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a uchovávají písemné a knižní sbírky. Cílem předkládané metodiky je představení vybraných 

technologií a postupů pro průzkum knihovních dokumentů, u kterých je předpokládán výskyt 

sekundárně použitých textových nosičů (tzv. zlomků), historicky cenných fragmentů poškozených nebo 
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kodikologie.  

 

Předpokládané využití metodiky: 

Metodika je určena pro restaurátorské a konzervátorské pracoviště, pracoviště technologů zaměřených 

na průzkumy historických a sbírkových fondů. Výsledky průzkumů jsou využitelné pro badatelské účely 

humanitních věd, široké využití bude mít Metodika také pro výzkum v oboru přírodních věd. 

Koncovými uživateli jsou předpokládáni restaurátoři, konzervátoři, technologové, správci fondů, 

historici, odborníci zaměření na kodikologii, studenti odborných škol apod. 
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Vlastní popis metodiky 

1. Úvod 

Hodnota knihovních dokumentů tkví především v jejich schopnosti nést informace. Písemné záznamy 

jsou ale v průběhu času ohroženy poškozením světlem, chemickými procesy, mechanickým 

poškozením. V knihovních fondech je mnoho exemplářů nesoucích skryté informace. Skryté jsou také 

ve struktuře knižní vazby, ve vrstvách materiálů nebo pod mladšími úpravami a restaurátorskými 

zásahy. Jedná se o prvky jako zlomky rukopisů použité jako součásti knižní vazby, fragmenty původních 

historických materiálů, ale také defekty či biologické napadení. Vyhledávané jsou přípisky, poznámky, 

provenienční znaky a jiné textové či obrazové informace, které byly často záměrně odstraněny, nebo 

poškozeny degradací materiálu. Zviditelnění zmíněných prvků má neocenitelnou hodnotu z hlediska 

vědeckého výzkumu, materiálové analýzy a restaurátorského průzkumu. Proto je vysoká poptávka po 

získání těchto informací. Knižní vazby představují bohatý zdroj nejen textových a obrazových 

informací, ale jsou také fyzickým dokladem uměleckořemeslné tvorby knihaře, dobových trendů 

technologie výroby a v neposlední řadě dokladem historie vlastní existence odražené v defektech 

z opotřebení a přirozeného rozpadu materiálů. Technologie zhotovení knihy i její poškození jsou skrytá 

pod vrstvami materiálů a bez invazivního zásahu je lze jen těžko zjistit. Tyto skryté informace lze právě 

získat pomocí prozařovacích a ozařovacích technologií využívajících různých vlnových délek záření 

a takto nedestruktivně proniknout pod povrch vnějších vrstev k vnitřním strukturám a konstrukčním 

prvkům knižní vazby. K neinvazivnímu nedestruktivnímu zkoumání knihovních exemplářů bez 

porušení struktury knižní vazby jsou používány specializované přístroje, pracující se zářením v různých 

vlnových délkách, které umožňují průzkum zkoumaného exempláře a záznam v digitální formě. 

Výhodou digitálních obrazových záznamů je  jejich barevná nebo mechanická odolnost, ale vyžadují 

velkokapacitní úložiště v závislosti na kvalitě snímku a zálohování. Podstatnou částí průzkumu 

a následné dokumentace jsou i následné grafické úpravy pořízených snímků, které zvyšují jejich 

čitelnost a usnadňují interpretaci zviditelněných informací. 

1.1 Co může být skrytou informací 

Za skrytou informaci, kterou se snažíme zobrazit, může být považováno velké množství věcí například: 

materiálové složení, technické provedení, poškození, textová či obrazová informace. U historických 

fondů se často vyskytují ve vazbě recyklované materiály, jako rozřezaná pergamenová folia, listy knih, 

dopisy, makulatura a jiné materiály, které mohou být starší než samotný exemplář. Tyto materiály lze 

nalézt např. ve hřbetní části pod potahem, na deskách, jako křidélka, celé výlepy desek nebo předsádky. 

Dále se bavíme o provedení knižní vazby, nečistotách v materiálech (například kovové špony v papíru), 

složení barevných vrstev, filigránech, poškozených textech (fotochemicky, mechanicky, tepelně, 

vlhkostí, …), míře poškození hmyzem, přelepených prvcích, zviditelňování vrstev materiálů, 

zviditelňování různých záznamových prostředků (razítka se silnou linkou barvy, vpisky kuličkovým či 

inkoustovým perem, vpisky barevnou inkoustovou tužkou, zvýrazňovače,…) a další.  
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2.  Elektromagnetické záření 

Všechny užité zobrazovací metody pracují s elektromagnetickým zářením. Elektromagnetické záření je 

příčné postupné vlnění magnetického a elektrického pole, které se prostorem šíří rychlostí světla ve 

vakuu. Elektromagnetické záření je vyzařováno a pohlcováno jako částice a šíří se jako vlny. Záření má 

obě vlastnosti najednou a ty se vyjevují podle toho, jakému pozorování jej vystavíme. Jedná se o tzv. 

vlnově-korpuskulární (vlnově-částicový) dualismus. 

Důležitou vlastností záření je jeho energie, případně vlnová délka. Energie záření se zpravidla udává v 

elektronvoltech (eV). 1 elektronvolt je energie, která se rovná kinetické energii elektronu, kterou získá 

elektron ve vakuu, jestliže je urychlen elektrickým napětím 1 volt. 1 eV = 1,602 176 6208(98) ∙10−19 J. 

Mezi energií a vlnovou délkou rentgenového záření existuje převodní vztah: 

 

𝐸 =
ℎ𝑐

𝜆
, 

známý také jako Duane-Huntův zákon. V uvedeném vztahu: h = 6,626 070 040 (81) ∙10−34 Js je 

Planckova konstanta a c = 299 792 458 m/s je rychlost světla ve vakuu. Speciálně pro energii v 

elektronvoltech a vlnovou délku v nanometrech lze vzorec na tvar: [Brill 1980, Bacílková 2009]. 

𝐸 [eV] =
1234

𝜆 [nm]
. 

 

2.1 Světlo 

Světlo je ve své podstatě elektromagnetické záření, které je vyzařováno a pohlcováno jako částice a šíří 

se jako vlna.  

Vlny viditelného světla mají frekvenci od 3,9×1014 Hz do 7,9×1014 Hz, což ve vakuu odpovídá vlnovým 

délkám v rozmezí 380–740 nm. 

Světlo jako částice přijímá tvar fotonů. Různé barvy světla jsou pak svazky fotonů s různými energiemi. 

Viditelné světlo má energetický rozsah fotonů přibližně 1,8–3,1 eV [Brill 1980, Taft 2000].  

2.2 Elektromagnetické spektrum 

Elektromagnetické spektrum může být též zvané jako Maxwellova duha. Zahrnuje elektromagnetické 

záření všech vlnových délek. Druhy elektromagnetického záření se rozlišují podle vlnové délky 

(případně frekvence) a jejich zdroje (Tab. 1). Každé záření má své typické vlastnosti a využití. Mezi 

jednotlivými druhy nejsou ostré hranice a přechody jsou plynulé. 
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Tab. 1: Rozdělení elektromagnetického záření a jeho vliv na atomy a molekuly 

Typ záření: Vlnová délka: Vliv na atomy a molekuly: 

Radiové vlny 30 km – 1 mm molekulární přechody, nukleární přeorientování atomů 

Mikrovlny 1 m – 1 mm molekulární rotace, přeorientování elektronů atomů  

Infračervené 

záření 

1 mm – 740 nm 
molekulární vibrace a přímé tepelné účinky 

Viditelné záření 

740 nm – 350 

nm 

nízkoenergetické elektronové přechody ve valenčních 

orbitalech atomu 

Ultrafialové 

400 nm – 10 

nm 

vysokoenergetické elektronové přechody ve valenčních 

orbitalech atomu  

Rentgenové záření 

10 nm – 1 pm elektronové přechody ve vnitřních orbitalech atomu; atomová 

difrakce 

Gama záření < 1 pm Jaderné přechody 

 
Různé vlny ovlivňují atomy a molekuly různými způsoby na různých úrovních Tab. 1. To, co si běžně 

představujeme jako světlo, je viditelné světlo – elektromagnetické záření, které je schopné vybudit 

zrakový vjem a zhodnocené měřítky lidského zraku. Viditelné světlo je jen malou částí celého 

elektromagnetického spektra. Vlnovými délkami s nižší energií, než viditelné světlo jsou infračervené 

(IR) vlny, mikrovlny a radiové vlny, zatímco vyšší vlnové délky jsou ultrafialové (UV) vlny, rentgenové 

záření a gama záření [Brill 1980]. 

2.3 Interakce záření s hmotou 

Po dopadu světla na povrch hmoty může docházet ke třem základním dějům. Jsou jimi absorpce 

(pohlcení), odraz/rozptýlení a transmise (propuštění).  

Při absorpci foton světla předá svou veškerou energii elektronu a pak zmizí. Na základě velikosti 

předané energie, která je dána typem záření, může dojít k vibraci či rotaci molekuly 

u nízkoenergetických záření (IR), k excitaci elektronů do vyšších elektronových hladin (UV, VIS) nebo 

k jeho vyražení z molekuly v případě vysokoenergetického záření (RTG). Poslední dva děje vytvoří 

v elektronovém obalu vakanci, která se zaplní sekundárním elektronem z vyšší elektronové hladiny. Tím 

se uvolní další energie (vyražení fotonu). Energie fotonu světla odpovídá vazebné energii prvního 

elektronu odečtené od vazebné energie sekundárního elektronu. Tato energie bude vždy nižší než 

energie absorbovaného fotonu. Když je tato energie ve viditelné oblasti, pak je tento jev nazýván 

fluorescencí. 

Každý atom má specifické hodnoty energií elektronů (vazebné energie elektronů), což dává atomům 

unikátní charakter pro jejich analýzu.  

Pokud má molekula absorbovat část dopadajícího záření, toto záření musí mít dané množství energie. 

Pokud má tuto energii, může zvýšit energetický stav molekuly, ale pokud energie dopadajícího záření 

je příliš nízká nebo vysoká, energie nebude absorbována, ale naopak přenášená nebo rozptýlená. 

Všeobecně excitovaný elektron je ten, který má nejbližší hodnotu energie k záření. Proto RTG dokáže 

excitovat elektrony z vnitřních vrstev (velká vazebná energie) na rozdíl od VIS, které dokáže excitovat 

pouze elektrony z valenční (poslední) vrstvy. Jsou zde i další faktory ovlivňující absorpci, kromě 

dopadajícího fotonu. Pro VIS a IR záření je rozhodující atomové uspořádání a vazba mezi atomy. 

Naopak pro rentgenové záření atomové uspořádání není hlavním faktorem pro absorpci, místo toho je 

důležitá koncentrace elektronů v daném objemu. 



7 

 

Při dopadu paprsku světla na povrch materiálu také dochází k odrazu a částečnému přenesení. Odražené 

paprsky jsou vždy ve stejném úhlu jako dopadající paprsky, ale na opačných stranách k normálu (90°). 

Toto se řídí zákonem odrazu záření. K zrcadlovému odrazu dochází při dopadu paprsku světla do 

hladkého nebo leštěného povrchu. K nepravidelnému (difuznímu) odrazu dochází při dopadu do 

zdrsněného povrchu. První bude mít vzhled lesklého povrchu, zatímco druhý bude mít vzhled matného 

povrchu. Nepravidelný odraz také dodržuje zákon odrazu, ale protože povrch je nepravidelný, paprsky 

dopadají v mnoha různých úhlech a také se odráží. 

Mezi každou hranicí fáze, kterou světlo zasáhne, dochází k odrazu. Síla odrazu závisí na rozdílu indexů 

lomu mezi fáze. Jakmile světlo přejde z jednoho média na další, tak se láme podle indexu lomu. Je to 

dáno tím, že světlo prochází různými rychlostmi v různých materiálech. Index lomu určuje, zda je 

materiál průhledný, neprůhledný, průsvitný. Materiály s vysokým indexem lomu, budou efektivně 

odrážet nebo rozptylovat světlo a vypadat tím pádem neprůhledně, materiály s nízkým indexem naopak 

průsvitně [Brill 1980, Taft 2000].  

2.3.1 Barva 

Barva materiálu souvisí s jeho schopností absorbovat a odrážet světlo. Bílé světlo je složeno z vlnových 

délek všech barev ve viditelném rozsahu od červené do fialové. Když světlo interaguje s materiálem, 

jeho určité vlnové délky mohou být ztraceny, absorbovány. Toto selektivní odstranění vlnové délky 

v kombinaci s odrazem způsobuje vznik barvy. V zásadě předmět pohltí všechny vlnové délky kromě 

těch, které tvoří jeho vlastní barvu.  

Například červený povrch pohltí všechny vlnové délky kromě červených, které se odráží. Jedná se 

o spektroskopickou čistou barvu, protože má pouze jednu vlnovou délku. Ve skutečnosti však osvětlený 

objekt bude odrážet směs vlnových délek, které jsou těsně rozmístěny kolem vnímané 

barvy [TAFT 2000]. 

2.4 Infračervené (IR) záření 

Infračervené záření má vlnové délky od přibližně 0,7 μm do 1000 μm. Vlnové délky lze rozdělit do 

různých kategorií. První s nejvyšší energií, která leží vedle červené barvy na elektromagnetickém 

spektru, se nazývá blízký infračervený (NIR), poté přichází střední infračervený (MIR) a nakonec 

infračervené záření s dlouhými infračervenými paprsky (FIR), které může způsobit molekulární vibrace 

a tepelné účinky v molekulách 

NIR může pronikat filtry používanými k blokování UV záření. Energie NIR je tak malá, že není 

absorbována nebo rozptýlena ve většině pigmentů. Skutečnost, že IR může pronikat dále než viditelné 

světlo, ji učinila užitečnou funkcí při vyšetřování uměleckých děl. Zatímco horní vrstvy barvy 

propouštějí světlo, spodní kresby jej často v IR absorbují. Tento účinek infračerveného záření byl široce 

využíván pracovníky muzeí a archivů k nahlédnutí pod povrch obrazů. 

Rozsah MIR může být absorbován nebo přenášen materiálem stejně jako viditelné světlo, ale místo 

elektronových přechodů způsobí molekulární vibrace ohnutím a roztažením chemických vazeb nebo 

vibracemi prvků v molekulárních krystalech vůči sobě. Takovou absorpci a propustnost infračerveného 

záření lze zaznamenat pomocí infračervených spektrometrů a použít k identifikaci toho, jak jsou prvky 

spojeny dohromady v materiálu. 

S IR souvisí také určitá nebezpečí. IR způsobuje zahřívání, které může ovlivňovat materiály. Může to 

způsobit vysychání, smršťování a praskání, urychlit další procesy degradace materiálu. 
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[Brill 1980, Kolektiv autorů 2009]. 

2.5 Viditelné světlo 

Viditelné světlo leží, jak již bylo zmíněno výše, mezi 400 nm–700 nm. Právě tento rozsah mohou 

fotoreceptory v lidském oku detekovat. V roce 1672 Isaac Newton rozdělil bílé světlo do řady barev 

pomocí hranolu. To dokázalo, že bílé světlo se skládá z různých vlnových délek. Vlnová délka je 

vnímána jako specifická barva a nejkratší vlnová délka je interpretována jako fialová, zatímco nejdelší 

viditelná vlnová délka je vnímána jako červená. Každá z jednotlivých vlnových délek má určitou barvu 

a jejich kombinací získáme bílé světlo. Toto se nazývá aditivní míchání barev. Oproti tomu odečítání 

míchaných barev se děje, když například mícháme pigmenty. Různé pigmenty absorbují různé vlnové 

délky, a tak je odstraní z odraženého světla. Spektrální distribuci různých barev lze zaznamenat a použít 

k identifikaci pigmentů [Brill 1980, Kolektiv autorů 2009]. 

2.6. Ultrafialové (UV) záření 

UV záření leží na elektromagnetickém spektru vedle fialového světla. Má vlnové délky od 10 do 

400 nm. UV záření je ve světě konzervace často považováno za negativní, protože může způsobit 

fotochemické reakce a prasknutí chemické vazby, což lze pozorovat při blednutí a změnách barev při 

působení UV záření na materiál. Ale UV záření může být také užitečné pro konzervátora při pohledu na 

objekty. Ve světě umění to může být například použito k prozkoumání lakových a malířských filmů, 

aby se zjistilo, zda byl obraz retušován. Důvodem je to, že zatímco viditelné světlo není absorbováno 

lakem, fotony s vyšší energií v UV jsou absorbovány, což často způsobuje fluorescenci. Různé laky 

fluoreskují odlišně a některé moderní pigmenty mají jinou fluorescenci než ekvivalentní tradiční. UV 

záření se také někdy používá k identifikaci pigmentů, například při zobrazování pomocí nepravých 

barev [Brill 1980, Kolektiv autorů 2009]. 

2.7 Rentgenové záření  

Rentgenové paprsky jsou vysokoenergetické fotony s vlnovými délkami v rozsahu 10 nm–0,03 nm. 

Rentgenové záření je relativně transparentní kvůli vysokoenergetickým fotonům. Po absorpci mohou 

rentgenové paprsky způsobit přechody ve vnitřních hladinách atomů, vyloučení elektronů. Míra 

absorpce nejvíce závisí na hustotě elektronů v dané oblasti atomu. Atomy s vysokou elektronovou 

hustotou absorbují více rentgenových paprsků než atomy s nízkou. Vysoká koncentrace prvků s nízkým 

počtem atomů na malé ploše může také účinně absorbovat rentgenové záření. Vliv rentgenového záření 

na materiál není závislý na krystalové struktuře, ale místo toho je specifický pro různé atomy 

v molekulách [Brill 1980, Kolektiv autorů 2009]. 

 

3.  Vliv záření na materiály knižní vazby a dokumenty 

Představené technologie neinvazivního průzkumu využívají různé typy záření, které mohou mít 

negativní vliv na zkoumané materiály psacích látek i psacích podložek.  

 

3.1 Papír 
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Nejvíce zastoupeným materiálem v knihovních fondech je bezpochyby papír. Citlivost papíru vůči 

světlu a obecně záření je dána jak materiálovým složením použitých surovin, tak technologií výroby. 

Do poloviny 19. století byly používány ručně vyráběné papíry tvořené především rostlinnými vlákny 

(len, bavlna, konopí apod.) bez plniv, klížené rostlinnými či živočišnými lepidly. Vzhledem 

k technologii výroby vlákniny, kdy textilní materiál – hadry, byl roztloukán, nedocházelo tak 

k výraznému narušení samotných vláken. V ruční výrobě nedocházelo k mechanickému poškozování 

vláken ani přidávání nestabilních aditiv do papírové suspenze. Od poloviny 19. století je ruční papír 

vytlačen papírem vyráběným strojově a radikálně se mění také složení papíru. Textilní vlákna jsou 

nahrazeny vlákninou ze dřeva buď mechanicky rozvlákněného – dřevovina, nebo vlákninou ze dřeva 

získanou chemickou cestou – buničiny. Papír z vlákniny ze dřeva má výrazně nižší mechanickou 

odolnost a je výrazně citlivější na světlo a jiné degradační faktory.  

Poškození papíru světlem/optickým zářením způsobují fotochemické reakce a vliv radiačního tepla 

vlivem infračerveného záření (IČ). Míra poškození se kromě intenzity ozáření a času expozice odvíjí 

také od energie fotonu, kdy se snižující se vlnovou délkou záření, a tedy se zvyšující se frekvencí, 

energie fotonu stoupá. Krátkovlnné záření modrého světla nebo UV záření má proto vyšší energii než 

dlouhovlnné červené světlo nebo infračervené záření. Dalším faktorem ovlivňující účinky záření na 

materiál je prahová energie fotonu molekul. Molekuly vysoce citlivé na světlo mají nízkou prahovou 

energii, a i fotony s nízkou energií mohou iniciovat chemické změny. Rychlost fotochemické reakce 

ovlivňují další faktory jako přítomnost kyslíku, vlhkost a atmosférické polutanty. Celková barevná 

změna způsobená zářením má typicky strmý lineární počáteční průběh, který postupně přechází do 

plochého asymptomatického. Dochází tedy k jevu, kdy s delší expozicí záření se zpomalí barevné změny 

a materiál již dále barvu nemění. Vzhledem k průzkumu záznamových prostředků, kde došlo ke snížení 

čitelnosti vlivem dlouhodobé expozice světlem je riziko dalšího poškození vlivem krátkodobého ozáření 

během průzkumu minimální. Naopak určité riziko může vznikat při průzkumu objektů uchovávaných 

trvale v temnu, jako iluminace ve vázaném rukopisu, čerstvé akvarely případně současné restaurátorské 

zásahy na iluminacích. Vlivem záření dochází ke štěpení celulózových vláken v papíru, rozpad dlouhých 

řetězců molekul. Vedle změn vizuálních tak vede poškození zářením ke zkřehnutí papíru, případně 

rozpadu papíru [Kolektiv SÚA, 2009]. 

Reakce na viditelné světlo se projevuje blednutím či naopak ztmavnutím papíru. Ztmavnutí papíru je 

typické pro dřevitý papír obsahující lignin, hemicelulózy, a tedy větší množství karbonylových skupin 

umožňující za přítomnosti světla vznik volných radikálů a vznik chromoforového systému. Princip 

účinku světla na papír spočívá v absorbování energie dopadajícího světla chromoforovými systémy 

v papíru. Absorbovaná energie se přemění na reaktivní peroxidy a radikály, které obvykle formou 

oxidačního procesu iniciují chemické a vizuální změny. Mohou vznikat bezbarvé i zbarvené degradační 

produkty, které mají následně negativní vliv také na mechanické vlastnosti papíru [Ďurovič, Vaňková 

2012]. 

Poškození vlivem infračerveného záření souvisí s rychlým ohřevem a chladnutím, potažmo rychlou 

změnou vlhkosti zkoumaného materiálu, které způsobuje deformace, praskání a křehnutí. Zvýšení 

teploty povrchu materiálu je úměrné ozáření, kdy míru ohřevu neovlivňuje tepelná kapacita materiálu, 

hustota či tloušťka materiálu. Zvýšení teploty podporuje rychlost fotochemických reakcí. Je nezbytné 

při průzkumu v infračerveném záření dbát opatrnosti především u hygroskopických materiálů, 

lakovaných povrchů, barevných vrstev jako tempera apod. [Kolektiv SÚA, 2009]. 

 

3.2 Kolagenní materiály 
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Knihovními kolagenními materiály rozumíme materiály, které vznikly zpracováním zvířecí kůže. Jedná 

se o usně a pergameny. Useň je vyčiněná kůže. Podle způsobu činění a typu činících látek usně dělíme 

na třísločiněné, hlinitočiněné, chromočiněné a další. Usně se při výrobě knih užívají především jako 

potahový materiál knižních desek. Pergamen se získává z nevyčiněné, pouze loužené a odchlupené 

kůže. Po zpracování se vlhký napíná na rám, kde se za průběžného vypínání suší a upravuje se jeho 

povrch. Pergameny se využívají jako psací podložky (listiny, rukopisy) nebo jako součást knižní vazby 

(potah knižních desek, křidélka, výlepy desek apod.). 

Kůže se v podstatě skládá z vody (50–70 %), minerálních látek (0,25–0,65 %), bílkovin (33–35 %) 

a lipidů (0,5–30 %). Základní stavební složkou usní a pergamenů je vláknitá bílkovina kolagen. 

Vlastnosti usní a jejich odolnost proti degradaci ovlivňuje i zvolená činící látka. 

Vliv světelného záření na kolagen 

● Fotolýza. Fotolýza je v užším smyslu: štěpení jedné nebo více kovalentních vazeb 

v molekulární entitě v důsledku absorpce světla, nebo jakýkoli fotochemický proces, jehož 

základní součástí je takové štěpení a v širším smyslu: rozpad molekul chemické sloučeniny 

v důsledku absorpce světla nebo jiného elektromagnetického záření. 

● Fotooxidace. Je-li při fotolýze přítomen kyslík, dochází k fotooxidaci. Absorbovaný foton 

reaguje s kyslíkem za vzniku aktivního volného radikálu kyslíku, který postupně reaguje 

s vodou za vzniku H2O2 (silné oxidační činidlo). 

Světelné záření ovlivňuje materiály v rozsahu od UV, přes oblast viditelného záření (VIS) až po blízké 

infračervenou oblast (NIR), tedy v rozsahu vlnových délek 200–1400 nm. Vazby v makromolekule mají 

energii 300–500 kJ.mol-1, záření VIS a NIR má tedy nedostatečnou energii k rozrušení vazby, ale záření 

UV pod 400 nm má tuto energii dostatečnou. Aby UV záření způsobilo fotolýzu, musí být absorbováno, 

a to vyžaduje přítomnost chromoforu v molekule (červený anthokyanin v kondenzovaných činivech 

spolu s AMK s aromatickým postranním řetězcem – phenylamin, thyroxin, tryptofan) [Vyskočilová, 

2016]. 

Energie z VIS záření je odražena jako světelná energie nebo převedena na tepelnou energii. Světlocitlivé 

materiály (barviva) jsou energií přeměňovány a ztrácí barevnost. 

Fotolýza polymerů umožňuje štěpení uhlíkové vazby v polymerním řetězci a způsobuje rozštěpení 

příčných vazeb řetězce a vznik malých monomerů. Kolagen obsahuje stopy tyrosinu a vyšší obsah 

fenylalaninu. Tyto aminokyseliny (stejně jako cystin a tryptofan, které nejsou v kolagenu obsaženy) 

fotoaktivně reagují se světelným zdrojem a tvoří v hlavním řetězci bílkovin volná radikálová místa, což 

vede k degradaci tohoto hlavního řetězce.  

Fotooxidace obecně poškozuje polymery. Má za následek ztrátu pevnosti, křehnutí, praskání, změnu 

rozpustnosti, snižování hodnoty pH a barevnou změnu. Příčinou poškození je štěpení řetězce, změny 

v amorfním/krystalickém poměru, příčných vazeb, změna hustoty a vznik nových funkčních skupin 

a kyselých produktů. Tyto reakce se vyskytují v kolagenním řetězci. Stupeň reakce závisí na intenzitě 

a energii světelného zdroje; nižší vlnové délky a UV záření poškozují nejvíce. 

Působení světelného záření ovlivňuje i fyzikálně-mechanické vlastnosti kolagenních materiálů. Na 

počátku ozáření se mohou tvořit nové příčné vazby, což způsobí úbytek pružnosti a zkřehnutí. 

Prodloužené ozáření způsobí degradaci a rozštěpení hlavního řetězce v kolagenové molekule a postupné 

snížení pevnosti. To je pozorovatelné více u pergamenu než u činěných usní, protože v něm chybí příčné 

vazby činících látek s kolagenem [Vyskočilová, 2016]. 
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Změna barvy pergamenu, příp. usně a jejich mechanických vlastností může být vyvolána i fotooxidací 

tuků, především nenasycených olejů. [Zelinger, 2009] Následná radikálová reakce je schopná poškodit 

i proteinové makromolekuly. Reakce může být urychlena přítomností iontů přechodných kovů 

a případně jinými nečistotami. 

Světlo negativně ovlivňuje i třísloviny v rostlinně činěných usních [Cobham, 1905]. Nejméně odolné 

jsou usně činěné mimosou a quebrachem, potom modřínovou a dubovou kůrou, nejodolnější jsou usně 

činěné gambierem, sumachem a myrabolany.  

UV záření urychluje i „červený rozpad“ třísločiněných usní vyvolaný vlhkostí a oxidem siřičitým. 

 

4. Multispektrální analýza 

4.1 Princip multispektrální analýzy 

Princip multispektrální analýzy je založen na možnosti pozorování historického dokumentu v široké 

škále vlnových délek a to v UV oblasti, v oblasti viditelného světla případně i v blízké IR oblasti. 

V průběhu multispektrálního zkoumání dochází ke snímkování dokumentu ve všech oblastech světla při 

různých vlnových délkách za použití různých světelných zdrojů a filtrů. Díky tomu získáváme několik 

snímků, na kterých jsou hledané prvky velice odlišně zobrazeny, což usnadňuje jejich 

interpretaci.  Získané snímky se porovnávají a zpracovávají pomocí specializovaného softwaru pro 

analýzu obrazu, který umožňuje různé operace a kombinace se získanými záznamy (segmentaci obrazu, 

prahování, sčítání nebo odčítání jednotlivých obrazů atd.) Tímto způsobem lze vytěžit maximum 

informací a docílit tak i výrazně lepšího výsledku např.  ve zviditelnění nečitelného textu 

[Cosentino 2014]. Obdobným způsobem, ve větším měřítku, se postupuje při analýze klasických DPZ 

(Dálkový Průzkum Země) dat [Plánka 2007]. 

4.2 Instrumentace a funkce VSC 8000 

Videospektrální komparátor VSC 8000, který je používán v Národní knihovně ČR, se skládá z hlavní 

jednotky a PC systému (Obr. 1). Hlavní jednotka je čtvercová krabice s dvěma bočními kryty a jedním 

předním krytem. Hlavními komponenty VSC jsou kamera, systém zdrojů světla, optické filtry [VSC 

Hardware 2018]. 

Přístroj VSC 8000 je díky možnosti pozorování dokumentu v široké škále vlnových délek, a to v UV 

oblasti, v oblasti viditelného světla, ale i v blízké IR oblasti, ideálním nástrojem pro multispektrální 

pozorování. Principem multispektrálního pozorování je snímkování části dokumentu ve všech oblastech 

světla, při různých vlnových délkách. Získané snímky se porovnávají a obvykle se dále zpracovávají 

pomocí specializovaného softwaru pro analýzu obrazu, který umožňuje různé operace a kombinace se 

získanými záznamy (segmentaci obrazu, prahování, sčítání i odčítání jednotlivých obrazů atd.) Tímto 

způsobem lze vytěžit maximum informací a docílit tak i výrazně lepšího výsledku např.  ve zviditelnění 

nečitelného textu [VSC Hardware 2018].  

VSC 8000 umožňuje makro snímkování ve volitelných vlnových délkách na principu multispektrální 

analýzy. Širokospektrální zobrazení v UV–VIS–IR oblastech spektra umožňuje například odhalení 

skryté vrstvy v oblasti přídeští knižní desky, zviditelňování poškozeného textu, oprav či retuše. Zařízení 

je vybaveno 5 MPix kamerou s rozlišením 2584×1956 pixelů s motorizovaným 22× zoomem. Dva 

interní karusely kamerových filtrů obsahují: viditelný dlouhovlnný filtr, 15 krátkovlnných filtrů pro 
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530–925 nm. Integrace obrazu je prováděna v 54 krocích od 0,008 do 180 sekund v manuálním módu, 

v automatickém módu 0,001 až 180 sekund. Zařízení disponuje množstvím světelných zdrojů jako 

viditelné/infračervené dopadající i průchozí osvětlení, halogenové, bodové osvětlení 20 W ozařující bod 

o průměru 25 mm. IR/viditelné (levé/pravé) boční osvětlení s variabilním úhlem s 20 W halogenovými 

zdroji, ortogonální osvětlení. Bodové světlo je používáno pro IR luminiscenci lze kombinovat s 12 

dlouhovlnnými filtry 430–800 nm nebo s 12 krátkovlnnými filtry 380–745 nm. Celkově je možných až 

80 různých pásem osvětlení. Z opačné strany spektra je zařízení vybaveno ultrafialovými zdroji, 

dopadající dlouhovlnné UV pásmu 365 nm, dopadající středněvlnné UV v pásmu 312 nm, dopadající 

krátkovlnné UV 254 nm a průchozí dlouhovlnné UV 365 nm [VSC Hardware 2018]. 

 

Obr. 1: Přístroj VSC 8000 s příslušenstvím 

 
Software VSC má multifunkční nastavení, které lze změnit tak, aby operátor mohl získat co nejvíc 

informací o zkoumaném objektu. Při práci s VSC operátor nejčastěji pracuje s živým obrazem z kamery. 

Pomocí různých zobrazovacích modů, může být živý obraz porovnán s dalšími výsledky různých 

kombinací zdrojů světla a filtrů. Software VSC taky poskytuje možnost automatického složení 

uložených obrazů. Takové nastavení kamery jako expozice, ostrost, jas, gamma a kontrast operátor 

může změnit v manuálním nebo automatickém režimu. Dokumentem lze v přístroji pohybovat pomocí 

motorizovaného X – Y stolku a zabudovaná kamera má fixní pozici s možností definovaného zvětšení 

(nastavitelného číselnou hodnotou přes ovládací software přístroje). Je tedy velmi snadné získat 

identický záběr dané části dokumentu při různých světelných podmínkách a získané snímky snadno 

porovnávat nebo s nimi provádět jednoduché operace (sčítání i odčítání obrazu), které umožňuje 

ovládací software přístroje. Vnitřní prostor zařízení 650×650 mm a výškou 150 mm pojme většinu 

knihovních dokumentů. V případě větších rozměrů lze zvednout boční a přední kryt a dokument 

zkoumat po částech, případně využít pomocná zrcadla [VSC Hardware 2018].  
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V manuálním režimu lze měnit nastavení zdroje osvětlení a optického filtru. Panel programových 

nástrojů má řadu různých funkcí. Nástroj automatické zkoumání nabízí metodu automatické série 

uživatelem definovaných nastavení s náhledem pro každé nastavení. Tyto automatické sekvence – 

matice zkoumání je možné uložit jako vzory a okamžitě otevřít jakýmkoli uživatelem pro spuštění stejné 

sekvence. Matice zobrazuje všechny kombinace zdroje osvětlení a optického filtru. Celkové množství 

kombinací je 471. Pro naše účely vůči škodlivému působení světla na papírový materiál jsme používali 

maximálně 163 speciálně vybraných kombinací. Při aktivaci automatického zkoumání VSC projde přes 

všechny vybrané kombinace světel a filtrů kamery. Výsledkem bude náhled obrazu pro každé nastavení 

a kliknutím na náhled se VSC nastaví na podmínky, které byly při získání tohoto náhledu (Obr. 3). 

Takovým způsobem automatické zkoumání umožňuje snadno a rychle vytipovat oblasti spektra 

zajímavé pro případné podrobnější zkoumání. V případě citlivých dokumentů je možné náhledy rovnou 

ukládat v plném rozlišení, takže další expozice již není nutná [VSC Hardware 2018].  

Měření spekter barviv i kolorometrické výpočty jsou také součástí funkcí softwaru VSC. Přístroj 

disponuje unikátním optickým systémem SRI (Super Resolution Imaging) pro excelentně čistý záznam 

s vysokým rozlišením [VSC Hardware 2018].  

Nástroj Hyperspektrální prohlížeč (HSI) umožňuje sledování rozdílů ve spektrálním chování látek – 

jejich absorpcí a odrazivosti v daném pásmu (Obr. 2). Při plném rozsahu od 400–1000 nm lze nastavit 

snímání po minimálním kroku 4 nm. Před snímáním dokumentu je třeba provést nastavení optimální 

expozice kamery (“kalibrace“ na bílý papír), celá sekvence pak trvá 10 minut [VSC Hardware 2018]. 

  

 
Obr. 2: Režim hyperspektrálního prohlížeče. 

 

V tomto režimu lze přímo využít i zabudovaného mikrospektrofotometru. Možné výstupy jsou pak 

naměřené hodnoty v tabulce, v grafu, zobrazení bodu v barevném prostoru CIE a snímek měřeného 

místa s vyznačenou oblastí měření (Obr. 3). 
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Obr. 3: Použití mikrospektrofotometru v režimu HSI. 

 

Minimální oblast měření jsou v tomto případě 2 mm, což umožňuje poměrně přesné měření i tenkých 

linek. Na základě měření mikrospektrofotometrem lze zvýraznit tzv. podobné oblasti spektra. Tento 

nástroj umožňuje odlišení dvou zdánlivě stejně barevných látek, které se liší ve spektrálním chování 

(např. dvou podobných pigmentů nebo inkoustů), nicméně jedná se o softwarové vybarvení obrazu 

a jeho přesnost má své limity (Obr. 4). 

 

 
Obr. 4: Nástroj zobrazení podobné oblasti spektra. 

 

Nástroj Skenování fluorescence (Obr. 5) slouží k automatickému vyhledání nastavení, kde dvě zvolené 

oblasti v obraze vykazují největší rozdíl fluorescence v bodovém světle (automatické vyhledání 

kombinace filtrů světel a filtrů kamery). 
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Obr. 5: Zobrazení největšího rozdílu fluorescence mezi dvěma zvolenými body – červený pigment 

iniciály a modrý pigment pole (bodové sv. 485–610nm a filtr kamery RG645). 
 

Tímto nástrojem lze názorně zobrazit rozdíl nejen u barevných vrstev ale i různých napohled podobných 

psacích látek.  

Zabudovaný mikrospektrofotometr lze používat jako samostatný nástroj pro měření barevnosti 

jednotlivých složek vzorku (Obr. 6). Možné výstupy jsou stejné jako u jeho použití v režimu HSI (graf, 

tabulka, bod v diagramu a dokumentace měřené oblasti). Kromě informace o barevnosti, použitelné ke 

kontrole barevných změn při restaurátorských zásazích nebo během vystavování, lze mikro 

spektrofotometrem identifikovat rozdílné psací látky měřením barevnosti v samotném tahu písma. 

Absorpce, reflectance, fluorescence a transmitance je ve formě spekter zaznamenávána v reálném čase 

a jsou zobrazována na obrazovce v jednoduchém grafickém formátu. Pro měření spekter je použito 

plnospektrální světlo, které stejně jako sluneční světlo obsahuje spektra od ultrafialového (UV) přes 

viditelné (VIS) po infračervené světlo (IR). Velkou výhodou VSC 8000 je možnost získání přesně 

stejného záběru při jakýchkoli dostupných podmínkách pozorování (kombinace pásem vlnových délek 

světla a kamerových filtrů).  
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Obr. 6: Měření jednotlivých pigmentů iniciály mikrospektrofotometrem.  

 

Drobnou nevýhodou je fixní pozice měřené oblasti ve středu náhledu – dokumentem je třeba posouvat 

(v režimu HSI lze posouvat křížem s měřenou oblastí). Motorizovaný stolek má sice dostatečně jemný 

posun, takže zaměření oblasti není problematické, nicméně v případě měření na okrajích větších formátů 

(větší než rozměr A4) můžeme narážet na prostorové limity přístroje [VSC Hardware 2018]. 

4.3 Postup průzkumu s využití automatického zkoumání VSC 8000.  

Po spuštění přístroje a softwaru VSC 8000 se objekt průzkumu vkládá do vnitřního prostoru 

komparátoru. Nastavení jasu a clony probíhá automaticky, nastavení zvětšení a zaostření se provádí 

manuálně, poloha vzorku se upřesní pomocí motorizovaného X – Y stolku [VSC Aplikace 2018].   

V nástrojích komparátoru se využívá režim automatického zkoumání. Před jeho spuštěním se nastavuje 

matrice zkoumání, ve které se vybírá optimální počet kombinaci světel a filtrů kamery pro konkrétní 

vzorek. Možný výběr kombinací světel a zjištěné skutečnosti u jednotlivých vzorků je znázorněná 

v Tab. 2. Používaná matice zkoumání znázorněná na Obr. 7. Po spuštění zkoumání zařízení postupně 

prochází všechny vybrané kombinace světel. Po ukončení zkoumání operátor může uložit celkový 

náhled zkoumání (Obr. 8) a přistoupit k výběru, úpravě, srovnání a uložení obrázků s nejlepším 

nastavením světel [VSC Aplikace 2018].  
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Obr. 7: Matice automatického zkoumání 

 

 
Obr. 8: Souhrnný přehled náhledů automatického zkoumání a jednotlivé záběry. 
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Tab. 2: Nastavení světel při automatickém zkoumání a zjištěné skutečnosti u jednotlivých vzorků. 

Nastavení světel při automatickém 

zkoumání 

Zjištěné skutečnosti u jednotlivých vzorků.  

Dopadající RG 610–780 Pozorování červeného razítka.  

Vizuální potlačeni různých barevných vrstev pastelek 

a inkoustové tužky v materiálu. 

Zviditelnění popisek stříbrně-fialové tužky na papírovém 

přebalu objektu. 

Dopadající RG 830–925 Zviditelnění textu knižního štítku, který byl přelepen jiným 

štítkem.  

Potlačení barevných vrstev pastelek a inkoustové tužky. 

Zviditelnění filigránu v listině.  

Zviditelnění zčernalého textu v listině. 

Vizuální potlačení různých barevných vrstev pastelek 

a inkoustové tužky. 

Zviditelnění popisek stříbrně-fialové tužky na papírovém 

přebalu objektu. 

Bodové 400–485+OG530 – RG665 Zviditelnění textu knižního štítku, který byl přelepen jiným 

štítkem.  

Potlačení barevných vrstev pastelek.  

Zviditelnění filigránu v lepené listině. 

Zviditelnění rozmytého a vybledlého textu v podlepené 

listině.  

Bodové 400–535+ RG645–925 Zviditelnění špatně čitelného razítka v textu. 

Bodové 445–570+ RG645–925 Zviditelnění nadpisu knižního ohořelého hřbetu. 

Bodové 485–590+ RG610–645 Pozorování červeného razítka a stříbrné tužky. 

Bodové 485–590+ RG665–925 Zviditelnění signaturního štítku, který byl přelepen jiným 

štítkem. 

Bodové 485–610+ RG630–695 Zviditelnění nápisu ohořelého knižního hřbetu. 

Bodové 515–640+ RG665–830 Zobrazení nápisu na spodní straně dvou štítků.  

Zviditelnění filigránu v listině.  

Pozorování inkoustové tužky a její průsvitu na druhou 

stranu objektu. 

Bodové 515–640+ RG850–925 Zviditelnění textu přelepeného z obou stran papírem.  

Bodové 545–675+ RG695–925 Zviditelnění nápisu knižního ohořelého hřbetu. 

Zobrazení nápisu na spodní straně dvou štítků.  

Pozorování původního označení knižního bloku na hřbetu 

přelepeného hnědou neprůhlednou lepicí páskou.  



19 

 

Pozorování černého razítka. 

Zviditelnění inkoustových nápisů.  

Bodové 585–720+ RG830–925 Zviditelnění špatně čitelného razítka, které bylo umístěno 

v textu. 

Zviditelnění špatně čitelného razítka, které bylo umístěno 

v textu. 

Bodové 605–730+ RG780–925 Zviditelnění identifikačního čísla knihy přelepeného 

štítkem. 

Ultrafialové 365–254nm osvětlení 

s VIS dlouhovlnný filtrem. 

Zviditelnění rozmytého textu na listině. 

Zviditelnění filigránu v přelepené listině. 

Pozorování napadení plísni materiálu. 

Vizuální potlačení různých barevných vrstev pastelek 

a inkoustové tužky v materiálu. 

Průchozí VIS Zviditelnění filigránu v listině.  

Zviditelnění textu přelepeného z obou stran papírem. 

Zviditelnění filigránu v přelepené listině. 

Průchozí RG630–RG850 Zviditelnění filigránu v listině.  

Zviditelnění filigránu v přelepené listině. 

Zviditelnění filigránu v přelepené listině. 

Průchozí bodové OG 530–RG590 Zviditelnění filigránu v listině.  

Boční osvětlení s dlouhovlnným VIS 

filtrem.  

 

Kvalitní zdokumentování reliéfu na přední knižní desce. 

Zviditelnění filigránu 

Pásmový filtr 400–440 Zviditelnění překrývajících se textů v listině. 

Pásmový filtr 450–560 Vizuální potlačení různých barevných vpisek pastelek 

a inkoustové tužky v materiálu. 

Pásmový filtr 570–680 Zviditelnění filigránu v listině.  

Zviditelnění zaškrtaného textu v listině. 

Vizuální potlačení popisků pastelkou. 

Pásmový filtr 690–800 Zviditelnění špatně čitelného razítka, které bylo umístěno 

v textu. 

Pásmový filtr 810–920 Zviditelnění překrývajících se textů v listině. 

Pásmový filtr 930–1000 Vizuální potlačení různých barevných vrstev pastelek 

a inkoustové tužky v materiálu. 
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4.4 Aplikace v praxi 

Na následujících obrázcích jsou ukázány příklady úspěšného využití možností VSC 8000 pro 

zviditelnění textu dokumentů nějakým způsobem poškozených nebo v pozdější době upravených.  

Obr. 9 ilustruje možnost zviditelnění napadení papíru plísní. Při pozorování v UV záření 365 nm je 

v levé části snímku v textu viditelné napadení plísní, které nebylo v rozptýleném (dopadajícím) 

viditelném světle patrné. 

Na Obr. 10 je příklad zviditelnění textu na listině poškozené ohněm. Ve zčernalé části je při pozorování 

v dopadajícím světle za použití dlouhovlnného filtru RG925 dobře čitelný veškerý zachovaný text. 

Obr. 11 a Obr. 12 ukazují zviditelnění filigránu papíru. Na Obr. 11 vidíme filigrán na útržku ručního 

papíru bez textu. Filigrán je velmi jasně čitelný v průsvitu za použití spodního rozptýleného VIS světla. 

Nicméně je možné ho dobře zviditelnit i v dopadajícím VIS světle za použití dlouhovlnného filtru 

RG925, kdy pozorujeme pouze povrchovou vrstvu papíru. V místech ztenčení papíru se světlo v této 

tenké vrstvě neodráží a kresba filigránu se jeví jako černá stopa, v negativním zobrazení (ve snaze 

zlepšit čitelnost) bílá. Obr. 12 je příkladem zviditelnění filigránu v textu listiny. Filigrán je podle 

očekávání velmi jasně čitelný v průsvitu za použití spodního rozptýleného VIS světla. Stejně jako na 

Obr. 11 je možné ho dobře zobrazit i v dopadajícím VIS světle za použití dlouhovlnného filtru RG925, 

kde je sice lehce rušený i slabě viditelným rukopisem, nicméně výsledek je i tak velmi dobrý. Zobrazení 

filigránu v dopadajícím světle je důležité zejména v případě knižního bloku, kdy nelze jednotlivé listy 

pozorovat odděleně. 

Na Obr. 13 a Obr. 14 je listina původně připravena na štěpení papíru. Je vlepena mezi čistý papír sloužící 

jako nosič při rozštěpení listiny a jejího následného vnitřního zpevnění. V tomto případě k rozštěpení 

nedošlo, listina se dochovala ve fázi přípravy na tento proces. Oboustranný text je zcela překryt silnějším 

papírem prosyceným neznámým lepidlem. Při pozorování průsvitu ve VIS světle se v rozsáhlé části 

překrývají texty z obou stran listiny a výsledek je prakticky nečitelný (Obr. 13). Nicméně v bodovém 

světle o vlnové délce 515–640 nm při použití dlouhovlnného filtru R9 lze jednotlivé strany textu velmi 

dobře zobrazit bez zásadního překryvu. Výsledkem je velmi dobře čitelný text obou stran (Obr. 14). 

Na Obr. 15 až Obr. 17 je příklad dvou překrývajících se rukopisů na papíře. Ačkoli vypadají inkousty 

odlišně (inkoust velkého písma je výrazně světlejší, Obr. 15) pomocí nástroje hyperspektrálního 

zkoumání (HSI) zobrazení oblastí stejného spektra, který vychází z naměřených spekter obou inkoustů, 

se nepodařilo čitelně zobrazit oba texty (Obr. 16). Poměrně dobrého výsledku bylo možné dosáhnout 

v režimu absorpce (Obr. 17). Čitelný snímek drobného písma (tmavý inkoust), bylo možné získat přímo 

v oblasti 892 nm bez dalších úprav, kde světlejší inkoust prakticky vymizel.  Získat čitelný snímek 

velkého písma (světlejší inkoust) bylo možné až po odečtení snímků pořízených při 892 nm a 424 nm. 

Obr. 18 a Obr. 19 ukazují příklad použitého listu s tiskem na předsádku jiné knihy. Strana tisku je 

nalepena na desku vazby a text je ve VIS světle velmi nezřetelný (Obr. 18). Při pozorování 

v dopadajícím světle za použití dlouhovlnného filtru RG925 a zrcadlovém otočení snímku, však lze text 

dobře zobrazit (Obr. 19). 

Obr. 20 a Obr. 21 ilustrují příklad zviditelnění špatně čitelného razítka, které bylo umístěno v textu nebo 

přes tisk. Při pozorování v bodovém světle o vlnové délce 585–720 nm za použití dlouhovlnného filtru 

RG850 bylo možné kresbu razítka kompletně zobrazit. Čitelnost bylo možné ještě vylepšit převedením 

do negativního snímku. 
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Obr. 22 ukazuje využití bočních světel (VIS oblast), pomocí kterých lze kvalitně zdokumentovat reliéf 

např. knižní vazby. Výhodou tohoto přístroje je možnost nezávislého plynulého polohování obou 

bočních světel. Úhel bočního osvětlení lze tedy nastavovat individuálně pro každý sledovaný prvek. To 

ilustruje i následují Obr. 23. Jedná se o zobrazení filigránu ručního papíru v knižním bloku. Oproti 

očekávání se v tomto případě nepodařilo filigrán zviditelnit v dopadajícím VIS světle za použití 

dlouhovlnného filtru RG925 jako tomu bylo v předchozích případech (Obr. 11 a Obr. 12), což 

pravděpodobně souvisí se sílou ručního papíru a hloubkou reliéfu. V tomto případě se podařilo 

zviditelnění pomocí bočních světel při nastavení jejich výšky těsně pod úroveň sledovaného listu 

odděleného tenkou podložkou od zbytku bloku – jednalo se v podstatě o prosvícení papíru bočním 

světlem. 

Na Obr. 24 lze vidět příklad štítku nalepeného na přední desce knihy. Při pozorování v bodovém světle 

o vlnové délce 545–675 nm za použití dlouhovlnného filtru RG780, zrcadlovém otočení snímku a jeho 

převedení do negativního zobrazení lze zobrazit text na spodní straně štítku. 

Na Obr. 25 je příklad knižního hřbetu přelepeného hnědou neprůhlednou lepicí páskou. Při pozorování 

v bodovém světle o vlnové délce 515–640 nm za použití dlouhovlnného filtru RG715 lze zobrazit 

původní označení svazku. 

Obr. 26 ukazuje příklad razítka se znečitelněnou částí textu. Při pozorování v dopadajícím VIS světle za 

použití dlouhovlnného filtru RG925 bylo možné zviditelnit původní text razítka. 

Obr. 28 a Obr. 29 ilustrují příklady ohořelých knih se zcela zčernalými hřbety. Z prostorových důvodů, 

anebo z důvodu rozsáhlého poškození knižní vazby, většinou nelze svazky pozorovat postavené hřbetem 

vzhůru (ke kameře přístroje). Pro tyto případy je vhodné využít klínové zrcadlo (Obr. 27), které je rovněž 

součástí příslušenství VSC 8000. Na Obr. 28 lze vidět reliéf na knižním hřbetu, který bylo možné 

zviditelnit při pozorování v bodovém světle o vlnové délce 515–610 za použití dlouhovlnného filtru 

RG715. Obr. 29 ukazuje hřbet s rukopisem, který byl výrazněji zakulacen, a bylo tedy nutné ho pomocí 

zrcadla snímat po částech přikláněním svazku k zrcadlu postupným podkládáním knižními klíny. 

Následnou grafickou úpravou (sešívání snímků) byl získán celistvý nedeformovaný popis hřbetu. Popis 

bylo možné nejlépe zviditelnit pozorováním v bodovém světle o vlnové délce 485–610 nm při použití 

dlouhovlnného filtru RG645. 

 

 

Obr. 9: Listina poškozená plísní. Pozorování v dopadajícím VIS (vlevo) a v UV 365 nm (vpravo). Na 

snímku v UV oblasti je v textu v levé části viditelné poškození, které nebylo ve VIS patrné.  
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Obr. 10: Ohořelá listina. Pozorování v dopadajícím VIS (vlevo) a v dopadajícím VIS s krátkovlnným 

filtrem RG925 (vpravo). Text je čitelný ve všech částech dochovaného papíru. 

 

  

Obr. 11: Zlomek listu s filigránem. Pozorování v dopadajícím VIS (vlevo), ve spodním rozptýleném 

světle (uprostřed) a v dopadajícím VIS s krátkovlnným filtrem RG925 (vpravo) – negativní zobrazení. 
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Obr. 12: Listina s filigránem v místě textu. Pozorování v dopadajícím VIS (vlevo), ve spodním 

rozptýleném světle (uprostřed) a v dopadajícím VIS s krátkovlnným filtrem RG925 (vpravo). 

 

 

Obr. 13: Listina připravena na štěpení papíru. Pozorování v dopadajícím VIS (vlevo) a ve spodním 

rozptýleném světle (vpravo). Texty obou stran se do značné míry překrývají a výsledek je nečitelný. 
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Obr. 14: Listina připravena na štěpení papíru. Pozorování v dopadajícím VIS (vlevo) a v rozptýleném 

VIS světle za použití dlouhovlnného filtru RG9 z jedné strany listiny (uprostřed) a ze strany druhé 

(vpravo). Texty obou stran lze zobrazit bez výrazného překryvu, velmi dobře čitelné. 

 

 

Obr. 15: Dva překrývající se rukopisy na papíře. Při pozorování v dopadajícím VIS se inkousty jeví 

odlišně. 



25 

 

 

Obr. 16: Dva překrývající se rukopisy na papíře. V režimu HSI v zobrazení spektrálně stejných oblastí 

nebylo možné od sebe inkousty uspokojivě odlišit. Při nedostatečném probarvení světlejšího inkoustu 

(velké písmo) se začíná zabarvovat i druhý, tmavší inkoust (malé písmo).  

 

  

Obr. 17: Dva překrývající se rukopisy na papíře. Při pozorování v režimu absorpce lze v oblasti 892 nm 

(vlevo dole) přímo zobrazit tmavší inkoust (malé písmo) při vymizení světlejšího (velké písmo). 

V oblasti 424 nm (vpravo dole) jsou výrazné oba inkousty. Odečtením těchto snímků (vpravo nahoře) 

lze dosáhnout zviditelnění světlejšího inkoustu bez významného rušení inkoustem tmavším. 
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Obr. 18: List s tiskem použitý na předsádku jiné knihy. Strana tisku je nalepena na desce vazby, tisk 

je obtížně čitelný. 

 

 

Obr. 19: List s tiskem použitý na předsádku jiné knihy. Pozorování v dopadajícím VIS (vlevo) a 

v dopadajícím VIS s krátkovlnným filtrem RG925 (uprostřed). Po zrcadlovém otočení snímkuje text 

dobře čitelný (vpravo). 

 

  

Obr. 20: Razítko špatně čitelné díky překrytí s tiskem. Pozorování v dopadajícím VIS (vlevo) a 

v bodovém světle o vlnové délce 585–720 nm s dlouhovlnným filtrem RG850 (uprostřed). Po převedení 

do negativního zobrazení (vpravo) jsou detaily razítka ještě lépe čitelné. 



27 

 

  

Obr. 21: Razítko špatně čitelné díky překrytí s tiskem. Pozorování v dopadajícím VIS (vlevo) a 

v bodovém světle o vlnové délce 585–720 nm s dlouhovlnným filtrem RG850 (uprostřed). Po převedení 

do negativního zobrazení (vpravo) jsou detaily razítka ještě lépe čitelné. 

 

  

Obr. 22: Zobrazení reliéfu na přední desce knižní vazby pomocí bočního osvětlení (vpravo). 

 

 

Obr. 23: Zobrazení filigránu ručního papíru v knižním bloku pomocí bočního osvětlení. 
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Obr. 24: Štítek nalepený na přední desce knihy. Pozorování v dopadajícím VIS (vlevo) a v bodovém 

světle o vlnové délce 545–675 nm s dlouhovlnným filtrem RG780 (uprostřed). Po zrcadlovém 

převrácení a předení do negativního zobrazení (vpravo) je viditelný text na spodní straně štítku bez 

nutnosti sejmutí. 

 

Obr. 25: Knižní hřbet přelepený neprůhlednou hnědou lepicí páskou. Pozorování v dopadajícím VIS 

(vlevo) a v bodovém světle o vlnové délce 515–640 nm s dlouhovlnným filtrem RG780 (vpravo) – 

viditelné původní číselné označení svazku.  

 

Obr. 26: Razítko se znečitelněním části textu. Pozorování v dopadajícím VIS (vlevo) a v dopadajícím 

VIS s dlouhovlnným filtrem RG925 (vpravo), kde je možné zobrazit původní text razítka.  
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Obr. 27: Klínové zrcadlo, které je součástí příslušenství přístroje.  

 

Obr. 28: Ohořelý hřbet knihy. Pozorování v dopadajícím VIS (vlevo) a v bodovém světle o vlnové délce 

515–640 nm s dlouhovlnným filtrem RG715 (vpravo), kde je možné zobrazit reliéf na knižním hřbetu.  

 

Obr. 29: Ohořelý hřbet knihy. Pozorování v dopadajícím VIS (vlevo) a v bodovém světle o vlnové 

délce 485–610 nm s dlouhovlnným filtrem RG645 (vpravo) – snímek po grafické úpravě. 
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5. RTG, radiografie 

Systematický výzkum knih a konstrukčních prvků knižní vazby pomocí rentgenu, resp. rentgenového 

záření, se jeví jako nová disciplína aplikovaného výzkumu. Lze při něm do určité míry využít zkušeností 

s rentgenováním jiných objektů tvořených podobným materiálem, tzn. převážně organickými látkami, 

celulózou, kůží, dále barvivy na anorganické nebo organické bázi. V knihách se vyskytují také kovové 

prvky, kromě toho může být papír kontaminován korozními produkty různého původu. Rentgen umožní 

zobrazit detaily nacházející se pod povrchem a zkoumat jejich stav včetně možné degradace. 

Radiografie je nedestruktivní zobrazovací metoda, která slouží k zobrazování nejen povrchů a vnitřních 

částí předmětů, především vyhledávání nehomogenit, vad, dutin apod., které jsou jinými prostředky 

nezjistitelné [LANG, 2005]. V radiografii se používá několik druhů záření: rentgenové záření, gama 

záření, elektrony a neutrony. 

5.1 Rentgenové záření 

Rentgenové záření je část elektromagnetického záření o vlnových délkách kratších než cca 15 nm 

(1,5.10−9 m), ale delších než 10−14 m. Rentgenové záření je takové elektromagnetické záření, jehož jeden 

foton má tak velkou energii, že dokáže ionizovat atom, avšak nedokáže nabudit atomové jádro. Má-li 

foton menší energii, spadá do oblasti ultrafialového záření. Má-li foton větší energii, takže dokáže 

nabudit atomové jádro, spadá už do kategorie záření γ. Rentgenové záření se obecně skládá ze dvou 

druhů: charakteristického a spojitého. Charakteristické rentgenové záření má čárové spektrum, které je 

pro každý prvek specifické. Foton charakteristického rentgenového záření vznikne vyzářením 

elektronem při záchytu do atomového obalu. Spojité rentgenové záření vzniká tehdy, když je volný, 

rychle se pohybující elektron brzděn elektrickým polem atomového jádra. Ke generování spojitého 

rentgenového záření se používá rentgenka. Důležitou vlastností rentgenového záření je jeho energie, 

případně vlnová délka. Energie rentgenového záření se zpravidla udává v elektronvoltech (eV). Jeden 

elektronvolt je energie, která se rovná kinetické energii elektronu, kterou získá elektron ve vakuu, 

jestliže je urychlen elektrickým napětím 1 volt. 1 eV = 1,602 176 6208(98).10−19 J. V rentgenografii se 

často používají větší jednotky: keV (kiloelektronvolt), MeV (megaelektronvolt). Mezi energií a vlnovou 

délkou rentgenového záření existuje převodní vztah 

E=h.c, 

známý také jako Duane-Huntův zákon. V uvedeném vztahu: h = 6,626 070 040(81).10−34 Js je Planckova 

konstanta a c = 299 792 458 m/s je rychlost světla ve vakuu. Speciálně pro energii v elektronvoltech 

a vlnovou délku v nanometrech lze zapsat vzorec ve tvaru: 

E eV=1234 λ [nm]. 

Záření s energií nižší než 5 keV je jednak částečně pohlcováno vzduchem, jednak může být odfiltrováno 

některými filtry běžně používanými v rentgenografii, případně materiálem pouzdra vzorku. 

V rentgenografii se s ním obvykle příliš nepočítá. V rentgenografii papíru však toto velmi měkké záření 

význam má. 

5.2 Princip rentgenové radiografie 

Měřicí aparatura může být uspořádána různě podle účelu. Obvyklé uspořádání je takové, že zkoumaný 

předmět prosvěcujeme ionizujícím zářením a detektorem snímáme obraz, na kterém jsou vidět místa, 

která absorbují záření méně nebo naopak více než okolí. Toto uspořádání má například rentgenová 

komora v Národní knihovně ČR. Jako detektor může být použit citlivý elektronický flat panel pro přenos 
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digitálního obrazu. Flat panel představuje oproti dříve používanému filmu velký technologický pokrok. 

Živý náhled vede k významnému zkrácení expoziční doby a poskytuje digitální obraz přímo ukládaný 

v počítači. To podstatně usnadňuje a urychluje práci, zejména, je-li nutné pořizovat nejprve zkušební 

snímky za účelem nalezení optimální expoziční doby, optimálního napětí a optimálního výkonu. 

Stupně šedi v získaném obraze reprezentují vyšší či nižší míru absorpce rentgenového záření v dané 

části objektu. Tmavší odstíny ve snímku v případě pozitivu odpovídají materiálům více pohlcujícím 

záření (vyšší protonové číslo; zejm. kovům), světlejší oblasti prezentují materiály záření méně pohlcující 

(papír, textil, useň atp.). Dalším faktorem určujícím celkové množství absorbovaného záření (a tedy 

i odstín šedé ve snímku) je také tloušťka prozařovaného materiálu. V neposlední řadě stupeň šedi závisí 

i na nastavení aparatury při pořizování snímku 

5.2.1 Princip lampy a detektoru 

Základní částí lampy je rentgenka. Jedná se o diodu se dvěma základními elektrodami – anodou a 

katodou. V principu je rentgenka vakuová dioda s vysokým anodovým napětím, které dopadem 

urychlených elektronů na wolframovou anodu vede ke vzniku rentgenového záření. Tento jev je 

podmíněn dostatečným a správně orientovaným napětím minimálně 10kV záporná katoda a kladná 

anoda. Nastavení velikosti anodového napětí určuje průnik záření materiálem zkoumaného objektu. 

Z katody jsou teplem emitovány elektrony, které přitahuje elektrické pole kladné anody napětím 40 až 

120kV. Elektrony tím získávají vysokou kinetickou energii uváděnou v kV (při napětí na anodě 100kV 

je tato energie 100keV). Po dopadu na kovovou anodu se větší část energie elektronů změní na teplo (až 

98 %) a menší část na rtg fotonové záření (2 %). Křivka vyjadřující vztah mezi počtem vznikajících 

fotonů a jejich energií se označuje jako „spektrum rentgenova záření“. Obsahuje dvě složky, a to složku 

monochromatického charakteristického záření a převládající složku spojitého brzdného záření. 

Při průchodu rentgenového záření objektem se zeslabuje jeho intenzita – dochází k částečné absorpci. 

Zeslabení se popisuje lineárním koeficientem absorpce µ. Rozdíly v intenzitách záření, které prošlo 

objektem, jsou nejlépe detekovatelné tehdy, když je intenzita a energie rentgenového záření optimální. 

V rentgenovém snímku na průhled jsou kontrastní ty objekty, které obsahují prvky s vyšším protonovým 

číslem. Pro koeficient absorpce platí μ=ρ3Z4, kde ρ je hustota materiálu, λ je vlnová délka záření a z je 

protonové číslo. 

Při pronikání rentgenového záření objektem se pouze část záření dostane přímočaře až na detektor. Tato 

část záření se nazývá primární záření. Část záření je materiálem objektu odchýlena a nazývá se 

rozptýlené záření. 

Detail objektu (vada materiálu, skrytý prvek knižní vazby, atd.) je zobrazen jen primárním svazkem 

záření. Rozptýlené záření působí jako rušivé pozadí a vede ke snížení kontrastu zobrazení. Z tohoto 

důvodu se primární záření nazývá záření registrující obraz. Rozptýlené záření se nazývá záření 

neregistrující obraz. 

5.2.2 Interakce rentgenového záření s hmotou objektu 

Rentgenové záření, kromě toho, že hmotou objektu prochází a částečně se v ní absorbuje, s hmotou 

objektu také interaguje. Interakce rentgenového záření s hmotou může mít 3 podoby: absorpce, 

Comptonův jev (Comptonův rozptyl) a tvorbu elektron-pozitronového páru. 
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5.2.2.1 Absorpce fotonu v materiálu objektu (fotoelektrický jev) 

Jestliže dojde ke srážce fotonu rentgenového záření s elektronem v obalu atomu, foton je pohlcen, čímž 

elektron získá natolik velkou energii, že zcela opustí obal atomu a stane se volným elektronem. Tento 

uvolněný elektron může být zachycen jiným (sousedním) atomem. Na místo elektronu, který se uvolnil 

absorpcí primárního fotonu, přeskočí elektron z vyšší hladiny. Tento elektron z vyšší hladiny přitom 

ztratí část své energie – tato energie se vyzáří v podobě fotonu charakteristického rentgenového záření 

(charakteristické rentgenové záření se nazývá charakteristické proto, že je charakteristické pro daný 

prvek). Charakteristické záření nevychází ze zářiče (rentgenky prozařující objekt), nýbrž z materiálu 

objektu a přispívá k intenzitě záření pozadí, tedy k intenzitě záření neregistrujícího obraz. 

5.2.2.2 Rayleighův rozptyl 

Rayleighův rozptyl způsobuje změnu směru fotonu při interakci s překážkou v šíření fotonu, aniž by se 

změnila frekvence fotonu. Rayleighův rozptyl snižuje kontrast zobrazení, protože rozptýlená část záření 

není zářením registrujícím obraz. 

5.2.2.3 Comptonův jev (Comptonův rozptyl) 

Při vyšších energiích fotonu rentgenového záření nemusí být při srážce s elektronem spotřebována 

všechna energie dopadajícího fotonu. Kromě toho, že se uvolní elektron z obalu, pokračuje původní 

dopadající foton dál, avšak v jiném směru a s nižší energií (tedy také nižší frekvencí – větší vlnovou 

délkou). Také fotony, které jsou výsledkem Comptonova rozptylu, přispívají k intenzitě pozadí. 

Používáme-li nižší energie prozařujícího záření (cca pod 100 keV), mají Comptonův rozptyl 

a Rayleighův rozptyl jen velmi malý vliv a není potřeba stínit rozptýlené záření. 

5.2.2.4 Tvorba elektron-pozitronových párů 

Jestliže je energie fotonu větší než 1,02 MeV, může dojít ke vzniku páru elektron-pozitron, čímž foton 

s touto energií zanikne. Vzniklý pozitron je nejprve zbrzděn a posléze anihiluje s jiným elektronem – za 

vzniku jiného fotonu o energii 1,02 MeV. Také tento proces přispívá k intenzitě záření neregistrujícího 

obraz. 

5.3 Nastavení aparatury v Národní knihovně ČR a jeho vliv na možnosti zobrazení  

V následujících kapitolách jsou prezentována nastavení vybraných parametrů zařízení umístěného 

v Národní knihovně ČR a také zjištěné vnitřní struktury knižní vazby, které nejsou bez destrukce knihy 

viditelné. Restaurátorům či konzervátorům pak tyto zviditelněné informace usnadní rozhodování, jaké 

kroky bude či nebude nutné pro záchranu knihy provést či jak pečovat o knihu.  

V rámci projektu NAKI II s názvem „Využití zobrazovacích metod pro studium skrytých informací 

v knihách“ byl pořízen na základě výběrového řízení IXS1203 rentgenový přístroj s těmito parametry:  

 

Tab. 3: Parametry zdroje RTG záření 

Parametr  Hodnota  

Napětí v rozsahu 40–120 kV 
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Proud uzavřené lampy v rozsahu 0,05–0,3 mA (36 W) 

Ohnisko 0,05 mm 

 

Zdroj má regulovatelné napětí sloužící ke generování RTG záření. Plochý digitální XRD 1622 AP14 

detektor s aktivní plochou o velikosti 41×41 cm. Rozlišení detektoru je 2048×2048 bodů (velikost pixelu 

200 μm). Detektor má široký rozsah energie, kterou je schopný zachytit a to v rozsahu 20 kV–15 MV. 

Digitální detektor snímá obraz v 16bitové hloubce, rychlostí 1 snímek/sec. Samotný snímek je 

průměrem z 8 snímků, tedy jeden snímek za 8 sec. Vzdálenost rentgenky od detektoru je v současné 

době nastavitelná v rozmezí 49–92 cm. Řídící počítač je vybaven softwarem pro zpracování snímků 

a řízení zdroje záření. Software X–test je vyvinut dodavatelem, firmou Testima. Umožňuje pořízení 

statických obrázků i videa.  

Materiály typickými pro knihy jsou papír, textil, dřevo, useň, pergamen a v menší míře i kov, vyskytují 

se ale například i plasty nebo kost. Vzhledem k odlišným fyzikálním vlastnostem těchto materiálů je pro 

optimální zobrazení z nich vyrobených prvků knižní vazby, jejich struktury a případných defektů 

zapotřebí rozdílné nastavení přístrojového vybavení. Zejména se jedná o vhodné nastavení elektrického 

proudu a elektrického napětí na rentgence, vzdálenost rentgenky od detektoru a vzdálenost 

rentgenovaného předmětu od detektoru. Zásadní je též zvolení vhodné polohy knihy (popř. pro získání 

komplexnějších informací postupně více poloh téže knihy) a vhodné konstrukce, která drží knihu 

v požadované poloze a vzdálenosti od detektoru, a to včetně vhodných materiálů této konstrukce 

(zejména neabsorbující materiály).  

5.3.1 Nastavení napětí 

Použité napětí na rentgence ovlivňuje tvar energetického spektra fotonů produkovaných rentgenkou, 

tj. fotony jakých energií jsou produkovány a v jakém poměru, ale též ovlivňuje i celkový počet 

vyprodukovaných částic. Při použití vyššího napětí na rentgence dochází ke vzniku většího množství 

fotonů, zároveň se zvyšuje střední energie těchto fotonů i maximální možná energie každého jednoho 

vyprodukovaného fotonu. S rostoucí energií fotonu zároveň i typicky roste polotloušťka, tj. tloušťka 

materiálu, kterou projde polovina fotonů ze svazku fotonů o dané energii. Se zvětšující se tloušťkou 

materiálu je proto vhodné volit při snímkování vyšší napětí, aby i touto silnější vrstvou materiálu prošel 

dostatečný počet částic a snímek tedy byl dostatečně světlý. Se zvětšujícím se protonovým číslem 

z prvku klesá polotloušťka pro fotony o konkrétní neměnné energii. Abychom dosáhli obdobné světlosti 

snímku a aby byly patrné struktury v materiálu, tj. aby materiálem prošel dostatečný počet částic, je tedy 

nutné se zvyšujícím se protonovým číslem prvku, resp. efektivním protonovým číslem materiálu, 

zvyšovat energie procházejících fotonů, tj. zvyšovat napětí. Naproti tomu struktury tvořené materiály 

s nízkým efektivním protonovým číslem je vhodné zobrazovat při použití nižšího napětí, aby došlo 

v materiálu k dostatečnému útlumu svazku a struktury byly na snímku rozpoznatelné. Napětí je 

v případě naší aparatury nastavitelné v rozmezí 40–120 kV. Pro typické materiály používané při výrobě 

knih lze na základě předběžných výsledků konstatovat následující: Při zobrazování detailů součástí 

knihy, které jsou tvořeny papírem, textilem (vč. gázy, nití atp.), usní nebo pergamenem, popř. tenkou 

vrstvou dřeva je vhodné nastavit nižší napětí z daného rozsahu. V případě tenkých vrstev těchto 

materiálů je nejvhodnější použít napětí 65–70 kV. Pro silnější vrstvy, např. dřevěná knižní deska, jsou 

kvůli nutnosti prozáření materiálu vhodnější vyšší napětí, přibližně 70–80 kV. Pro kovy je nutné 

používat vysoká napětí (obvykle 120 kV), pokud se nevyskytují ve velmi tenkých vrstvách. Kromě 

materiálu zkoumaného prvku, je nutné brát v úvahu i materiály, které překrývají prvek – napětí musí být 

dostatečně velké, aby celým objektem prošel dostatečný počet fotonů pro získání kvalitního obrazu. Při 
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umisťování snímkované knihy, je nutné dbát na to, aby na snímku byl zobrazen prvek knižní vazby pod 

úhlem vhodným pro snadnou interpretaci snímku. Je nutné nejen vhodné nastavení aparatury, ale také 

vhodnou polohu knihy při snímkování konzultovat v rámci interdisciplinárního týmu (odborník v oblasti 

knižní vazby, grafik, fyzik). Pomocí průchodu rentgenového záření lze zobrazit přítomnost materiálů 

i vlastní strukturu materiálu (strukturu textilie, letokruhy dřeva). V některých případech je vhodné 

vnitřní strukturu ve snímku potlačit, aby nedocházelo ke ztížení interpretace jiných prvků knižní vazby, 

které se s tímto materiálem na snímku překrývají. U většiny materiálů používaných k výrobě knih není 

vnitřní struktura při námi používaných nastaveních aparatury na snímcích viditelná (obvykle proto, že 

struktura je příliš drobná nebo na snímku příliš málo kontrastní). Při určování materiálu je tedy nutné se 

orientovat zejména podle míry tmavosti materiálu na snímku ve srovnání s jinými (známými) materiály 

na snímku viditelnými. Například útvary v lepenkové knižní desce se mohou při napětí 65 kV jevit 

všechny obdobně výrazné a tmavé, avšak při použití napětí 100 kV je snadné odlišit, ve kterých 

případech se jedná jen o výraznější nehomogenity a ve kterých případech se jedná o kovové inkluze, 

neboť kov je na rozdíl od nehomogenit i při vyšším napětí stále ve snímku výrazně viditelný. 

5.3.2 Nastavení proudu 

Při stejném použitém napětí, ale vyšším proudu má energetické spektrum produkovaných částic stejný 

tvar, avšak zvyšuje se množství produkovaných částic. Vzhledem k tomu, že při nižších napětích je 

obecně produkováno menší množství částic než při vyšších napětích a totožném proudu, pro dosažení 

podobné průměrné tmavosti snímku je nutné při zachování hodnot ostatních parametrů zvyšovat proud 

s klesajícím napětím. Pokud je to možné, je vhodné už při snímkování nastavit proud tak, aby byl 

pořízený snímek přiměřeně světlý. Tato možnost je bohužel zejména při použití nízkých napětí 

limitována maximálním nastavitelným proudem, který je dán technickými možnostmi aparatury. 

Proud je v případě naší aparatury nastavitelný v rozmezí 0–300 μA. V případě konkrétní aparatury 

a uspořádání v laboratoři NK ČR je pro dosažení dostatečné světlosti snímků při napětích asi 60–80 kV 

používán nejvyšší nastavitelný proud 300 μA. Zvláště při napětích 60–65 kV je počet fotonů 

dopadajících na detektor i v takovém případě nízký, tj. snímky jsou velmi tmavé. V případě použití 

vyšších napětí, ať už z důvodu silnějších vrstev materiálů, nebo materiálů s vyšším efektivním 

protonovým číslem, je vhodné proud korigovat tak, aby bylo dosaženo vhodné světlosti, respektive 

tmavosti snímku v zájmové oblasti.  

5.3.3 Vzdálenost knihy od detektoru 

Vzhledem k rozbíhavosti svazku fotonů rentgenového záření je při umístění knihy do nenulové 

vzdálenosti od detektoru snímek pořízen s určitým zvětšením, přičemž toto zvětšení roste se vzdáleností 

předmětu od detektoru. Je-li vzorek pokládán přímo na detektor, je vhodné, aby byl detektor pokryt 

vrstvou ochranného materiálu, který zabrání znečištění detektoru a jeho poškrábání v případě ostrých 

součástí prozařovaného objektu. Vhodné je použít tenkou vrstvu materiálu, který má co možná největší 

polotloušťku pro fotony využívaných energiích, tj. projde jím beze změny co možná největší část svazku 

fotonů. Zároveň by tento materiál neměl mít viditelnou vnitřní strukturu, aby nedocházelo ve snímku 

k překryvu zkoumaných prvků knihy, což by ztížilo interpretaci snímků. Z materiálů byla jako 

nejvhodnější vyhodnocena polyesterová folie Melinex o tloušťce 75 µm, která je inertní vůči materiálům 

knižní vazby a nemění parametry snímku. Obdobné nároky jako na ochranný materiál klademe i na 

materiál konstrukce, která bude držet knihu v požadované poloze a požadované výšce nad detektorem. 

Vzhledem ke hmotnosti knihy jsou však kladeny vyšší nároky na pevnost materiálu, což i některé 

materiály vhodné pro ochranu detektoru zcela či z části vylučuje. Knihu je nezbytné uchytit mimo oblast 
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zobrazovanou na snímku. V takovém případě je možno použít i materiály rentgenové záření silně 

absorbující.  

5.3.4 Vzdálenost rentgenky od detektoru 

Hlavními důvody, proč měnit vzdálenost rentgenky od detektoru, je změna velikosti ozařované části 

detektoru a možnost výraznějšího zvětšení vzdálenosti snímkovaného objektu od detektoru. 

Vzhledem k rozbíhavosti svazku fotonů produkovaného rentgenkou se při zvětšující se vzdáleností 

rentgenky od detektoru zvětšuje průměr kruhové ozařované části detektoru, tj. části detektoru, kde je 

utvářen obraz. Tohoto jevu při oddálení rentgenky od detektoru může být vhodné využít v případě, že 

požadujeme snímek celé knihy, jejíž rozměry přesahují ozařovanou část detektoru. Především vzhledem 

k rozbíhavosti svazku fotonů se zvětšující se vzdáleností rentgenky od detektoru klesá počet částic 

dopadajících v ozařované části detektoru na jednotku plochy, proto je při větší vzdálenosti rentgenky od 

detektoru pro získání obdobně světlého snímku nutné použít vyšší proud, popř. vyšší napětí, případně 

obojí. Oddálení rentgenky od detektoru umožní umístit předmět do větší vzdálenosti od detektoru, což 

umožní zaznamenat větší část předmětu, popř. při snímkování celého objektu „po částech“ se zmenší 

nutný počet snímků pro sestavení obrazu celého objektu. Nevýhodou je tmavší snímek a nutnost zvýšení 

proudu, přičemž pro nízká napětí už nemusí být možné zvýšit proud dostatečně. V takovém případě je 

nutné zvýšit napětí, což se může odrazit na sníženém kontrastu v oblasti struktur složených z lehčích 

prvků. Vzdálenost rentgenky od detektoru je v případě naší aparatury v současné době nastavitelná 

v rozmezí 49 – 92 cm. Pro zobrazování jemných struktur tvořených lehčími prvky (např. textil atp.) je 

vhodné snímkovat s co možná největším zvětšením, ale je potřeba vzít v úvahu nutné změny nastavení 

napětí pro dosažení přijatelné (a do vhodné podoby graficky upravitelné) světlosti snímku. 

5.3.5 Příkladová tabulka užitého napětí dle materiálů 

Tab. 4 vhodných napětí na rentgence pro různé materiály v případě knihy umístěné ve vzdálenosti 0–

40 cm od detektoru pokrytého polyesterovou fólií a rentgenky ve vzdálenosti 49 cm od detektoru, 

použitý proud 300 μA. V případě, že snímkujeme více materiálů vrstvených na sobě v zájmovém místě, 

je vhodné zvolit napětí z rozmezí pro ten materiál, pro který je v tabulce uvedeno nejvyšší napětí, popř. 

u většího počtu vrstev materiálů napětí ještě dále zvýšit. Tenká, střední a silná vrstva je rozlišena jako 

přibližné dělení rozmezí vrstev běžně používaných při výrobě knih (tj. např. pokovení je tenká vrstva 

kovu, 0,3 mm silný plíšek střední vrstva kovu, 0,75 mm silný plech silná vrstva kovu). 

 

Tab. 4: Nastavení vhodných napětí dle materiálů 

Materiál Tenká vrstva Střední vrstva Silná vrstva 

Kov 65–80 kV 90–110 kV 120 kV 
Kost  90–110 kV  
Dřevo  70–75 kV 80–95 kV 

Textilie 60–65 kV 70–80 kV  
Useň  65–75 kV  
Plast  65–75 kV  
Papír 60–65 kV 70–75 kV  
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5.3.6 Nastavení citlivosti detektoru 

Citlivost se nastavuje hodnotou kapacity v pF. Základní nastavení je 1 pF. Nastavení lze změnit na 

hodnoty 0,25; 0,5; 2; 4 a 8 pF. Čím je nastavená hodnota vyšší, tím roste dynamický rozsah, ale zároveň 

klesá citlivost detektoru. Například hodnota 4 pF 4× zvýší dynamický rozsah, ale zároveň 4× zmenší 

citlivost. Dynamický rozsah je podílem jasu nejsvětlejšího a nejtmavšího bodu, které je schopen přístroj 

zachytit. Dynamický rozsah se hodí pro výkonné zdroje a těžké objekty, které mají v sobě různé 

tloušťky. Pokud nepotřebuji zobrazit více různých tlouštěk či různorodých materiálů pak nepotřebuji 

dynamický rozsah. Menším dynamickým rozsahem si mohu pomoci s větší citlivostí. Proto bylo tohoto 

nastavení užito hlavně při pořizování detailních snímků ve větší vzdálenosti od detektoru. Byly užity 

hodnoty 0,5 pF výjimečně 0,25 pF. Bez užití tohoto nastavení by byly snímky příliš tmavé a nešlo by 

z nich nic vyčíst. Takto je možné menší knihy nebo pouze detaily snímat co nejdále od detektoru, aby 

snímky byly co nejdetailnější oproti snímání přímo na detektoru. 

5.3.7 Měrky 

Měrky jsou kontrolní předměty definovaných vlastností, které rentgenujeme spolu s objektem. Způsob 

zobrazení měrky nám umožňuje:  

1. kalibrovat to, co detekujeme na objektu, z hlediska kontrastu a tónu (tmavosti/světlosti),  

2. objektivně měřit rozlišení (celkovou neostrost) radiogramu [Kopec, 2008]. 

5.3.8 Vyhodnocování radiogramů 

Pro vyhodnocování radiogramů v defektoskopii kovových výrobků byly vytvořeny četné normy 

(v různých zemích různé). U nás se používají především ČSN EN 444 a ČSN EN 1435. Vzhledem 

k tomu, že radiografie knih je relativně nová disciplína, zvláštní normy pro vyhodnocování radiogramů 

knih neexistují. Principiálně však jde o podobné vyhodnocování jako v defektoskopii kovových 

výrobků. Rozhodující pro hodnocení kvality radiogramu jsou kontrast a rozlišení (neostrost). Kvalitní 

grafické úpravy značně usnadňují čitelnost a následnou interpretaci radiogramů. 

5.4 Aplikace v praxi 

5.4.1 Kovové prvky knižních vazeb a jejich defekty 

Vedle kovových špon skrytých v papíru, skvrn oxidů železa v papíru (tzv. foxing) [Lang, 2005], 

drátěných sponek spojujících dvoulisty ve složce a jiných skrytých kovových objektů, existuje celá řada 

i kovových prvků, které jsou viditelné. Jejich podrobný přehled s mnoha vyobrazeními je 

v [Sojková, 2010], [Lušková, 2005] a [Nuska, 1965] (Obr. 30). Dále mohou být také i nekovové 

aplikace mechanicky spojeny se zbytkem knihy pomocí kovových prvků. 

I v případě viditelných kovových prvků může radiografie přinést nové informace. Kovové prvky jsou 

vyrobené nejčastěji ze železa, mosazi nebo bronzu. Prvky vyrobené ze železa mohou mít povrchovou 

úpravu (např. povrchová vrstva niklu) za účelem zvýšení odolnosti proti korozi. Prostředí knihy 

a knižního depozitáře je vůči kovům chemicky agresivní. Z papíru, textilií, pergamenu, kůže, lepidel 

atd. se mohou uvolňovat organické kyseliny, které způsobují korozi. V knižním depozitáři bývá vlhkost 

kolem 50 %. Tato kombinace postačuje k tomu, aby koroze kovové prvky poškodila. Kovové prvky 

mohou být z tenkého materiálu, zpravidla kvůli úspoře hmotnosti a ceny. Jsou-li tenké kovové prvky 

zeslabeny korozí, jejich pevnost může poklesnout natolik, že nedokážou vzdorovat mechanickému 
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namáhání, kterému jsou v knize vystaveny. Mechanické namáhání kovových prvků knižních vazeb lze 

rozdělit na statické a dynamické. Je-li kniha umístěna v depozitáři, působí na prvky knižní vazby síly 

vyvolávající statické namáhání: v tahu, tlaku, ohybu nebo kroucení. Manipuluje-li se s knihou, jsou 

kovové prvky vystaveny také únavovému namáhání. Koroze vede k zeslabení materiálu, poklesu jeho 

pevnosti a migraci korozních produktů do okolí. To je vidět na rentgenogramu. Migrace korozních 

produktů může negativně ovlivňovat materiál, ze kterého je kniha vyrobena. Rentgenem je možné 

pozorovat také materiálové vady v samotných kovových prvcích knižních vazeb. Všechny tyto 

pozorovatelné jevy umožní odhadnout výskyt zhoršených mechanických vlastností, případně snížené 

životnosti – a to zcela nedestruktivně. Na základě této informace lze lépe zvolit nejvhodnější 

restaurátorský postup. 

 

Obr. 30: Popis nejčastěji se vyskytujících kovových prvků na knižní vazbě. Převzato z [Sojková, 

2010] 
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5.4.1.1 Příklady aplikací 

  

Obr. 31: Detail hřbetu knihy Grundrisz zur Geschichte der Deutschen. Kniha umístěna 64 cm nad 

detektorem pokrytým fólií; rentgenka 92 cm nad detektorem, proud 300 μA; napětí 80 kV; citlivost 

detektoru 0,25 pF. Falešné vazy na knize, která je vázána kovovými sponkami. 

 

 

Obr. 32: Zavřená kniha Lenaus Sämtliche Werke. Kniha umístěna 25 cm nad detektorem pokrytým 

fólií; rentgenka 79 cm nad detektorem, proud 300 μA; napětí 120 kV. Viditelná gáza ve vazbě knihy. 
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Obr. 33: Kniha Maria královna nebeská otevřená v polovině. Kniha umístěna 34,5 cm nad 

detektorem pokrytým fólií; rentgenka 79 cm nad detektorem, proud 300 μA; napětí 95 kV; citlivost 

detektoru 0,5 pF. Kniha je vázána kovovými sponkami, dále je viditelný způsob uchycení kování 

v desce knihy a také to, že plastický reliéf na desce knihy z polymerního materiálu má velmi malou 

tloušťku stěny. Na dalším snímku (Obr. 34) samotné desky je reliéf celkem dobře čitelný. 

 

 

Obr. 34: Přední deska knihy Maria královna nebeská. Kniha umístěna 92 cm nad detektorem 

pokrytým fólií; rentgenka 64 cm nad detektorem, proud 300 μA; napětí 75 kV; citlivost detektoru 

0,5 pF.  
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Obr. 35: Detail uchycení zapínání v desce knihy Pomněnky ve vínek nebeský. Kniha umístěna 64 cm 

nad detektorem pokrytým fólií; rentgenka 74 cm nad detektorem, proud 300 μA; napětí 120 kV; 

s hodnotou 0,5 pF. Snímek ukazuje uchycení kování v desce.  

 

 

Obr. 36: Přední deska knihy Posvátní zvukové. Kniha umístěna 64 cm nad detektorem pokrytým 

fólií; rentgenka 92 cm nad detektorem, proud 300 μA; napětí 100 kV; citlivost detektoru 0,5 pF. Na 

snímku je viditelné uchycení kostěných aplikací k desce knihy.  
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Obr. 37: Detail uchycení kostěných aplikací na desce knihy Posvátní zvukové. Kniha umístěna 64 

cm nad detektorem pokrytým fólií; rentgenka 89 cm nad detektorem, proud 300 μA; napětí 110 kV; 

citlivost detektoru 0,25 pF. Na snímku je viditelné uchycení kostěných aplikací k desce knihy.  

 

 

Obr. 38: Kniha Ouvres completes de Voltaire otevřená v polovině. Kniha umístěna přímo na 

detektoru pokrytým fólií; rentgenka 69 cm nad detektorem, proud 300 μA; napětí 105 kV. Množství 

pravděpodobně kovových částic je jasně viditelné na snímku lepenkových desek knihy. Na snímku je 

také dobře viditelné nepoškozené vázání knihy. 
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Obr. 39: Přední deska knihy Animadversiones in regulas et usum critices. Kniha umístěna 25 cm nad 

detektorem pokrytým fólií; rentgenka 92 cm nad detektorem, proud 300 μA; napětí 120 kV. Na 

snímku je vidět poškození desky v podobě prasklin v horní části snímku, ale také poškození hmyzem 

v levé horní části snímku u hřbetu knihy. Dále je patrné, že chybí část potahu desky, rovněž jsou 

viditelné části kování, které jsou zapuštěny uvnitř a vazy. Vazy (Obr. 40) nejsou poškozeny. Také je 

zde viditelná vrstva tkaného textilu ve vazbě. Na posledním snímku této vazby (Obr. 41) je vidět 

uchycení pásku kovovými hřebíky k desce a také korozní produkty kovu v pásku, které se na něj a do 

jeho struktury dostaly z kovového prvku. 
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Obr. 40: Detail vazů knihy Animadversiones in regulas et usum critices. Kniha umístěna 64 cm nad 

detektorem pokrytým fólií; rentgenka 79 cm nad detektorem, proud 300 μA; napětí 90 kV; citlivost 

detektoru 0,5 pF. 

 

 Obr. 41: Část zavírání knihy Animadversiones in regulas et usum critices. Kniha umístěna 64 cm 

nad detektorem pokrytým fólií; rentgenka 74 cm nad detektorem, proud 300 μA; napětí 75 kV; 

citlivost detektoru 0,5 pF. 
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Obr. 42: Spona knihy Nebeklíč. Kniha umístěna 64 cm nad detektorem pokrytým fólií; rentgenka 

79 cm nad detektorem, proud 300 μA; napětí 120 kV; citlivost detektoru 0,5 pF. Na snímku je vidět 

kování knihy. Spona zavírání má jádro asi z 3 mm silného materiálu a její pohledová strana je překryta 

tenkým plechem, který také pokrývá desky knihy. Na snímku jsou jasně viditelné sklady plechu přes 

jádro.  
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Obr. 43: Část kování ze hřbetu knihy Nebeklíč. Obr. ukazuje část kování knihy ze hřbetní části. Na 

kovovém článku spojující plechy, je jasně patrné korozní poškození. Kniha umístěna 64 cm nad 

detektorem pokrytým fólií; rentgenka 74 cm nad detektorem, proud 300 μA; napětí 110 kV; citlivost 

detektoru 0,5 pF. 

 

Obr. 44: Přední deska knihy Češi a slovanstvo, Josef Hejret. Kniha umístěna 34,5 cm nad detektorem 

pokrytým fólií; rentgenka 79 cm nad detektorem, proud 300 μA; napětí 110 kV. Zajímavá je oranžová 

barva na deskách této knihy. Tato barva má viditelnou stínící vlastnost pro RTG záření, a proto je na 
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snímku tisk na desce jasně patrný. Po analýze pomocí přenosného XRF analyzátoru se ukázalo, že 

v barvě se nachází zvýšené množství olova. 

 

Obr. 45: Horní část přední desky knihy z historických fondů (signatura XXIII D 136). Kniha 

umístěna 18 cm nad detektorem pokrytým fólií; rentgenka 74 cm nad detektorem, proud 300 μA; 

napětí 95 kV. Desky knihy na snímku jsou výrazně poškozeny hmyzem. Desky jsou dřevěné 

s tloušťkou okolo 10 mm. Dále je viditelné ukončení vazů, zbytky po uchycení kování, které bylo 

odstraněno, přetření části desky (pravý spodní roh na snímku) barvou zřejmě s příměsí těžkého kovu, 

poškození potahu desek v oblasti hřbetu a neobjasněné stínící částice v oblasti hřbetu. 
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6.  Grafické úpravy 

Ne vždy je snímek z přístrojů dostatečně čitelný, proto je nezbytná jeho grafická úprava. Jedná se často 

o doostření snímků, úpravu jasu, kontrastu, korekci gama, expozice, vyrovnání snímku, pro větší 

srozumitelnost i např. vyčištění pozadí knihy, otočení a ořez. Adobe Photoshop, v současné době asi 

nejrozšířenější grafický software určený k úpravě bitmapových souborů vytvořený firmou Adobe 

Systems, je vhodným nástrojem pro dosažení kvalitnějších výsledků. Kromě úpravy tonality obrazu 

a skládání několika snímků umožňuje eliminovat chyby digitálního obrazu. Postupy úprav souborů jsou 

vedeny tak, aby byl výsledný obraz co nejsrozumitelnější a dostatečnou vypovídající hodnotou. Vybrané 

postupy, jsou zaměřeny na zlepšení viditelnosti zkoumaného prvku a nezkreslování informací 

o zkoumaném objektu.  

6.1 Radiografické snímky 

RTG snímek, zvlášť pokud se jedná o zvětšený detail, má často viditelné zorné pole rentgenu, tedy 

zkoumaný objekt je vepsaný do kruhu, jehož ohraničení je černé (Obr. 46). Požadovaný výsledný obraz 

se nachází uvnitř kruhu a ve své první podobě je velmi tmavý. Ke grafické úpravě je vhodné vytvořit 

větší množství snímků pořízených při různém nastavení, lépe se zvýšenou tmavostí. Při takovémto 

nastavení totiž zůstává zachováno největší množství důležitých informací, které následně mohou být 

zvýrazněny v grafickém programu. Nedílnou součástí snímků je měřítko, pro často využívané zvětšení, 

kdy se objekt umístí blíže ke zdroji a detektor se naopak od zdroje i objektu vzdálí. Bez měřítka nelze 

určitou skutečnou velikost prvku nebo objektu. K tomuto účelu se používá speciální kovové pravítko 

pohlcující záření.  

 

 
Obr. 46: Podoba rentgenového snímku knihy XXIII D 136 před grafickou úpravou. Nastavení rentgenu 

– kniha umístěna přímo na detektoru pokrytým fólií; rentgenka 84 cm nad detektorem, proud 300 μA; 

napětí 90 kV. 
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Obraz uložený do formátu tiff. umožňuje zachování vysoké kvality snímku, kde nedochází ke ztrátě 

informací a ke komprimaci obrazu. Takto vytvořená data kladou vysoký nárok na výkonnost počítače 

a dostatek paměti. [Hradilová, 2015] Na rozdíl od rentgenového snímku na filmovém materiálu, je 

výsledný záznam z digitálního detektoru pořizován jako positiv. Obvykle i skenované filmové fólie 

nebo paměťové fólie jsou převáděny do positivu. Pro správnou a citlivou úpravu je nutná komunikace 

mezi pracovníkem u rentgenu, zadavatelem a osobou provádějící grafické úpravy. Znalost toho, co je 

na objektu určeno ke zkoumání, je nezbytná. Následující kroky vychází z postupů v Adobe Photoshop, 

ale jiné grafické editory jsou vybaveny obdobnými funkcemi. 

1. Prvním krokem může být použití nástroje oříznutí. V rámci úpravy rentgenového snímku jej lze 

použít k oříznutí zorného pole rentgenu nebo oříznutí až na konkrétní bádaný prvek. Chycením rohu 

ořezové mřížky lze snímkem otočit a srovnat jej podle kovového pravítka. Tyto úkony napomáhají 

k lepší čitelnosti snímku. 

2. Základem je práce s vrstvami, které umožňují citlivou úpravu bez změny v původním záznamu. 

Jednotlivé úpravy snímku se dají provádět v samostatných vrstvách, a tak je chráněn výchozí 

snímek. Velkou výhodou je i možnost vrstvu zneviditelnit a potvrdit správný výběr konkrétního 

úkonu, a zda pomohl k lepší čitelnosti. 

3. Jelikož výsledný snímek má primárně badatelskou a dokumentační hodnotu, nesmí výsledný snímek 

jakkoli měnit realitu nebo ji zkreslovat. Retuš snímku prováděná pomocí nástroje záplata, bodový 

retušovací štětec nebo klonovací razítko slouží pouze k odstranění zorného pole rentgenu, pokud 

překáží v čitelnosti a také částeček, které se na snímek dostanou při snímání a zhoršují čitelnost 

zkoumaného prvku. Tedy prvky, které se snímaným objektem nesouvisí. 

4. Hlavním úkonem se stává úprava zřetelnosti, světelnosti a ostrosti snímku. Využíváme zde již 

zmiňovanou práci s vrstvami a pomyslně na sebe skládáme jednotlivé úpravy vytvářející výsledný 

obraz. Jde zde o vizuální práci, kdy je potřeba zhodnotit nejvhodnější posun u jednotlivých vrstev 

úprav. Tlačítko Vytvoření nové vrstvy výplně a úprav v panelu vrstvy nabízí hned několik vhodných 

možností k použití – Jas a kontrast, Úrovně, Křivky a Expozice. Takto vytvořenou novou vrstvu lze 

kdykoliv odstranit a nedochází k destruktivnímu poškození snímku. Pokročilejší uživatelé mohou 

ještě dále pracovat s maskou úpravy, nástrojem štětec upravit jen některé části nebo pracovat 

s krytím. Úprava průhlednosti vrstvy může totiž v některých případech usnadnit práci. Uvedené 

úpravy jsou výpisem možností. Jejich samostatným použitím nebo promyšlenou kombinací můžeme 

dosáhnout kýženého výsledku. 

5. První možností je úprava vrstvy Jasu a kontrastu, která umožňuje provádět úpravy tónového 

rozsahu snímku. Posunutím jezdce jasu doprava lze zvýšit tónové úrovně a zvýraznit tak světlé části 

v obraze. Naopak posunutím doleva se sníží hodnoty tónů a zvýrazní se naopak stíny. 

6. Nastavení Úrovní lze použít k úpravě rozsahu tónu a vyvážení barev v obraze pomocí nastavení 

úrovní intenzity stínů, středních tónů a světel obrazu. Nastavení rozsahu, hloubky světel a stínů 

probíhá opět posunem jezdců doprava a doleva. 

7. Nastavení křivek pracuje s nastavením bodů pomocí tonálního rozsahu obrazu. Diagonální čára 

v diagramu viditelnému v nabídce panelu znázorňuje tonalitu obrazu. Pravá horní oblast diagramu 

představuje světla a levá dolní stíny. Pohybem vodorovné osy nebo přidáním bodů na osu lze měnit 

rozsah kontrastu v obraze a jeho hloubku. 
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8. Nastavení Expozice nabízí pohyb jezdců Expozice, Posunu a Korekce gama. Expozice upraví světlé 

tóny s minimálním vlivem v místech s extrémně silnými stíny. Posun naopak ztmaví stíny a střední 

tóny s minimálním účinkem v oblasti světel. Korekce gama nastaví hodnotu gama obrazu pomocí 

jednoduché funkce. Záporné hodnoty jsou zrcadleny kolem nuly (zůstanou tedy záporné, ale upraví 

se, jako by byly kladné). Pomocí kapátka lze nastavit světlé, střední i tmavé tóny v obraze, kdy dojde 

k automatické úpravě všech tří uvedených nastavení. 

9. Podobu takto upraveného snímku lze považovat za konečnou (Obr. 47). 

  

 
Obr. 47: Upravený rentgenový snímek knihy XXIII D 136 bez potlačení pruhů tvořených hranicemi 

detekčních polí flat panelu. Nastavení rentgenu – kniha umístěna přímo na detektoru pokrytým folií; 

rentgenka 84 cm nad detektorem, proud 300 μA; napětí 90 kV. Grafická úprava – otočení; ořez; jas1: 

150; kontrast: 100; jas: 90; kontrast: 100 
 
Při podrobném zkoumání se ukázaly jako rušivé pruhy tvořené hranicemi detekčních polí flat panelu 

a jednou z důležitých otázek výzkumu se tak stalo potlačení těchto pruhů, aniž by muselo docházet 

k jejich ručnímu retušování. To je problematické zejména kvůli tomu, že by mohlo docházet 

k nechtěnému zkreslení informací. Podle zkušenosti dojde k jejich zvýraznění zejména při zvednutí 

kontrastu. Zatím nejvhodnější variantou se ukázalo použití speciálně vytvořené vrstvy, která je 

zjednodušeně negativem prázdného snímku (Obr. 48). Nejdříve je potřeba pořídit snímek bez snímaného 

předmětu. Pokud se tento prázdný snímek invertuje, vytvoří se tak negativ k původnímu. Ke zvýraznění 

pruhů se použije vrstva úprav Jasu a Kontrastu, kdy se zvýší kontrast na co nejvyšší možnou hodnotu. 
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Obr. 48: Maska k potlačení pruhů tvořených hranicemi detekčních polí flat panelu. 
 

  
Takto připravenou vrstvu už stačí vložit do souboru, který je upravován, a to nad všechny použité vrstvy. 

Nastavením krytí z možnosti „Normální“ na „Zesvětlit barvy“ dojde k jejímu splynutí. Opětovně 

pomocí jezdce kontrast jak u nové prázdné vrstvy, tak u původního snímku lze najít správnou polohu, 

ve které se stávají pruhy buď absolutně neviditelné, nebo jsou velmi potlačené. (Obr. 49) 
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Obr. 49: Upravený rentgenový snímek knihy XXIII D 136 s potlačenými pruhy tvořených hranicemi 

detekčních polí flat panelu. Nastavení rentgenu – kniha umístěna přímo na detektoru pokrytým folií; 

rentgenka 84 cm nad detektorem, proud 300 μA; napětí 90 kV. Grafická úprava – otočení; ořez; jas: 

150; kontrast: 100; jas: 90; kontrast: 100; aplikace vrstvy k potlačení pruhů. 
 

 
Velikost a uložení jsou závěrečnou činností spojenou s přípravou snímků. V případě, že snímek 

nepotřebujeme dávat do prezentačních materiálů, není potřeba jeho velikost měnit. Při ukládání je 

nejlepší nechat soubor ve formátu tiff., který zachovává vrstvy úprav, takže se k nim může badatel 

kdykoliv vrátit. V případě tisku, je lepší snímek uložit do formátu jpg. nebo pdf. 

 
Skládání více snímků do jednoho celku 

Samostatnou problematikou je skládání snímků. Některé dokumenty větší velikosti nelze snímat celé, 

jelikož se nevejdou do zorného pole rentgenu. K automatickému skládání snímku slouží příkaz 

Photomarge, který automaticky zkombinuje několik fotografií do jednoho souvislého obrazu. Dokáže 

sestavit obrazy, které se automaticky dlaždicově poskládají vodorovně nebo svisle. Díky použití 

pravítka bylo možné sledovat zkreslení směrem ke krajům snímku, což je možné demonstrovat na 

příkladu, který vznikl překrytím snímků vytvořených výřezem pravítka ze středu obrazu a z jeho okraje. 

(Obr. 50). 
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Obr. 50: Zkouška zkreslení obrazu směrem k okraji snímku.  
 

Metoda automatického skládání se v případě RTG snímků ukázala nepoužitelnou. Variantou je ruční 

skládání. Z již zmiňovaných problémů se zkreslením snímku vyplývá, že ani pomocí této varianty nelze 

složit absolutně přesný obraz. Je tedy nejprve nutné zvážit vhodnost použití ručního skládání a v případě 

jeho uskutečnění brát v potaz možné nepřesnosti. 

Při ručním skládání je nejprve nutné snímky, oříznout a tím odstranit kruh zorného pole rentgenu. 

Jednotlivé části potom vkládat do prázdného dokumentu a podle přesahujících částí je co možná 

nejpřesněji napasovat na sebe. Dobrou pomůckou je zprůhlednění vrstev. Provedeme jej změnou krytí 

v panelu vrstvy. To nám umožní vidět několik vrstev pod sebou a přesnější spojení. Už jen takto 

poskládaný snímek může být výsledným zkoumaným obrazem. Na uvedeném příkladu snímku, 

složeném hřbetu knihy spojeném sponkami, lze spatřit zkreslení snímku na pravítku ve vrchní části. 

Výsledný obraz je složen podle samotných sponek a ponechán se zřetelnými přechody jednotlivých částí 

(Obr. 51). Pokročilejší uživatelé mohou provést náročnější úpravu pomocí retušovacích nástrojů a práce 

s vrstvami úprav a jejich maskováním. Touto úpravou lze docílit snímku bez zřetelných přechodů 

podávajícího informaci o kompletním sešití knižního hřbetu. (Obr. 52) 

 

 
Obr. 51: Ručně spojený snímek hřbetu knihy bez retuše.  
 

 
Obr. 52: Ručně spojený snímek hřbetu knihy s retuší. 
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6.2 Multispektrální analýzy – Videospektrální komparátor  

Videospektrální komparátor provádí vizualizaci na principu makrosnímkování ve volitelných vlnových 

délkách širokospektrálního zobrazení UV – VIS – IR, v kombinaci s digitálními úpravami obrazu. 

Vhodný je zejména pro specializovaný průzkum knihovních jednotek s nečitelnými či jinak 

poškozenými záznamy jako jsou například ohořelé, popsané či jinak poškozené listiny, a také materiály, 

u kterých by mohlo prosvícení odhalit skryté informace – filigrány, skryté štítky pod předsádkou nebo 

informace zakryté pod inkoustem, fixou či pastelkou. Už samotný Videospektrální komparátor provádí 

digitální úpravy obrazu, kterými lze vyřešit otázky úpravy jasu, kontrastu, korekci gama a změny 

barevnosti. K úpravě světelnosti je tedy grafická úprava používána jen v ojedinělých případech, kdy je 

potřeba využít možnosti maskování jednotlivých vrstev ke zviditelnění konkrétního prvku. Nezbytnost 

použití dodatečné grafické úpravy je zejména ve skládání snímků. 

6.2.1 Ohořelá listina 

Nejčastěji jsou určeny k digitálnímu skládání listiny většího rozměru, u kterých je nutné snímkování po 

částech z důvodu viditelnosti zkoumaného prvku. Prvním příkladem je listina zkoumaná z důvodu 

ohořelých okrajů. Prosvícení slibovalo možnost, že by mohl být text nečitelný v ohořelých okrajích 

zviditelněn. Již na jednotlivých nesložených snímcích bylo možné sledovat zviditelnění tohoto textu. Ty 

byly složeny automatickou funkcí Photomarge a tak byly pomocí pouze jedné funkce programu Adobe 

Photoshop složeny do jednoho celku. Výsledkem zkoumání jsou dvě složené listiny prosvícené pod 

různým světlem, na kterých je zřetelná vyšší čitelnost textu.  (Obr. 53) 
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Obr. 53: Snímek ohořelé listiny pořízený Videospektrálním komparátorem. Pozorováno v rozptýleném 

viditelném světle s krátkovlnným filtrem RG925. Napravo snímek pořízený ve viditelném světle bez 

použití filtrů. Grafická úprava – spojení automatickou funkcí Photomarge. 

 

6.2.2 Filigrány  

Filigrány jsou dalším velmi důležitým prvkem, který lze Videospektrálním komparátorem sledovat. 

Nasnímaný filigrán většinou žádnou dodatečnou grafickou úpravu nepotřebuje, jedině v případě jeho 

nečitelnosti, je možné důslednější zkoumání v grafickém programu s úpravou kontrastu, případně jeho 

překreslení. I přes tuto skutečnost se objevily případy, kdy je zapotřebí použití grafického programu. 

Druhým příkladem skládání, tentokrát ručního, se stala kniha, ve které bylo objeveno mnoho fragmentů 

filigránů. Při vytváření tiskových archů totiž došlo k náhodnému rozřezání a části se skrývaly ve hřbetu 

nebo ze stránek úplně mizely. Pracovníkem u Videospekrálního komparátoru bylo vytvořeno mnoho 

snímků, ze kterých nakonec byly zřetelně poskládány dva různé filigrány, které by mohly být určeny 

k podrobnějšímu zkoumání a podat důležité informace o původu tiskoviny. Mimo tyto dva bylo 

objeveno ještě několik nepadnoucích fragmentů filigránů. 

Filigrán jelena, bezpochyby nejzajímavější z objevených, byl složen z několika částí. Po ručním 

poskládání může složená podoba, až na část samotného trupu, podat věrohodnou informaci o filigránu. 

(Obr. 54)  
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Obr. 54: Snímek filigránu jelena z knihy Kallopistria ober die Kunst der Toilette pořízený 

Videospektrálním komparátorem. Pozorováno ve viditelném bočním světle bez použití filtrů. Grafická 

úprava – ořez; maska vrstvy Černá a bílá; spojení ručním skládáním.  

 

6.2.3 Spálený hřbet knihy  

Třetí příklad zastupuje zkoumané prvky, které se v rámci výzkumu Videospektrálním komparátorem 

nevyskytují příliš často. Cílem zkoumání ohořelé knihy bylo zjistit, zda se pod štítkem na hřbetu knihy 

neskrývá text. Po zkoumání, ke kterému bylo potřeba použít speciální zrcátko tak, aby bylo možné 

sledovat knihu z boku, došlo skutečně k odhalení skrytého textu. Zaoblení hřbetu však způsobovalo jeho 

výrazné zkreslení, a proto musel být nasnímkován postupně tak, aby se snímky daly ořezat na 

nezkreslené části. Pomocí funkce Photomarge na závěr došlo k automatickému spojení do jednoho 

celku. (Obr. 55) 
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Obr. 55: Snímek hřbetu knihy Medailes Grecques et Romanes pořízený Videospektrálním 

komparátorem. Pozorováno v bodovém viditelném světle o vlnové délce 445–570 nm s dlouhovlnným 

filtrem RG665. Napravo snímek pořízený ve viditelném světle bez použití filtrů. Grafická úprava – ořez; 

složení automatickou funkcí Photomarge. 
 

6.3 Alternativní programy na úpravu fotografií 

Tato pasáž je zaměřena na konkrétní ukázky úpravy snímků pomocí volně stažitelných grafických 

editorů. Některé funkce grafických editorů jsou součástí většiny dostupných programů, i neplacených. 

Je prezentováno, jak jsou vybrané funkce v editorech označovány a jaké funkce má uživatel hledat a 

požadovat při výběru programu pro úpravu snímků. Oproti profesionálním programům na úpravu 

fotografií, kterým je třeba Adobe Photoshop, těmto aplikacím schází layer systém (práce ve vrstvách). 

Pro základní úpravy ale leckdy postačí úprava v těchto programech. 
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6.3.1 IrfanView: 

IrfanView – free IrfanView - Official Homepage - One of the Most Popular Viewers Worldwide 

Otevření obrázku (O) 

 

Rotace obrázku (R), Volitelná rotace (Ctrl+U) 

Vertikální otočení (V), Horizontální otočení (H) 

 

Převod na černobílou fotografii (Ctrl+G) 

Převod na negativní fotografii (Ctrl+Shift+N) 

https://www.irfanview.com/
https://www.irfanview.com/
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Automatické barvení fotografie (Shift+U) 

Manuální barvení fotografie, světlost sytost (Shift+G) 

 

Postup: 

Snímek vybraný pro úpravu je otevřen pomocí klávesové zkratky (O), následně lze snímek otočit do 

jakéhokoliv úhlu (Ctrl+U) nebo o 90 stupňů zkratkou (R) nebo (L). Program umožňuje barevné úpravy, 

pro změnu na černobílou fotografii lze použít klávesovou zkratku (CTRL+G), pro změnu na negativ 

(Ctrl+Shift+N), pro automatickou úpravu barev příkaz (Shift+U), a pro manuální úpravu (Shift+G), kde 

v dialogovém okně lze nastavit intenzitu sytosti, světlosti, jasu pomocí posuvníků. Program také 

umožňuje úpravu jednotlivých kanálů R, G, B. Upravené snímky jsou ukládány pomocí klávesové 

zkratky (S nebo Ctrl+S). 

Hodnocení: 

Program je hodnocen jako uživatelsky nenáročný, uživatel se rychle zorientuje, je vhodný pro dílčí 

úpravy získaných snímků z přístrojů. 
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6.3.2 Xnview 

Xnview – free https://www.xnview.com/en/xnview/ 

Otevření obrázku (Ctrl+O) 

  

Rotace obrázku (Shift+L nebo Shift+R) 

 

https://www.xnview.com/en/xnview/
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Vertikální otočení (Shift+V), Horizontální otočení (Shift+H) 

 

Barevná úprava (scéna, parametry)  

Postup: 

Vybraný snímek, který chceme upravovat, se otevře pomocí klávesové zkratky (Ctrl+O). Snímek lze 

následně natočit do požadovaného úhlu (obrázek – otočit – vlastní) nebo o 90 stupňů zkratkou (Shift+R) 

nebo (Shift+L). Dále program disponuje velkým množstvím úprav odstínu barev (obrázek – scéna), kde 

lze vybrat automatické úrovně nebo kontrast. Také je možné snímek změnit na negativ (obrázek – scéna 

– negativ). V záložce (obrázek – parametry) lze nastavit jas, kontrast, vyvážení, úrovně, světla, stíny, 

barvy, sytost za pomoci dialogových oken a posuvníků. Upravený snímek je uložen pomocí (Ctrl+s nebo 

Ctrl+Shift+S). 

Hodnocení: 

Tento program nabízí větší možnost barevných úprav, je komplexnější než předchozí program 

IfranView, uživatel se rychle zorientuje a lze ho tak doporučit na úpravu barevnosti snímků. 
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7.  Závěr 

Průzkum pomocí radiografie a multispektrální analýzy je pro historické, vědecké a umělecké zkoumání 

knih velkým přínosem, významně rozšiřující znalosti a poznání knihovních dokumentů. Jejich využití 

je vhodné především tím, že spadají do nedestruktivních metod zkoumání, kdy není potřeba invazivně 

narušovat knižní vazbu. Vzhledem k prostorovým omezením přístrojů pro specifické postupy 

dokumentace a maximální velikosti záběru je vhodné provést následné grafické úpravy na snímcích 

pořízených rentgenovou soustavou a Videospektrálním komparátorem ke zvýraznění důležitých 

informací a ke skládání snímků. Je však nezbytné přistupovat k těmto zásahům s nejvyšší mírou 

opatrnosti, aby nedošlo ke zkreslení informací. 

 

8.  Srovnání novosti postupů proti původní metodice, případně jejich 

zdůvodnění, když se jedná o novou, neznámou metodiku 

Průzkum pomocí radiografie a multispektrální analýzy není oblast v historických průzkumech úplně 

neznámá, ale nebyla vypracována metodika zohledňující specifika knihovních fondů, zviditelňování 

textů a barevných vrstev ve vázané knize. Hodnota textů, provenienčních znaků ve formě přípisků je 

u knihovních fondů významná a tyto informace jsou badateli velmi žádané. Starší metodiky a publikace 

se věnují především průzkumům výtvarných děl. Nově je v Metodice představen kompaktní přístroj pro 

multispektrální analýzu knihovních dokumentů nebo využití rentgenu pro průzkum knižní vazby. 

 

9.  Popis uplatnění – pro koho je určena, jakým způsobem bude 

uplatněna 

Metodika je určena pro technology, konzervátory a restaurátory a správce fondů pro získání informací 

o fyzickém stavu knihovních dokumentů, ale své využití najde především u historiků, správců fondů, 

kodikologů a studentů odborných škol.  
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