

 

Kontrast a ostrost kresby stoupá do určité clony, závislé na typu použitého objektivu. 

Optimální clona fotografických objektivů je obvykle dva stupně nad plně otevřenou clonu. U 

zvětšovacích objektivů se světelností 2,8 je optimální clona tedy 5,6, u zvětšovacích objektivů 

se světelností  4,5 je optimální clona 8 - 11. U nejkvalitnějších objektivů – například 

Rodenstock Apo-Rodagon 2,8/50, můžeme používat již clonu 4. Použijeme-li vyšší clonové 

číslo než optimální,  kvalita obrazu opět klesá – vlivem ohybu světla na cloně. Klesá ostrost i 

kontrast. Je-li při optimální cloně expoziční doba příliš krátká nebo naopak dlouhá, použijeme 

slabší nebo silnější žárovku ve zvětšováku. 

U starších nebo méně kvalitních objektivů může docházet při změně clonového otvoru ke 

změně zaostření. Zaostření je proto vždy vhodné zkontrolovat tzv. zaostřovacím 

mikroskopem, jímž můžeme sledovat ostrost zrna negativu. Vyrábí jej např. firma Paterson - 

Paterson Micro Focus Finder. 

. 

 

 

2.1.10. Nedostatečně odmaskovaný negativ ve zvětšovacím rámečku 

 

V tomto případě prochází světlo prosvětlující negativ též kolem obrázku na filmu a způsobuje 

zbytečný rozptyl světla v objektivu, který má tím více nepříznivý účinek, čím je negativ hustší 

a čím je nastavené clonové číslo vyšší. U méně kvalitních objektivů nebo u objektivů 

s nečistými či poškrábanými plochami čoček je ztráta kontrastu vyšší. Bílé světlo kolem okraje 

negativu se také na průmětně odráží a je zdrojem dalšího parazitního světla, které zpětně 

dopadá na exponovaný fotografický papír.  



Volíme zvětšovací přístroj, který umožňuje pokud možno přesně zakrýt okraje obrázku 

negativu. 

 

 

 

2.1.11. Příliš dlouhé exponování papíru 

 

Například v případě, kdy je negativ hustší (tmavší), když je objektiv více zacloněn, když 

používáme k úpravě barvy světla silnější filtr. Dále také, když promítáme větší obraz. Ve 

všech těchto případech se uplatní více odrazy světla od okolních prvků, které dopadají na 

právě exponovaný fotografický papír. 

Expozice negativu při fotografování by měla být vždy ta nejmenší možná. Při zvětšování 

nepoužíváme větší clonu než optimální. Co nejvíce zredukujeme odrazy od okolí zvětšovacího 

přístroje. 

 

2.1.12. Příliš silné ochranné osvětlení temné komory nebo jeho příliš dlouhé působení 

 

Způsobí předexpozici (tzv. podprahovým osvitem), papíru, jejímž následkem je celkové 

změkčení gradace. 

Osvětlení fotokomory si pro papír, který používáme, otestujeme (viz dále). 

 

2.1.13. Nedostatečné zatemnění fotokomory  

 

Podobně jako v předešlém případě, způsobí předexpozici papíru, jejímž následkem je celkové 

změkčení gradace. 

Když v temné komoře zhasneme a za chvíli naše oči přivyknou tmě, jasně vidíme, která místa 

je třeba lépe zatemnit. 

 

Všechny uvedené vlivy se navzájem sčítají. Pokud je neodstraníme, jsme nuceni 

nějakým způsobem celkový kontrast zvýšit  - buď již při vyvolání negativu, nebo volbou 

strmější gradace pozitivu. Tonalita fotografií takto získaných je však podstatně chudší, než 

v případě, podaří-li se nám působení parazitního světla omezit a vyvolávat negativ na nižší 

strmost. 

Zhoršení kvality pozitivu vlivem všech faktorů parazitního světla je důvodem, proč 

jsou pozitivy získané procesem zvětšování tonálně chudší, než pozitivy získané přímým 

kontaktním kopírováním negativu. Je-li negativ při kopírování v přímém kontaktu 

s fotografickým papírem, žádné falešné světlo se nemůže uplatnit.  

Obzvlášť nároční fotografové své negativy nezvětšují, ale jen kontaktně kopírují. To ovšem 

znamená pracovat s velkými formáty negativů, nosit s sebou velké přístroje a vynakládat 

značné výdaje na materiál. Podaří-li se nám popsané vady v procesu vyloučit, můžeme při 

zvětšování jemnozrnných negativů, u nichž se příliš neuplatní tolik rozptyl světla na zrnech 



obrazu, kvalitě kontaktních fotografií do značné míry přiblížit. S moderním velmi 

jemnozrnným kinofilmem jsme schopni dosáhnout takové kvality, že i velmi zkušený fotograf 

bude mít potíže zvětšeninu 9 x 13 cm rozeznat od kontaktní kopie.  

 

 

2.2. Druh světelné soustavy, volba a seřízení 

 

Světelné soustavy zvětšovacích přístrojů pracují na různých principech a využívají 

různých optických prvků. Rozhodující je charakter výsledného světla, které prosvětluje 

založený negativ. Liší se tím, do jaké míry je výsledné světlo směrované. Směrované světlo 

poskytují zvětšovací přístroje s kondenzorem (kondenzor tvoří obvykle dvě ploskovypuklé 

čočky). Zvětšovací přístroje s projekční hlavou s polystyrenovou míchací komorou dávají 

rozptýlené (difúzní) světlo. Na tomto principu jsou založeny projekční hlavy ke zvětšovacím 

přístrojům pro zvětšování barevných fotografií, například barevná hlava Color 3 od firmy 

Meopta. Speciálně pro zvětšování na černobílé papíry s proměnnou gradací se vyrábějí i 

zvětšovací hlavy, které mají nastavení přímo ve stupních gradace 0 – 5, například zvětšovací 

hlava s difúzním světlem Meograde od firmy Meopta.  Podstatným znakem difúzního 

zvětšování oproti kondenzorovému je značně měkčí gradace pozitivů. Ke změkčení dochází 

v důsledku rozptylu světla na zrnech fotografické vrstvy negativu (Callierův jev). Rozptýlené 

světlo též účinně potlačí i větší částečky prachu, různé šrámy na negativu i na přítlačných 

sklech. Kondenzorové přístroje, u nichž se rozptyl světla na zrnech uplatňuje v důsledku více 

směrovaného světla méně, poskytují z tohoto důvodu obrazy o s ostřejší zrnitostí, výraznější 

ostrostí a s přesnějším odstupňováním tónů. 

S volbou druhu světla zvětšovacího přístroje musíme počítat již při fotografování a 

vyvolávání filmu, protože pozitivy, zvětšované difúzními zvětšovacími přístroji mají měkčí 

gradaci než pozitivy zvětšené přístroji kondenzorovými. Vyvolávací doby, uváděné výrobními 

firmami pro černobílé negativní materiály, jsou dnes většinou vztaženy ke zvětšování 

difúzními zdroji, počítají tedy s vyvoláním na větší kontrast. Pokud zvětšujeme negativ 

přístrojem kondenzorovým, je vhodné negativ vyvolat na nižší kontrast, délku vyvolávací 

doby tedy zkrátit (přibližně o čtvrtinu až třetinu). Se snížením strmosti dochází současně ke 

snížení citlivosti – o třetinu až dvě třetiny expozičního stupně (film o citlivosti 100 ISO tedy 

exponujeme jako 65 až 80 ISO). S tím je třeba při fotografování počítat. 

 

2.2.1. Kontrola rovnoměrnosti osvětlení  

 

Intenzita světla na průmětně zvětšovacího přístroje by měla být ideálně ve všech místech 

obrazu stejná. U difúzních zvětšovacích přístrojů s tím problémy nebývají, u kondenzorových 

bývá obtížnější tohoto cíle dosáhnout – v krajích a v rozích obrazu bývá světla méně, a 

zvětšeniny jsou tak v rozích světlejší. Starší přístroje Magnifax od firmy Meopta měly  

možnost vertikálního posunu žárovky, což umožňovalo nastavit žárovku do nejvhodnější 



polohy. U novějších přístrojů tato možnost bohužel není. Nerovnoměrnost světla mohou 

způsobovat i některé levnější, méně kvalitní zvětšovací objektivy. 

Kontrolu provedeme tak, že přístroj nastavíme na střední zvětšení, zaostříme na bílý matný 

papír, vyjmeme negativ a shora pozorujeme, zda intenzita světla od středu ke krajům ubývá. 

Dále zjistíme, zda se rovnoměrnost světla nezlepší, když objektiv o jeden až tři clonová čísla 

zacloníme2.Přesněji zjistíme rovnoměrnost světla tak, že si uděláme pozitiv: přístroj 

nastavíme na střední zvětšení, zaostříme, vyjmeme negativ, nastavíme clonu 5,6-8 a 

exponujeme celý formát negativu na pozitivní papír normální gradace takovou expozicí, 

abychom získali střední šedou. Na pozitivu pak jasně vidíme, jak se nerovnoměrnost světla na 

běžném pozitivu projeví. 

 

 

2.2.2. Zlepšení rovnoměrnosti světla 

 

Pokud intenzita světla do krajů a rohů obrazu výrazně klesá, můžeme si pomoci vyjasněním 

prstencem bílého papíru, který nasadíme na kondenzor: 

a) Změříme průměr kondenzoru nebo kondenzorové čočky 

b) Ustřihneme z kreslící čtvrtky pás asi 3,5 krát delší než je změřený průměr, široký asi 

polovinu průměru. 

c) Stočíme jej do válce, který dosedne právě na kovovou obrubu kondenzoru.  

d) Oba konce pásu buď slepíme (používáme-li LED žárovku, která tolik nehřeje), nebo je 

spojíme kancelářskými svorkami, nebo je sešijeme (máme-li klasickou žárovku s 

wolframovým vláknem, která by způsobila zkřehnutí lepidla) 

e) Nasadíme tento reflexní prstenec na obrubu kondenzoru. Úbytek světla do krajů se 

podstatně zmírní. Papír světlem a teplem žárovky časem žloutne, občas jej musíme vyměnit3.  

 

U moderních zvětšovacích přístrojů, které mají horní část kondenzoru tvořenou čtvercovou 

nebo obdélníkovou čočkou a mají čtvercový nebo obdélníkový tepelný filtr, nestáčíme 

prstenec do tvaru válce, ale složíme papír do tvaru  pláště  čtyřbokého hranolu, který 

nasadíme na vystupující upevnění tepelného filtru. 

 

 

2.2.3. Použití LED žárovky ve zvětšovacím přístroji 

 

                                                           
2 KOBLIC, Přemysl. Užitečné drobnosti ze zvětšování. Praha : Jaroslav Spousta, 1948, str. 17, 

upraveno. 

3 KOBLIC, Přemysl. Užitečné drobnosti ze zvětšování. Praha : Jaroslav Spousta, 1948,  str. 18, 

upraveno. 

 



U barevných hlav s difúzním světlem se používá nejčastěji halogenová žárovka zabudovaná 

do malého zrcadleného reflektoru. Její účinnost a životnost dnes považujeme za standard. U 

zvětšovacích přístrojů s kondenzorem se používá běžná opálová žárovka s wolframovým 

vláknem. Tato žárovka se značně zahřívá a její účinnost je nižší. V poslední době se již vyrábějí 

kvalitní LED žárovky, které mohou běžnou opálovou žárovku plně nahradit.  

Možnost použití LED žárovky ve zvětšovacím přístroji místo klasické wolframové je relativně 

novou možností a zasluhuje si proto podrobnější rozvedení.  

LED žárovky mohou mít pro tyto účely mnohé výhody: 

- Mají několikrát vyšší účinnost než klasické žárovky s wolframovým vláknem.  

- Vyrábějí se v provedení pro různou barvu světla – žárovky s barevnou teplotou 6 000 K nebo 

i vyšší mohou značně usnadnit práci s papíry s proměnnou gradací. 

 - LED žárovky se mnohem méně se zahřívají než klasické žárovky. 

 

2. 2. 3. 1. Volba LED žárovky 

LED žárovek je dnes na trhu velké množství, od různých výrobců. Liší se příkonem, barevnou 

teplotou, stavební délkou, rozptylnou kvalitou opálového skla tvořícího baňku žárovky a 

nakonec i zpožděním rozsvícení po zapnutí žárovky. 

Volíme žárovku, která není příliš vysoká tedy spíše nižšího příkonu – úplně stačí 5W.  

Maximálně 12W - tyto žárovky už mohou být poměrně vysoké, což může u některých 

zvětšovacích přístrojů, které jsou stavěny na menší klasické žárovky, způsobit horší 

rovnoměrnost světla na průmětně zvětšovacího přístroje. 

Voláme žárovku, jejíž baňka je tvořena sklem dostatečně rozptylné kvality. Míru rozptýlení 

světla poznáme tak, že žárovku rozsvítíme a přimhouřenýma očima se na ni ze vzdálenosti asi 

jednoho metru podíváme. Žárovka vyhovuje, pokud nerozeznáme uprostřed baňky zřetelně 

jasnější oblast. Ovšem ani nejlépe rozptylující žárovky LED nemají tak dobré opálové sklo, 

jako klasické žárovky používané ve zvětšovacích přístrojích (alespoň podle zkušeností autora 

této metodiky).  

Pokud se týká barevné teploty, můžeme volit žárovku teple bílou (kolem 2 700 K), neutrálně 

bílou (kolem 4 000 K) nebo chladnou bílou (5 500 – 6 500 K). Volbu přizpůsobíme účelům 

našeho použití – podle toho, chceme-li zvětšovat na papíry s pevnou gradací, nebo na papíry 

s proměnnou gradací (u nich též se zřetelem k tomu, jaké filtry používáme k úpravě světla) 

O těchto faktorech bude dále pojednáno. 

Nakonec upozorňujeme na skutečnost, že některé LED žárovky se rozsvěcují s určitým 

zpožděním – přibližně 0,1 s. Pozdnější rozsvícení žárovky nemusí nijak vadit, pracujeme-li 

s expozičními dobami nad 10 sekund. Pokud ale pracujeme s kratšími expozičními časy, 

snažíme se volit žárovku s okamžitým rozsvícením.  

 

2. 2. 3. 2. Rovnoměrnost světla na průmětně zvětšovacího přístroje 

Průměr skleněné baňky žárovky by měl být co největší a stavební délka žárovky co nejmenší. 

Protože LED žárovky nemívají tak dobře rozptylující opálovou baňku jako klasické žárovky, 

intenzita světla v rozích promítaného obrazu může být nižší, než při použití klasické opálové 



žárovky. Tento problém můžeme vyřešit tím, že budeme zvětšovat formáty negativu o stupeň 

nižší, než pro jaký je náš zvětšovací přístroj konstruován. To znamená, že zvětšovacím 

přístrojem, který je určen pro negativy 6 x 9 cm, zvětšujeme negativy do formátu 6 x 6 cm; 

zvětšovacím přístrojem, který je určen pro negativy 6 x 6 cm, zvětšujeme kinofilm. Úbytek 

intenzity světla v rozích je pak minimální – při zkouškách v NTM se zvětšovacím přístrojem 

Opemus bylo u několika LED žárovek při zvětšování z kinofilmu naměřeno asi o 30 % světla 

v rozích méně než ve středu obrazu, což je hodnota přijatelná. Nejlépe se chovala v tomto 

směru žárovka LED Philips 6W (2 700K), u níž nebyl zjištěn ve třech rozích téměř žádný úbytek 

světla, v jednom rohu úbytek 30%.  

 

2. 2. 3. 3. Možnost provozu zvětšovacího přístroje bez tepelného filtru 

LED žárovky se mnohem méně zahřívají než klasické žárovky. Díky tomu můžeme z projekční 

hlavy zvětšovacího přístroje vyjmout tepelný filtr. Tím dosáhneme zvýšení intenzity světla na 

průmětně a zkrácení expozice. 

 

2. 2. 3. 4. LED žárovky pro zvětšování na papíry s pevnou gradací 

S výhodou použijeme žárovku s barvou denního světla (5 500 K) nebo vyšší. 

Použití žárovek s denním světlem má ve zvětšovacím přístroji mnohé výhody. Fotografický 

papír je nejcitlivější právě k modré barvě. Žárovka s barvou denního světla nám tedy umožní 

zkrátit expozici.  

Uvádíme výsledky zjištěné s LED žárovkou TESLUX 4,5 W v porovnání s klasickou žárovkou: 

 

 

                                          Klasická opálová žárovka, 75W     LED žárovka TESLUX, 4,5 W (6 500 K) 

Expoziční doba                                     1 s                                                    0,5 s 

pro Fomabrom N 

 

Z tabulky vidíme, že i LED žárovka s takto nízkým příkonem umožní oproti klasické žárovce 

zkrátit expozici na polovinu. 

 

 

2. 2. 3. 5. LED žárovky pro zvětšování na papíry s proměnnou gradací 

 

a) používáme-li k úpravě barvy světla zvětšovacího přístroje sadu žlutých a purpurových filtrů 

(např. filtry Foma Variant) 

 

S výhodou použijeme opět žárovku s barvou denního světla (5 500 K) nebo vyšší. 

Změna barevné teploty světla ze standardně uvažovaných 2 800 K na 6 000 K  ovlivní účinky 

žlutých a pupurových filtrů. Účinek žlutých filtrů se zvýší, purpurových sníží. To znamená, že 

ke změkčení obrazu nám stačí slabší žlutý filtr než u světla tradiční žárovky, ke zvýšení 

kontrastu obrazu budeme potřebovat silnější purpurový filtr. Využitelný rozsah gradací papíru 



se nezmění (od zvlášť měkké po zvlášť tvrdou), změní se jen hodnoty filtrů, se kterými 

příslušných gradací dosáhneme.  

Výhody LED žárovek s namodralou barvou světla vyplývají ze stavby papíru s proměnnou 

gradací. Modré světlo exponuje citlivou vrstvu s tvrdou gradací. Použijeme-li tedy žárovku 

s chladným světlem, zvýšíme tím vlastně účinnost světla k modrocitlivé vrstvě a snížíme tím 

potřebu používat silnější purpurové filtry při zvětšování. Například pro papír Fomaspeed 

Variant nebo Fomabrom Variant se používají dle doporučení výrobce papírů i filtrů Foma pro 

negativy normální gradace dva prupurové filtry stupně 2 (M2). Použijeme-li LED žárovku 

s teplotou světla 6 500 K, dosáhneme stejné gradace úplně bez filtru. Uvedená skutečnost 

snižuje potřebnou expoziční dobu a zlepšuje komfort práce. Uvádíme hodnoty zjištěné se 

zvětšovacím přístrojem Opemus při zvětšování šedé tabulky exponované na kinofilmu na 

fotografický papír Foma Variant s pomocí filtrů Foma Variant. Expoziční doba s LED žárovkou 

byla vždy asi 1/3 až polovinu kratší než se žárovkou klasickou. 

 

 

 

Tabulka: Gradace a prodlužovací faktory při zvětšování na papír Foma Variant se sadou filtrů 

Foma Variant 

 

 

Filtr             

Foma Variant               klasická žárovka                                        TESLUX 4,5 W, 6500 K 

                                 gradace; prodluž. faktor                            gradace; prodluž. faktor  

          

2 x Y                        zvlášť měkká; 1,3x                                       měkká; 1,8 x   

                                 

Y                               měkká; 1,3 x                                                měkká – speciál; 1,5 x                                     

 

bez filtru                   měkká – speciál; 1x                                   speciál - normální; 1x                                     

 

1 x M1                       speciál; 1,3 x                                               normální - tvrdá; 1,5 x 

 

2 x M1                       normál; 1,9 x                                                tvrdá; 2 x 

 

1 x M2                        tvrdá; 2,9 x                                                  zvlášť tvrdá; 2,5 x 

 

2 x M2                        ultra tvrdá; 4,6x                                          zvlášť tvrdá; 3 x  

 

Z tabulky je vidět: 

- s LED žárovkou dosáhneme při stejných filtrech tvrdší gradace pozitivu. Můžeme tak 

dosáhnout normální gradace zvětšováním zcela bez filtru, tedy gradace, k jejíž získání 



potřebujeme s klasickou žárovkou zvětšovat s filtry 2 x M1. Zvětšování bez filtrů umožňuje 

zkrátit expozice a zlepšuje komfort práce 

- dále je z tabulky vidět, že při zvětšování s chladnou bílou LED žárovkou dosáhneme zvlášť 

tvrdé gradace již se slabšími purpurovými filtry – konkrétně v tomto případě bylo dosaženo 

zvlášť  tvrdé gradace již s jedním filtrem M2 a přidáním druhého filtru M2 se zvýšila strmost 

již jen málo 

 

Pro úplnost uvádíme,  uvádíme LED žárovka s barevnou teplotou nad 6 000 K se chová do 

určité míry podobně jako projekční hlava Aristo W45 osazená tzv. chladnou katodovou 

žárovkou Aristo W45.  Změna hodnot potřebných filtrů a prodlužovacích faktorů expozice při 

změně filtrů jsou podrobně uvedeny na stránkách firmy Ilford4. 

 

 

b) používáme-li k úpravě barvy světla sadu filtrů ILFORD MULTIGRADE 

Firma Ilford dodává pro práci s papíry typu Multigrade vlastní sadu filtrů s hodnotami 00 – 5. 

Tato sada je výhodná zejména tím, že filtry jsou vyladěny tak, že mezi hodnotami 00 – 3,5 se 

pracuje se stejnou expozicí, mezi hodnotami 4 -  5 se zvyšuje expozice přesně dvojnásobně.  

S touto sadou filtrů můžeme LED žárovky také s výhodou použít. Pokud ovšem chceme 

zachovat konstantní (případně přesně dvojnásobnou) expozici při různých filtrech, musíme 

použít LED žárovku o stejné barevné teplotě, jako má klasická žárovka s wolframovým 

vláknem, pro kterou jsou filtry vyladěny – tedy teple bílou s barevnou teplotou kolem 2 800 

K. Naše ověřování potvrdilo, že s LED žárovkou Philips 6W (2700K) se chovají filtry Ilford 

Multigrade stejně jako s klasickou žárovkou.  

Sada filtrů Ilford Multigrade byla zkoušena i s chladnou bílou LED žárovkou TESLUX 4,5 W 

(6500 K). Uvádíme hodnoty zjištěné se zvětšovacím přístrojem Opemus při zvětšování šedé 

tabulky exponované na kinofilmu. 

 

Tabulka: Gradace a prodlužovací faktory při zvětšování na papír Foma Variant se sadou filtrů 

Ilford Multigrade 

 

Filtr                                     klasic. žárovka 75 W                   LED žárovka TESLUX 4,5 W 

                                            gradace; prodluž.faktor              gradace; prodluž.faktor 

 

0                                          zvlášť měkká; 1 x                         měkká; 1,1 x 

1                                          měkká; 1 x                                    speciál; 1,1 x 

2                                          speciál; 1 x                                   normální; 1 x 

                                                           
4 Ilford Contrast Control: http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/2006130201152306.pdf, 

2014 

 



3                                          normální; 1 x                                normální – tvrdá; 1 x 

4                                          měření chybí                                měření chybí 

5                                          tvrdá; 1,7 x                                   tvrdá – zvlášť tvrdá; 1,3 x 

 

 

Z tabulky je vidět: 

- podobně jako u filtrů Foma Variant, i u filtrů Ilford Multigrade dosahujeme s LED chladnou 

bílou žárovkou strmější gradace, než se žárovkou klasickou 

- prodlužovací faktor při přechodu mezi  filtry 0 – 3,5 již není 1 jako u klasické žárovky, ale 

přibližně 1,1. S touto hodnotou je možné snadno počítat, nebo ji dokonce i zanedbat 

(využijeme-li vyvolávací pružnost papíru). 

- s chladnou LED žárovkou dosáhneme na papírech Foma Variant s filtrem 5 téměř zvlášť 

tvrdé gradace, což s klasickou žárovkou není možné 

 

Poznámka: měření s filtrem 4 nebylo možno provést, protože filtr 4 byl v sadě vadný 

(přestože byl označen číslem 4, odpovídal přibližně filtru 2, k omylu došlo již při výrobě filtrů) 

 

2. 2. 3. 6. Zhodnocení možností LED žárovek pro zvětšování 

Závěrem je možno k použití LED žárovek ve zvětšovacím přístroji říci, že LED žárovky mají 

značné přednosti. Málo se zahřívají a umožňují použít světlo s barevnou teplotou až 6 500 K, 

s nímž je možno dosáhnout kratších expozic a strmější gradace. Zvlášť výhodné je to při 

zvětšování na papíry s proměnnou gradací. K úpravě barvy světla zvětšovacího přístroje je 

možné použít jak sadu žlutých a purpurových filtrů (Foma), tak i sadu filtrů vyladěnou pro 

zvětšování se stejnou expozicí (Ilford). Z mnoha LED žárovek na trhu je třeba volit žárovku 

spíše nižšího příkonu, kratší stavební délky, s dobře rozptylující skleněnou baňkou a 

s minimálním zpožděním při rozsvěcování. 

 

 

 

2.3. Objektiv 

 

Na kvalitu objektivu klademe ty nejvyšší nároky. Obraz vytvořený průměrným 

objektivem fotografického přístroje, průměrný zvětšovací objektiv ještě dále zhorší. Volíme 

nejlépe šestičočkové objektivy s vícenásobnými antireflexními vrstvami, které není nutné 

clonit více než na clonu 5,6. Ani takto kvalitní objektiv nemusí být dražší, než kvalitní objektiv 

k fotografickému přístroji (kterých si často pořizujeme celou sadu). 

 

2.3.1. Kontrola čistoty objektivu 

 

Objektiv zvětšovacího přístroje se časem zapráší, nejen zvenčí, ale i zevnitř. O jeho čistotě se 

jednoduše přesvědčíme tak, že zvětšovací přístroj rozsvítíme, objektiv odcloníme a 



prohlédneme jej zespodu. Potřebuje-li vyčistit, vyšroubujeme jej z přístroje a vyčistíme optiku 

z obou stran běžně používanými metodami. 

 

2.4. Rovina ostrosti zvětšovacího přístroje 

 

Rovina negativu by měla být přesně rovnoběžná s rovinou základní desky zvětšovacího 

přístroje. Další podmínkou ostrosti obrazu je, aby optická osa objektivu k oběma těmto 

rovinám byla přesně kolmá.  

 

 

 

 

 

 

2.4.1. Kontrola a seřízení roviny ostrosti  

 

Máme-li starší zvětšovací přístroj, bude jej možná třeba seřídit. K tomu si připravíme negativ 

se sítí ostrých čar. Na jakýkoli kousek filmu vyryjeme do emulzní vrstvy jehlou podle pravítka 

síť rovnoběžných podélných a svislých čar. Film při středním měřítku zvětšení promítneme a 

sledujeme, jak se liší ostrost ve středu a v rozích. Pak vyzkoušíme, jak se mění ostrost do krajů 

při zacloňování objektivu. Zjistíme-li, že obraz je na jedné straně ostřejší než na druhé, bude 

nutné seřídit rovnoběžnost rovin negativu a průmětny nebo kolmost optické osy objektivu 

vůči negativu a průmětně. Pokud konstrukce přístroje seřizování neumožňuje, nakloníme 

maskovací rám na pozitivy (např. zvýšíme jej na jedné straně podložením gumovou 

podložkou). 

 

 

3. Řízení kontrastu pozitivu 

 

Dosažení potřebného kontrastu pozitivu je základním požadavkem černobílého 

pozitivního procesu. Kontrast pozitivu můžeme ovlivňovat buď gradací použitého 

fotografického papíru, nebo druhem vývojky, kterou exponovaný papír vyvoláme, anebo i 

mírou směrovanosti světla zvětšovacího přístroje. Fotografické papíry se vždy vyráběly (a 

stále ještě vyrábějí) v několika pevných gradacích: od zvláště měkké až po zvlášť kontrastní. 

Pro přesnou práci je třeba mít zásobu všech pevných gradací. Nevýhodou tohoto způsobu 

práce je, že papíry, které včas nezpracujeme, se časem se znehodnotí. U fotografických papírů 

dochází v průběhu jejich stárnutí k postupnému změkčování gradace, dále začínají postupně 

šednout, i při vyvolání zcela neexponovaného papíru vzniká šedý závoj. K určitému změkčení 

gradace dochází dokonce i během doporučené doby skladování(u papírů s proměnnou 

gradací kontrast zvýšíme snadno úpravou barvy světla, u papírů s pevnou gradací však tuto 

možnost nemáme). 



K ovlivňování gradace pozitivů dnes využijeme výhody zvětšovacího přístroje 

zařízeného pro práci s papíry s proměnnou gradací, které umožňují úpravu barvy světla od 

žluté přes bílou k purpurové.  Princip a práce s papíry s proměnnou gradací je dostatečně 

popsána v literatuře5.   

Zvětšovací přístroj můžeme použít buď kondenzorový (se zásuvkou nad kondenzorem 

pro filtry), nebo s projekční difúzní hlavou. Používáme-li fóliové filtry vkládané do zásuvky 

nad kondenzor, můžeme volit filtry Ilford Multigrade. Jejich výhodou je, že jsou vyladěny tak, 

že s filtry pro gradační stupně 00 - 3,5   se používá stejná expozice, při použití gradačního 

stupně 4 - 5 se tato expozice vynásobí dvakrát.   Nemusíme-li při výměně filtru vždy znovu 

zjišťovat expozici, značně to urychluje práci. Další výhodou filtrů nad kondenzorem je, že 

fotografii můžeme postupně exponovat s různými filtry - jednu část obrazu můžeme 

exponovat s filtrem pro větší kontrast, druhou část obrazu s filtrem pro nižší kontrast.  

Naproti tomu výhodou projekční hlavy s difúzním světlem je, že nezdůrazňuje tolik 

poškrábání, prach a vady negativů. Můžeme použít hlavu určenou pro zvětšování barevných 

fotografií, u níž využijeme žlutý a purpurový filtr, nebo přímo hlavu určenou pro zvětšování 

na papíry s proměnnou gradací (např. Meopta Meograde – nasazena na přístroji na obálce 

této práce), u níž můžeme volit již přímo stupeň požadované gradace od 0 (zvlášť měkká) do 

5 (zvlášť tvrdá). U obou druhů projekčních hlav musíme při změně filtrace upravit i expozici. 

Filtry Ilford Multigrade, u nichž se při změně jednotlivých filtrů nemusí měnit expozice, se 

vyrábějí i v provedení pro použití pod objektiv - lze je tedy použít i s difúzní hlavou. 

Nevýhodou ovšem je, že nechráněné filtry se snadno zapráší, ušpiní nebo i poškrábou.  

 

 

 

4. Zdokonalení práce se zvětšovacím přístrojem 

 

4.1. Použití zvětšovacího přístroje na větší formát než zvětšovaný negativ 

 

Pokud se týká velikosti zvětšovacího přístroje, je výhodné používat zvětšovací přístroj určený 

pro větší formát negativu, než jaký zvětšujeme. Má to výhodu jednak z hlediska 

rovnoměrnosti světla, jednak z hlediska ostrosti objektivu. Použijeme-li pro kinofilm 

zvětšovací přístroj na formát 6 x 6, nebo podobně pro negativy 6 x 6 zvětšovací přístroj 

určený pro formát 6 x 9, získáme u kondenzorového přístroje rovnoměrněji prosvětlený 

obraz. Využíváme jen menší, střední část světelného kruhu, který zvětšovací přístroj vytváří. 

Kolem tohoto středu bývá rovnoměrnost světla dostatečná.  

Použijeme-li pro kinofilm zvětšovací objektiv ohniskové vzdálenosti 80 mm, určeným pro 

negativy 6 x 6 cm, získáme už při cloně 5,6 dostatečně ostré obrazy až do rohů. Podobně, 

                                                           
5
 Viz např.  Ilford Contrast Control: 

http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/2006130201152306.pdf, 2014 



budeme-li zvětšovat negativy 6 x 6 cm objektivem s ohniskovou vzdáleností 105 mm, 

určeném pro negativy 6 x 9 cm, vystačíme s clonou 5,6 a nebudeme muset nadměrně clonit. 

 

4. 2. Ověření červeného zakrývacího filtru zvětšovacího přístroje 

 

Červený filtr pod objektivem zvětšovacího přístroje, který slouží k nastavení obrazu při 

založeném fotografickém papíru, bychom si měli také vyzkoušet, abychom věděli, do jaké 

míry je pro papíry, které používáme, bezpečný. Vybereme nějaký kontrastní negativ a 

založíme jej do zvětšovacího rámečku. Objektiv odcloníme a promítneme negativ na citlivý 

papír expozicí půl minuty, případně minutu. Papír normálně vyvoláme a pozorujeme, nejsou- 

li na něm stopy obrazu6.  

 

 

4.3. Zamezení Newtonovým kroužkům 

 

Nebezpečí takzvaných Newtonových kroužků již není takovým problémem jako kdysi – horní 

přítlačné sklo v rámečku pro negativy se u moderních zvětšovacích přístrojů používá jemně 

naleptané a k nežádoucí interferenci světla zde nedochází. Ke vzniku Newtonových kroužků 

však může docházet i na dolním skle v případě, že negativ byl usušený nerovnoměrně a je 

proto v některých místech prohnutý. Kroužky vznikají také snadno kolem částice prachu, 

přilepené na emulzní vrstvě. Ke zmírnění těchto potíží se osvědčuje vyvolaný film před 

sušením ponořit asi na minutu do destilované vody s minimálním přídavkem smáčedla. Tuto 

lázeň je nutné občas zfiltrovat7. Množství smáčedla přidaného k destilované vodě 

doporučujeme co nejnižší, na hranici množství potřebného k tomu, aby se přestaly vytvářet 

na filmu kapky. Větší množství smáčedla může na negativu zanechat tenký film, který naopak 

ke tvorbě Newtonových kroužků může přispívat. Pokud používáme důsledně vždy čerstvou 

destilovanou vodu, není přídavek smáčedla potřebný vůbec (používat vždy pro každý film 

novou destilovanou vodu není ovšem příliš ekonomické). 

 

4.4. Náhrada skel v rámečku pro negativy plechovými maskami 

 

                                                           
6 KOBLIC, Přemysl. Užitečné drobnosti ze zvětšování. Praha : Jaroslav Spousta, 1948, str. 29, 

upraveno. 

 

 

7 ŠTANZEL, Tomáš: Zvětšování III. Fotografie magazín, č. 5/1994, str. 38. 

 



Veškeré problémy s Newtonovými kroužky a mnohé s prachem odpadnou, nahradíme-li skla 

plechovými maskami. Odpadne nám čištění čtyř skleněných ploch. Nevýhodou je, že negativ 

bude vždy trochu prohnutý. Plechové masky se tedy hodí pro práce, u nichž je důležitější 

rychlost než maximální ostrost. Neostrost způsobená prohybem se zmírní zacloněním 

objektivu - přibližně při cloně 11 je obraz již většinou rovnoměrně ostrý po celé ploše.  

Okénko v plechových maskách bývá obvykle o 1 - 2 mm menší, než je formát políčka 

negativu. Často potřebujeme zvětšit obraz úplně celý. Řešení je možné: plechové masky jsou 

vyrobeny ze slitiny hliníku, můžeme si je sami snadno přizpůsobit. Okénko propilujeme na 

požadovaný formát pilníkem. Poté jemně zahladíme a začerníme8. 

 

4.5. Odstranění prachu z negativu 

 

Potíže s prachem jsou více či méně u všech způsobů uložení negativu, zvláště zvětšujeme-li 

kondenzorovými přístroji. Abychom mohli prach z jednotlivých ploch odstranit, je nutné jej 

nejdříve vidět. Osvědčuje se pozorovat negativní rámeček pod světlem zvětšovacího přístroje 

při okolním zhasnutém světle a sledovat osvětlené plochy nejlépe v lesku proti tmavému 

okolí, kdy je každá částice prachu dobře patrná. Prach je možné setřít štětcem na optiku, 

můžeme použít i antistatickou utěrku. Jak štětcem, tak i utěrkou vedeme tahy jen jedním 

směrem, abychom nenametli zrníčka prachu na políčko negativu zpět9. 

 

 

 

4.6. Zaostření negativu mimo střed 

 

Lepší než zaostřování ve středu obrazu (jak se obvykle provádí) je zaostřovat mimo střed, asi 

v polovině úhlopříčky od středu do rohu formátu. Zaostříme při plně otevřené cloně a pak 

clonu uzavřeme o jeden až tři stupně, podle světelnosti a kvality objektivu. Zaostřením mimo 

střed a následným zacloněním vykompenzujeme nerovné uložení negativu v rámečku 

zvětšovacího přístroje a úbytek ostrosti ke krajům, způsobený samotným objektivem. 

K zaostřování využijeme s výhodou zaostřovací zařízení Paterson Micro Finder, pomocí něhož 

zaostříme přesně zrno negativu. 

 

4.7. Optimální délka osvitu zvětšeniny 

 

                                                           
8
 ŠTANZEL, Tomáš: Zvětšování III. Fotografie magazín, č. 5/1994, str. 38. 

9 ŠTANZEL, Tomáš: Zvětšování III. Fotografie magazín, č. 5/1994, str. 38. 

 



Máme-li přesné expoziční hodiny s několika rozsahy, kde první rozsah je 0 - 6 sekund, mohli 

bychom exponovat i velmi krátkým osvitem, třeba 1 sekundou. Takto krátké expozice ale 

většinou nepoužíváme, protože často upravujeme hustotu krytí částí zvětšeniny místním 

vykrýváním (takzvaným nadržováním), které můžeme provést dostatečně přesně jen tehdy, 

je-li osvit delší -  alespoň 10 nebo 20 sekund. Pro fotografie, které nadržujeme, se jeví osvit 

20 sekund nebo i delší jako optimální. Fotografie, které nadržujeme, zvětšujeme obvykle při 

jedné práci s fotografiemi ostatními, které zvětšujeme bez úpravy. Bylo by nepraktické měnit 

pro tyto ostatní fotografie podmínky např. clonu objektivu nebo žárovku ve zvětšováku. Tyto 

faktory tedy nastavíme tak, abychom pro většinu normálních negativů dosáhli osvitu kolem 

20 sekund.  

Doba osvitu by také neměla být příliš dlouhá: čím je expozice delší - např. při hustém tmavém 

negativu nebo při velkém zaclonění objektivu, tím víc se uplatňuje vliv parazitního světla - 

světla odraženého okolím zvětšováku zpět na papír nebo dalšími faktory (viz 2.1.). Fotografie 

pak mají měkčí gradaci, šednou ve světlech. Snažíme se neexponovat déle než asi jednu 

minutu10.  

 

 

 

4.8. Závislost kontrastu a tonální kvality zvětšeniny na její velikosti 

 

Teoreticky by měl být kontrast pozitivu nezávislý na jeho velikosti (za předpokladu, že všechny 

ostatní podmínky zachováme stejné). V praxi se však uplatňují faktory, které způsobují, že 

kontrast většího pozitivu je vždy nižší, než kontrast menšího pozitivu. Příčinou je vliv 

parazitního světla. Větší fotografie zvětšujeme vždy delší expoziční dobou. Čím je expozice 

delší, tím víc se uplatňuje vliv světla odraženého okolím zvětšováku zpět na papír nebo i 

světla rozptýleného nečistým objektivem.  Při delší expoziční době dopadne na citlivý papír, 

který se právě exponuje, víc odrazů od okolí zvětšovacího přístroje, stěn a stropu temné 

komory.  Toto světlo je při své stálé hodnotě poměrně tím silnější, čím je promítaný obraz 

slabší a jeho osvit delší. Rozdíl v kontrastu činí až jeden gradační stupeň papíru. Na příklad pro 

rozměr 50 x 60 cm musíme použít papír o celý gradační stupeň tvrdší než pro papír formátu 9 

x 13 cm. Při důsledném potlačení možnosti odrazů světla od okolí zvětšováku však můžeme 

tento vliv omezit na minimum11.  

 

 

4.9. Zvětšování poškrábaných negativů pomocí petroleje 

 

                                                           
10 KOBLIC, Přemysl. Užitečné drobnosti ze zvětšování. Praha : Jaroslav Spousta, 1948, str. 28, 

upraveno. 
11 KOBLIC, Přemysl. Užitečné drobnosti ze zvětšování. Praha : Jaroslav Spousta, 1948, str. 28, 

upraveno. 



Výzkumu možností záchrany negativů téměř zničených poškrábáním věnoval Koblic velké 

úsilí. Výsledky jsou publikovány v knize Bezret, str. 47-50. Postup pro nepříliš (mělce) 

poškrábané negativy: Negativ položíme na čistý papír, spočívající na rovné, hladké a pevné 

podložce a vytřeme ho energicky po obou stranách hadříkem, navlhčeným v petroleji. 

Druhým, avšak suchým hadříkem zbavíme petroleje negativ docela. Nakonec protáhneme 

negativ mezi prsty vyčištěnými petrolejem a zasuneme ho mezi připravená vyčištěná skla 

zvětšovacího přístroje. Negativ se takto vyčistí, i když byl silně znečistěný, a škrábliny mírně až 

značně hluboké, které by vyšly při obvyklém zvětšování již rušivě, se v obraze neobjeví. 

Způsob se osvědčuje zejména při zvětšování kinofilmových negativů, které pak není třeba 

téměř vůbec retušovat12. 

Postup byl úspěšně vyzkoušen v laboratoři NTM. Hrubě poškrábané negativy, u nichž je 

želatiny prodřena až do podložky, je možno zvětšit takto: na spodní sklo (vyčištěné 

petrolejem) zakládacího rámečku zvětšováku nakapeme pro negativ 6 x 6 cm 4 až 6 kapek 

petroleje. Negativ (vyčištěný petrolejem) položíme citlivou vrstvou do této petrolejové 

loužičky. Vrchní volnou stranu negativu pokapeme petrolejem. Zvolna na něj přitiskneme 

horní sklo (vyčištěné petrolejem) zakládacího rámečku zvětšováku. Pozorujeme negativ mezi 

stisknutými skly v šikmém odraženém světle. Vzduchové bublinky se jeví jako zrcátka a 

pohybují se při každém stisknutí skel. Musíme je vytlačit mimo obraz k okraji filmu. 

Nakloníme skla tak, abychom vytlačovali vzduch ve směru jeho přirozeného stoupání, to 

znamená vzhůru. Pokud se nepodaří bublinky vzduchu vypudit, postup opakujeme13. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 KOBLIC, Přemysl. Bezret – nový způsob fotografie bez retuše. Praha : Jaroslav Spousta, 1946, 

str. 47, upraveno. 

13 KOBLIC, Přemysl. Bezret – nový způsob fotografie bez retuše. Praha : Jaroslav Spousta, 1946, 

str. 48, upraveno. 

 



 
Zvětšenina z negativu kinofilmu, který byl na straně emulzní vrstvy záměrně poškrábán.  

 

 

Zvětšenina ze stejného negativu. Na vrchní i spodní sklo rámečku zakládacího rámečku pro 
film do zvětšovacího přístroje bylo nakapáno několik kapek petroleje. Po stisknutí se vytvořila 
po obou stranách rovnoměrná vrstvička petroleje. Šrámy v emulzi se petrolejem zalily a na 
zvětšenině nejsou téměř vůbec vidět.  



5. Zdokonalení metod zpracování pozitivu 

 

5.1. Bezpečné osvětlení fotokomory a jeho vyzkoušení 

 

Obvyklé červenooranžové světlo fotokomory má jednu značnou nevýhodu: fotografie se při 

něm jeví značně tmavší a kontrastnější, než jak se jeví při normálním denním nebo i umělém 

světle. Pro papíry s pevnou gradací můžeme použít ochranné osvětlení zelené barvy, při němž 

se tonalita zvětšeniny do značné míry podobá tonalitě při běžném denním světle.  

U papírů s proměnnou gradací tuto možnost nemáme, musíme pro ně použít červené až 

oranžové ochranné osvětlení. Světlo by mělo být umístěno v místě, odkud svítí na mokrý 

pracovní stůl, ale nikoli na pracovní desku zvětšovacího přístroje. Do jaké míry je intenzita 

barevného světla bezpečná, si můžeme snadno vyzkoušet: 

Vedle misky s vývojkou položíme tři neexponované kousky papíru a položíme na ně nějaké 

předměty - například tužku, nůžky, drobné mince. Na jeden z papírů necháme svítit zkoušené 

světlo 1 minutu, na druhý 3 minuty, na třetí 6 minut. Papíry pak najednou vyvoláme ve 

vývojce asi 2 minuty a pozorujeme, jestli zanechalo osvětlení expozicí předmětů na papírech 

nějaký obraz - je to vlastně fotogram. Pokud se obraz předmětů na papírech objeví, světlo je 

příliš silné. Proužek papíru, osvětlený tříminutovou expozicí by měl být zcela čistý. Pokud je 

úplně čistý, vyzkoušíme si ještě, jestli světlo nezměkčuje tonalitu fotografie. Naexponujeme 

proužkovou zkoušku zvětšovacím přístrojem bez negativu, tak, abychom dostali škálu od 

černé až k čistě bílé (poslední políčko zůstane neexponované). Zkoušku naexponujeme 

dvakrát stejným způsobem. Jednu z nich vystavíme zkoušenému světlu na 3 minuty. Obě 

zkoušky pak najednou vyvoláme a porovnáváme, jestli se získané šedé stupnice neliší v 

kontrastu. Pokud je šedá stupnice, která byla osvětlená světlem fotokomory, méně kontrastní, 

barevné světlo komory je příliš silné. 

 

 

5.2. Možnosti ovlivnění kontrastu pozitivu vývojkou 

 

Používání pozitivních vývojek s různým kontrastem již není v době papírů s proměnnou 

gradací tak aktuální jako dříve, v některých případech však může být i dnes velmi užitečné. 

Například máme-li zásobu papírů pevné gradace a chceme je využít pro různě kontrastní 

negativy. Nebo pokud nám rozsah kontrastu papíru s proměnnou gradací nestačí. 

pro měkké vyvíjení se osvědčila na dnešní papíry metolová vývojka s uhličitanem sodným14: 

 

metol .......................................................  4 g 

siřičitan sodný bezvodý.......................... 30 g 

                                                           
14 KULHÁNEK, Jaroslav., ŠTVERÁK, Jaroslav. Fotografický receptář. Praha : Merkur, 1977, 

předpis 167.  



uhličitan sodný bezvodý......................... 15 g 

bromid draselný.......................................  1 g 

vody ............................................... do 1000 ml 

Pro tvrdé vyvíjení se osvědčila na dnešní papíry metol-hydrochinonová vývojka s uhličitanem 

draselným15: 

 

metol ...................................................................1 g 

hydrochinon ....................................................... 8 g 

siřičitan sodný bezvodý ................................... 40 g 

uhličitan draselný ............................................ 50 g 

bromid draselný ................................................ 2 g 

vody do ........................................................ 1000 ml  

 

Tato vývojka vyvolává nejdříve stíny obrazu, a až ke konci vyvolávání vyvolává světla. Můžeme 

osvitnout až 3 x více než normálně, a vyvolání přerušit, až jsou světla do požadované hustoty 

vyvolána. Získáme tak ještě kontrastnější výsledek a můžeme tak zpracovat i jinak závojující 

papíry. 

 

 

 

5.3. Vyvolávání různých částí zvětšeniny postupně měkkou a tvrdou vývojkou 

 

Měkkou a tvrdou vývojku je možno dobře použít k jemnému dopracování obrazu 

vyvoláváním. Například část obrazu vyvoláme měkce a část tvrdě. Postup vyžaduje trochu 

cviku, ale můžeme tak dosáhnout u záběrů, fotografovaných třeba v silném protisvětle, 

výsledků, jako žádným jiným způsobem. Pokud vyvoláme velmi kontrastní snímek měkce, 

mohou být některé části dost nevýrazné. Jejich krytí lze zvýšit vyvoláním tvrdou vývojkou. 

Pozitiv vyvoláme nejdříve částečně v měkké vývojce (asi dvě třetiny celkového potřebného 

vyvolávacího času) a pak jej vypereme přibližně 2 minuty ve vodě. Obraz se při tom ještě 

trochu dovyvolá. Fotografii pak dáme do prázdné misky a dobře osušíme. Pak nanášíme 

štětcem tvrdou vývojku na potřebné části obrazu. Během tohoto vyvolávání fotografii 

několikrát znovu vypereme a osušíme, aby se nám tvrdá vývojka nedostala i do míst, kam 

nechceme. Způsob se vyplatí ovšem jen u větších a náročnějších fotografií. Hodí se spíše pro 

barytované papíry, neboť laminované se vyvolávají příliš rychle. Charakter snímku je jiný, než 

jakého bychom dosáhli nadržením příslušných partií - nedržením vzroste i hustota světlých 

míst, které jsou pak šedé. Jako měkkou vývojku můžeme použít předpis 167, uvedený v 

                                                           
15 MACEK, Jaromír, PASPA, Karel. Fotografický receptář pro černobílou fotografii. Praha : SNTL, 

1958, str. 149, recept č. 33. 



předešlém odstavci. Jako tvrdou vývojku použijeme metol-hydrochinonovou vývojku s 

uhličitanem sodným16: 

 

 

metol ........................................................................1 g 

siřičitan sodný bezvodý ........................................ 40 g 

hydrochinon .......................................................... 12 g 

uhličitan sodný bezvodý ....................................... 45 g 

bromid draselný ...................................................... 5 g 

vody .............................................................. do 1000 ml 

 

Tato vývojka je dostatečně sladěna z hlediska potřebné expozice s uvedenou měkkou 

vývojkou17. 

 

 

 

 

 

 

5.4. Přerušovací lázeň s kyselinou citronovou 

 

Jako přerušovací lázeň je většinou používán ocet ředěný vodou 1:2 až 1:3. Ocet má jednu 

nevýhodu: pracovat delší dobu v komoře s octovými výpary není nijak příjemné. Místo 

kyseliny octové však můžeme použít jinou kyselinu. Osvědčuje se kyselina citronová. 

Seženeme ji snadno pro potravinářské účely, není nákladná a nijak nezapáchá. Použijeme 

třeba přerušovací lázeň Kodak SB-818. Přerušovací lázeň podle tohoto receptu připravíme tak, 

že 15 g kyseliny citronové rozpustíme v 1 litru vody (15 g odpovídá mírně navršené polévkové 

lžíci látky). 

 

 

5.5. Opláchnutí ve vodě místo přerušovací lázně 

 

                                                           
16 KULHÁNEK, Jaroslav., ŠTVERÁK, Jaroslav. Fotografický receptář. Praha : Merkur, 1977, 

předpis 151.  

 

17
 ŠTANZEL, Tomáš: Zvětšování V. Fotografie magazín, č. 7/1994, str. 42. 

18
 ANCHELL, Stephen, G.: The Darkroom Cookbook. Boston, Oxford, Auckland, Johanesburg, 

Melbourne, New Delhi : Focal  Press, 2000, str. 209. 



U většiny druhů barytovaných papírů není při pečlivém opláchnutí ve vodě přerušovací lázeň 

nutná. Pokud ji ovšem nepoužíváme, mnohem dříve se nám sníží kyselost ustalovače. 

Abychom mohli ustalovač využít v plné kapacitě, po ustálení asi 50 kopií formátu 9 x 13 cm v 

jednom litru lázně přidáme asi 20 gramů pyrosiřičitanu sodného nebo draselného na litr. 

Kyselost se obnoví na původní hodnotu19.  

 

 

 

5.6. Ohnutí rohu zkoušky papíru k označení strany citlivé vrstvy 

 

U některých druhů papíru (na příklad u RC papírů s matným povrchem) zjišťujeme obtížně v 

přítmí temné komory, na které straně je citlivá vrstva. Založíme-li papír obráceně, výsledkem 

je podexponovaná, neostrá, stranově převrácená fotografie. U zkoušek anebo větších 

formátů zvětšenin si můžeme pomoci tak, papír na moment přiblížíme k barevnému světlu 

fotokomory, abychom bezpečně zjistili stranu citlivé vrstvy, a ohneme růžek papíru ostře 

dovnitř, tedy vrstvou k sobě. Pak jej není již možno vložit do maskovacího rámečku 

obráceně20. 

 

 

 

 5.7. Podložení misky s vývojkou 

 

Vývojka ve větší misce má velký povrch a brzy se oxiduje. Vydrží mnohem déle a 

nezabarvena, podložíme-li misku po celou dobu, kdy nevyvoláváme, na jedné z jejích užších 

stran, aby bylo dno co nejvíc nakloněné.  Na podložení misky pro papíry 30 x 40 cm 

použijeme třeba misku pro papíry 18 x 24 cm obrácenou dnem vzhůru21. 

 

 

5.8. Využití malé náhledové zvětšeniny při zhotovení velké 

 

Zvětšujeme-li velké fotografie, jen obtížně vyhodnocujeme podle zkoušek, které jsou malé, 

potřebné krytí zvětšeniny. Obvykle však máme k dispozici náhledovou fotografii z téhož 

negativu menšího formátu. Můžeme si ji vzít s sebou do komory a porovnávat krytí 

                                                           
19 ŠTANZEL, Tomáš: Zvětšování VI. Fotografie magazín, č. 8/1994, str. 46. 
20

 KOBLIC, Přemysl. Užitečné drobnosti ze zvětšování. Praha : Jaroslav Spousta, 1948, str. 32, 

upraveno. 

21 KOBLIC, Přemysl. Užitečné drobnosti ze zvětšování, Praha : Jaroslav Spousta, 1948, str. 31, 

upraveno. 
 



příslušných míst s těmi, které máme na zkoušce. Pro počáteční přiblížení můžeme porovnávat 

zkoušku s náhledovou fotografií i při barevném osvětlení komory, rozsvítíme až pro definitivní 

určení podobnosti. Je-li náhledová i velká zvětšenina na RC papíře, doporučujeme tu malou 

náhledovou namočit, abychom se co nejvíce přiblížili charakteru čerstvě ustálené, mokré 

velké zvětšeniny.  

 

 

5.9. Zkouška změny charakteru pozitivu po usušení 

 

Ze zkušenosti víme, že usušením se podoba fotografie často značně změní. Velikost změny je 

u každého fotografického papíru jiná. Usušením trochu ztmavnou nejsvětlejší části obrazu 

(světla), naopak nejtmavší části obrazu (stíny) pozbydou své sytosti.  RC papíry se usušením 

mění mnohem více než barytované papíry. Jak se papír, s nímž pracujeme, usušením mění, 

zjistíme snadno takto: jednu z hotových suchých zvětšenin z poloviny namočíme. Takovým 

způsobem, aby část světlých míst obrazu zůstala suchá, a současně, aby část tmavých míst 

zůstala suchá. Porovnáním suchých a mokrých míst jak ve světlech, tak i ve stínech získáme 

přesnou představu, jak se u tohoto papíru usušením podoba obrazu změní.  

 

 

5.10. Prohlížení mokrých, čerstvě ustálených zvětšenin 

 

K posouzení kvality zvětšeniny stačí ustalovat ji jen asi třetinu předepsaného času. Pak si 

můžeme zvětšeninu při umělém světle prohlédnout. Nikoli však při denním světle, vůči 

němuž je stále aktivní. Fotografii vyjmeme z ustalovače a vložíme do suché misky pro 

zpracování papírů. Necháme odkapat a můžeme s miskou vyjít ven z komory, anebo v komoře 

rozsvítit - Koblic navrhuje přitisknout zvětšeninu na svislou plochu nad vyvolávacími miskami 

a takto si ji pohodlně prohlédnout22. 

Konečnou kvalitu pozitivu můžeme posoudit ovšem až po usušení na světle kvality a 

chromatičnosti, při kterém chystáme zvětšeninu prezentovat. Bude-li zvětšenina trvale 

v interiéru s denním světlem, posuzujeme ji na denním světle. Chystáme-li ji na výstavu, kde 

bude osvětlena halogenovými reflektory, posuzujeme ji při žárovkovém světle. Ve světle 

různé kvality se podoba obrazu někdy i značně liší. 

 

 

 

 

                                                           
22 KOBLIC, Přemysl. Užitečné drobnosti ze zvětšování, Praha : Jaroslav Spousta, 1948, str. 40, 

upraveno. 
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