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přednáškový blok A 
Sběr dat v oblasti dokumentace památek

Dirk Rieke-Zapp 
AICON 3D Systems GmbH
25 let prostorového skenování metodou proužkové projekce — minulost, přítomnost a budoucí trendy při 
aplikaci v oblasti kulturního dědictví

Triangulation techniques were used by the Babylonians and Egyptians more than 5000 years ago, 
photography was invented almost 200 years ago and digital image processing did not start  before the early 
1980´s. With the advent of computers and digital image processing automated coordinate derivation from 
imagery became possible. Bernd Breuckmann was a pioneer in this field and started a business around fringe 
projection scanning in 1986. More than 25 years later fringe projection is a well-established technique for 3d 
surface measurements for the most demanding applications. Computer technology, camera specifications, 
fringe projection devices, projection colors have changed, but the basic concept still holds until today. This 
presentation will not only look back into the past, but also show the current state-of-the-art in high-end 
fringe projection scanning and look into future challenges with regard to mass digitization, automation of the 
scanning process as well as comparison to other methods working at similar resolution.

Manuel May Castillo, Gabriel Gómez Pastor, Emilio Carpio Mendoza 
Fakulta archeologie, Univerzita Leiden  
Fotogramemtrie jako metoda sběru dat kulturně histrockých objektů s Evropským kontextem

The interdisciplinary group Heritage3D has been created to contribute on recording the material 
expressions of cultural heritage within Europe by using photogrammetry in syncretic relationship with new 
technologies. From ceramics to archaeological sites, laser technologies and remote control equipment 
are combined with the new generations of cost-efficient software on photogrammetry for recording the 
cultural heritage. Naturally, the methodologies have been developed according to the specific needs of 
study cases and certainly there are differences on how to approach a small scale object in comparison to 
a large scale object. The method for small/medium scale objects has been applied in real case studies in  
a workshop supported by the University of Leiden in close collaboration with the Museum of Ethnology of The 
Netherlands. The method for medium/large scale objects has been applied in an Iberian archaeological site 
in east Spain and on recording medieval buildings as well.
In this speech we are going to expose our experiences on recording diverse objects from material culture 
in diverse contexts in the spirit of contribute to a discussion on developing/improving methodologies on the 
record of the materiality of cultural heritage.

ABSTRAKTY
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Josef Ornth 
Ornth s.r.o.
Skúsenosti s kombinovaným využitím fotogrametrie a laserového scanovania pri tvorbe modelov a výkresovej 
dokumentácie rozsiahlych a komplikovaných stavebných celkov

V rámci programu Digitalizácia kultúrneho dedičstva SR sme spracovávali priestorové počítačové modely 
rozsiahlych stavebných celkov a areálov. Pri vytváraní modelov boli použité kombinované metódy digitalizácie, 
ako vstupný materiál sa využívali dáta z pozemnej fotogrametrie, elevačnej fotogrametrie a laserového 
scanovania. Tento postup bol zvolený preto, lebo nám umožnil stavebný objekt previesť do digitálneho tvaru 
podrobne a kompletne včítane rôznych málo dostupných miest (strechy, komíny, veže...). Zachovala sa 
pritom veľmi vysoká miera tvarovej presnosti modelu a umožnilo nám to vytvárať aj presné textúrované 
fotorealistické výstupy – ortofotomapy a fotoplány.
V príspevku bude stručne ukázaný a popísaný priebeh prác a technológia zberu dát, spracovanie dátových 
súborov a ukážky výstupov. Konečným finálnym produktom prác boli okrem modelu hlavne 2D podrobné 
technické výkresy objektu v CAD programe. Podklady v tejto podobe sú veľmi dobrým zdrojom aj na vytváranie 
3D vektorových BIM modelov stavby.

Jana Maříková Kubková, Jiří Šindelář 
Archeologický ústav AV ČR, GEO-CZ s.r.o.
Návraty do kostelů sv. Víta na Pražském hradě

Katedrála sv. Víta na Pražském hradě, respektive všechny tři její stavební fáze, mají za sebou více než 150 
let výzkumu a dokumentace. Příspěvek si klade za cíl představit dva okruhy prací, které spojují archeology 
– historiky architektury a geodety. V prvním případě se bude jednat o otázky spojené s rekonstrukcí podoby 
předrománské rotundy a románské baziliky, které byly prozkoumány v letech 1873-1928 a jejich malé 
fragmenty jsou stále dostupné. Ukážeme, jak se pracuje s historickou dokumentací a jak se provádí revize 
výzkumu v terénu. 
V druhém případě se bude jednat okruh otázek kolem staré královské hrobky, tedy prostoru, který je dnes skryt 
pod dlažbou chóru svatovítské katedrály, která byla znovuobjevena na základě studia archivních materiálů, 
přesněji identifikována nedestruktivními metodami a po navrtání otvoru i prozkoumána kamerou průzkum  
a zaměřena. V obou případech bude kladen důraz na potřebu vhodné mezioborové spolupráce. 

Constantin Kinský, Hana Chytrá
Zámek Žďár nad Sázavou
Moderní technologie, recept na Muzeum nové generace?

Nová expozice - Muzeum nové generace stojí na moderních technologiích, jako jsou video projekce spojené 
s hudebním doprovodem a vystavenými exponáty. Hlavním cílem je zaujmout návštěvníka v tématech, jako 
je život v cisterciáckém klášteru, baroko a současné město Žďár. Návštěvníkovi jsou vyprávěny příběhy na 
historických základech a nabízejí kombinaci dvou hlavních prvků - netradiční prožitek založený na vjemech  
a pocitech tak, aby prostředí dodalo návštěvníkovi chuť objevovat a nabídlo klíč k pochopení celého obsahu 
a jedinečný obsah - zprostředkovává trasu zaměřenou na poselství a příběh.
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Jindřich Plzák
Katedra archeologie, FF ZČU  
Trojrozměrná digitální dokumentace archeologických památek za využití dálkově pilotovaných létajících 
systémů 

K dokumentaci a k zaznamenání aktuálního stavu památek využíváme komplexní metody sběru zpravidla 
digitálních dat. Tyto metody se po celou dobu jejich využívání zdokonalovaly a to jak v prostorové přesnosti, 
uživatelské nenáročnosti a také v rychlosti sběru dat. Nejvíce jsou tedy ceněné ty metody, které jsou  
z finančního hlediska nejméně nákladné a to s ohledem na dostatečnou přesnost pro zadanou úlohu  
a časovou nenáročnost pro sběr terénních dat a jejich zpracování. Tyto faktory často negativně ovlivňují 
celkovou kvalitu dokumentované památky, kdy nám především u ohrožených památek jde o zachránění 
každé cenné informace.
Technologicky nejnovější metodu sběru digitálních dat ve formě fotografií, lze spatřit v dálkově pilotovaných 
létajících systémech (DPLS či RPAS). Metoda umožňuje velmi rychlý sběr kolmých či šikmých fotografií 
zvoleného objektu či transektu krajiny s velmi malými provozními náklady. Tato metoda sběru dat také 
umožňuje zaznamenat těžko přístupné detaily památek a snímkovat z netradičních pozic a letových výšek. 
Z pořízených digitálních fotografií lze metodou fotogrammetrie vypočítat velmi husté mračno bodů a 3D 
digitální model památky.
Příspěvek se zaměří na prezentaci metody sběru dat z DPLS a jejich vyhodnocení s popisem výhod  
a nevýhod oproti tradičním metodám dokumentace na dvou odlišných lokalitách. První lokalitou je pozůstatek 
hradu Litice (okr. Plzeň-město) a jeho bezprostřední nezalesněné zázemí a druhou dokumentovanou lokalitou 
je zbytek ohrožené zříceniny hradu Dražice (okr. Mladá Boleslav).

Jiří Kmošek, Jaroslav Pěček
ÚKMKI VŠCHT v Praze, ABBAS a.s.
Využití 3D technologií v památkové péči - případová studie na vybraných historických památkách

Příspěvek je zaměřen na praktické využití kombinace různých 3D technologií - 3D skenování, virtuální 3D 
rekonstrukce a 3D tisk, aplikovaných při dokumentaci a restaurování konkrétních historických památek. Na 
příkladu fragmentů bronzového archeologického předmětu budou prezentovány výsledky digitalizace 3D 
skenerem s vysokým rozlišením v kombinaci s virtuální 3D vizualizací modelu původního tvaru předmětu  
a následného 3D tisku modelu, využitého při hmotné tvarové rekonstrukci předmětu. Na druhém příkladu budou 
prezentovány možnosti digitalizace 3D optickým skenerem, 3D rekonstrukce a vizualizace naskenovaných 
fragmentů archeologického předmětu, u kterých není možné provést hmotnou tvarovou rekonstrukci. Třetí 
studie je věnována 3D skenování rozměrného a prostorově členitého reliktu otopného zařízení v interiéru 
historické roubené stavby za účelem vytvoření podrobné technické dokumentace, obsahující detailní 
informace o morfologii a barevnosti povrchu. Na třech případových studiích je cílem prezentovat praktické 
možnosti a výsledky získané aplikací moderních 3D technologií.
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Barbora Větrovská
CDDKD FF UJEP
Dokumentace vybraných prvků mobiliáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech

Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví při FF UJEP provedlo dokumentaci kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech. Cílem projektu bylo vytvoření technologického postupu k digitalizaci 
tzv. hmotných historických pramenů na úrovni mobiliárních artefaktů. Byly vytvořeny digitální 3D podklady 
současného stavu hlavního oltáře a vybrané plastické štukové výzdoby. Naskenováním daného předmětu 
dojde k dochování informace o tvaru a struktuře povrchu dokumentovaných objektů. 3D modely v digitálním 
prostředí dovolují natáčení, přibližování a oddalování, změny bočního osvětlení a vytažení kontur a tím 
umožňují čtení rytých nápisů, které již nejsou čitelné pouhým okem, identifikaci trasologické stopy nástrojů, 
zobrazení špatně viditelných zbytků maleb, porovnávání detailů artefaktů i domodelování jejich nedochovaných 
částí. Pro svou názornost jsou skeny dobře využitelné také pro prezentaci dokumentovaných objektů.

Peter Brunčák
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Digitálny pamiatkový fond Slovenskej republiky

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v rámci Operačného programu informatizácie spoločnosti (ďalej 
OPIS ) od roku 2012 digitálne dokumentuje vybrané národné kultúrne pamiatky Slovenskej republiky. 
Vybraný pamiatkový fond SR je digitalizovaný viacerými geodetickými metódami, ktoré boli zvolené podľa 
špecifických znakov jednotlivých objektov. Pri digitalizácii je aplikované terestrické laserové skenovanie, 
digitálna fotogrametria, obrazové skenovanie a štandardné geodetické metódy – priestorová polárna 
metóda a technológia globálnych navigačných satelitných systémov (ďalej GNSS). Výstupmi sú mračná 
bodov, výkresová dokumentácia, 3D modely, videá a fotografie. Článok sa venuje opisu projektu a spôsobu 
digitalizácie konkrétnych typov kultúrnych pamiatok.

Zdeněk Marek, Vladimír Brůna 
Sběr prostorových dat, jejich analýza, zpracování a aplikace v kontextu ochrany kulturního dědictví  
a restaurátorské činnosti v České republice

Od devadesátých let minulého století jsou popsány metody masivního sběru prostorových dat. Díky vývoji 
těchto metod, který je prováděn převážně zahraničními společnostmi a jejich exportem do celého světa, 
dochází každým rokem k jejich masivnějšímu využívání běžnými neodbornými uživateli. Tento stav lze 
hodnotit jak z pozitivního tak z negativního pohledu. Vede například k nákupu a využívání technologií, které 
nejsou primárně určeny pro oblast památkové péče či restaurátorské činnosti. V tuzemské praxi jsou pak 
známé případy neodborných zásahů do památky kvůli snaze o její digitalizaci a archivaci okamžitého stavu. 
Příspěvek prezentuje praktické aplikace metod sběru prostorových dat v oblasti památkové péče, archeologie 
a restaurátorské činnosti. Do této skupiny řadíme metody 3D skenování, metody fotogrammetrické, metody 
výpočetní tomografie a metody speciální fotografie.  
Příspěvek popisuje možnosti zpracování prostorových dat. Primárně lze prostorová data použít pro studium, 
poznání samotného historicky cenného díla, objektu a v tom spatřuji hlavní přínos těchto metod. Bohužel, 
hlavním směrem se však stává masivní sběr prostorových dat, která v praxi nejsou kvalitně a řádně 
vyhodnocována, centrálně a systematicky archivována a celý nynější proces prostorové digitalizace slouží 
pouze pro vizuální prezentaci vybraných objektů, což primárně neslouží odborníkům ani záchraně historicky 
cenného díla, ale laické veřejnosti. 
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Malgorzata Macura
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
Virtuální muzeum fresek Dolního Slezska 

Fresco decorations are among the most precious and at the same time least known treasures of Baroque 
culture in Central Europe. The fact that they are inseparable from the place of their creation represents an 
obstacle to their full recognition, poses a risk of damage and exposes them to harmful conditions. For this 
reason, the Silesian painting collection, even though it is of high artistic quality and represents interesting 
subject matter, has an exhibition potential that remains largely untapped. The need to protect those works of 
art and to show them to a wider audience led to the establishing of the Virtual Museum of Baroque Frescoes 
in Silesia. The Museum is one of the projects of the Regional Operational Programme for the Dolnośląskie 
Voivodeship 2007-2013—it opened on November 22, 2013 and is located in the building of the Museum 
of Natural History in Jelenia Góra-Cieplice Zdrój. The idea for the museum came from Dr. Andrzej Kozieł, 
Professor at the Institute of History of Art, University of Wrocław, who prepared the project in cooperation with 
Danuta-Maria Chałat, M.A. and later managed its implementation. The effect of their work was establishing 
the first institution in the world, in which Baroque frescoe decorations are displayed with the help of advanced 
multimedia technology. Currently, the Virtual Museum of Baroque Frescoes in Lower Silesia shows 20 selected 
painting series from Silesia, but the ultimate goal is their further digitalization, completion of the research 
database and making the information available to the audience, in the form of a virtual museum accessible 
over the Internet and through interactive presentations in a room specially adapted for that purpose. Such 
professional documentation, however, should serve not only the purpose of promotion of those exceptional 
Baroque works of art, but also act as a tool enabling their protection and conservation.

Petr Gláser 
Praktické využití 3D skenování pro přípravu, provedení a dokumentaci restaurátorského zásahu

Technika 3D skenování patří bezpochyby k moderním technikám, které, zvláště v některých oborech, 
nacházejí stále větší uplatnění. Nejinak je tomu na poli péče o naše kulturní dědictví. V principu jednoduchá 
metoda umožňuje díky rozvoji technických prostředků provádění stále nových aplikací a může přinášet široké 
spektrum důležitých informací. Přístroje jsou uživatelsky „přátelské“ a relativně dostupné. To jsou jen další 
důvody k tomu, že se 3D skenování více uplatňuje i v restaurátorských. 
Krátký příspěvek popisuje techniku 3D skenování z pohledu restaurátora a je zaměřený zejména na 
poznání jejích možností. Nezapomíná ale na daná omezení, která jsou vždy rozhodující. Čas od času se 
totiž objevují tendence k nekritickému prosazování určitých metod či prostředků. V oboru restaurování 
známe množství podobných případů a zdá se, že metoda 3D skenování má nejlepší předpoklady stát se 
další z nich. V příspěvku představuji odzkoušené a ověřené případy použití 3D skenování za posledních 
pět let své praxe. Ukázky se přitom neomezují jen na kamenosochařské práce či architektonická díla, ale 
zahrnují i oblast  restaurování nástěnné malby. Dotýkám se také dalších možností využití, které považuji 
za skutečně přínosné práci restaurátora. Postupně se tak budu věnovat rozšířené dokumentaci památek, 
zaměření bodů, vytváření modelů a jejich využití, vytváření plánových podkladů a ortopohledů, používání 
textur, dlouhodobému monitoringu povrchu památek, tzv. skenování v intenzitě, využití metody pro plánování 
restaurátorského zásahu, pro transfery soch, pro sestavení rozpočtu projektu a stanovení nákladů apod.
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Miloš Petřík - Zdeněk Marek 
Prima Bilavčík s.r.o.
Technologie pro podporu památkové péče

Od devadesátých let minulého století jsou popsány metody masivního sběru prostorových dat. Díky vývoji 
těchto metod, který je prováděn převážně zahraničními společnostmi a jejich exportem do celého světa, 
dochází každým rokem k jejich masivnějšímu využívání běžnými neodbornými uživateli. Tento stav lze 
hodnotit jak z pozitivního tak z negativního pohledu. Vede například k nákupu a využívání technologií, které 
nejsou primárně určeny pro oblast památkové péče či restaurátorské činnosti. V tuzemské praxi jsou pak 
známé případy neodborných zásahů do památky kvůli snaze o její digitalizaci a archivaci okamžitého stavu. 
Příspěvek prezentuje praktické aplikace metod sběru prostorových dat v oblasti památkové péče, archeologie 
a restaurátorské činnosti. Do této skupiny řadíme metody 3D skenování, metody fotogrammetrické, metody 
výpočetní tomografie a metody speciální fotografie.  
Příspěvek popisuje možnosti zpracování prostorových dat. Primárně lze prostorová data použít pro studium, 
poznání samotného historicky cenného díla, objektu a v tom spatřuji hlavní přínos těchto metod. Bohužel, 
hlavním směrem se však stává masivní sběr prostorových dat, která v praxi nejsou kvalitně a řádně 
vyhodnocována, centrálně a systematicky archivována a celý nynější proces prostorové digitalizace slouží 
pouze pro vizuální prezentaci vybraných objektů, což primárně neslouží odborníkům ani záchraně historicky 
cenného díla, ale laické veřejnosti. 

Petr Herzán 
SolidVision s.r.o.
3D skenování a digitální rekonstrukce

Cílem mého vstupu je ukázat, že existují zařízení, která umožňují precizní a snadné skenování v terénu. 
Výsledkem digitalizace je pak 3D model objektu, který může být za použití haptických technologií velmi 
snadno manipulován (např. restaurován, replikován, rekonstruován). Tento pracovní postup  tak otevírá 
zajímavé možnosti v oblastech archivace a dokumentace památek.
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přednáškový blok B
Zpracování, archivace a prezentace nasnímaných dat

Rudolf Vyhnálek 
CAD Consulting
Přínosy BIM nejen pro památkovou péči

Moderní technologie vždy vedou k inovativním řešením ve všech oblastech lidské činnosti. Jinak tomu není 
ani ve stavebnictví, kde se v posledních letech dostávalo inovací především stavebním materiálům. Nyní se 
pole inovací otevírá i té nejdůležitější oblasti a tou je návrh a projekční činnost. Kvalitně zpracovaný projekt 
vede k úspornějším řešením jak stavby, tak provozu vlastní budovy. 
V příspěvku bude poukázáno na možnosti využití moderní technologie BIM u projekce, stavby i provozu 
rekonstruovaných objektů s důrazem na benefity, které tato technologie přináší nejen památkové péči.

přednáškový blok c
Digitalizace historických dokumentů, knih a fotografií

Emilie Benešová
Národní archiv
Digitalizace historických dokumentů – fotografií s ohledem na jejich podstatu, fyzický stav a možnosti 
digitálních technologií      

Příspěvek se zabývá digitalizací historických fotografií s ohledem na jejich podstatu (tj. nosič a citlivou vrstvu), 
fyzický stav (tj. různé druhy poškození) a v souvislosti s tím též volbou vhodných digitálních technologií tak, 
jak je prováděna v Národním archivu ČR. 
První část příspěvku pojedná o různých druzích fotografických vyobrazení, která jsou uložena v archivech  
a dalších paměťových institucích ČR. Fotografické archiválie lze rozdělit do několika kategorií, přičemž 
kritéria mohou být různá. Při jejich digitalizaci je však třeba brát v úvahu především jejich fyzickou podstatu, 
tj. materiál podložky/nosiče a citlivé vrstvy, způsob zobrazení (pozitivní, negativní) a také jejich fyzický stav, 
tj. různé druhy poškození, které ovlivňují kvalitu digitálního obrazu a zároveň, v důsledku volby nevhodného 
postupu a digitalizační technologie, mohou vést k jejich nevratnému poškození či zničení.
Ve druhé části budou představeny některé speciální technologické způsoby digitalizace, především 
skleněných desek největšího historického významu. 

Marta Jílková, Kateřina Šírová Vojířová 
Městská knihovna v Praze 
Digitalizace pražské židovské literatury v Městské knihovně v Praze

Příspěvek představí projekt PRALIT - Záchrana a zpřístupnění pražské židovské literatury, který Městská 
knihovna v Praze realizuje za podpory Finančních mechanismů EHP a Norska. Projekt PRALIT se 
významným způsobem zasazuje o záchranu vybraných dokumentů z fondu Městské knihovny v Praze, které 
jsou ohroženy především degradací kyselého papíru.
Grant umožní popularizovat tvorbu významných skladatelů židovského původu, především proslulých 
pražských rodáků ‒ Davida Poppera, Ignaze Moschelese, Julia Schulhoffa a Josefa Löwa. Dále v projektu 
vzniknou digitální kopie děl autorů z konce 19. století a první poloviny 20.
století. Ze skupiny pražských německy píšících autorů představí například Maxe Broda, Egona Ervína Kische, 
Hugo Saluse a Franze Werfela.
Z česky píšících autorů byla zvolena díla Otokara Fischera a Karla Poláčka, jehož výběr děl bychom chtěli 

DRUHÝ DEN KONFERENCE
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vydat také jako e-knihy.
První část příspěvku bude zaměřena na přípravu a realizaci projektu. V této části bude představen 
harmonogram a jednotlivé aktivity projektu a okruh dokumentů, které byly pro digitalizaci vybrány. Dále 
bude prezentováno nově získané vybavení a úskalí implementace různých softwarových řešení v rámci 
jedné digitalizační linky. V neposlední řadě bude také představena prezentační vrstva výsledků projektu  
- digitalizované tituly v Digitální knihovně Městské knihovny v Praze. Na závěr bude pojednáno o dalších 
plánovaných výstupech - výstavě k projektu a elektronické literární stezce “po stopách židovských autorů”.

Lenka Damborská, Indrák Michal
Moravská zemská knihovna v Brně
Zkušenosti s digitalizací v MZK Brno, digitální knihovna Kramerius

Příspěvek si bere za cíl seznámit posluchače s digitalizací v Moravské zemské knihovně v Brně a představit 
její digitální fond. Digitalizace v MZK probíhá ve třech nezávislých rovinách. První a největší částí digitalizace 
je projekt Národní digitální knihovna (NDK), který je realizován ve spolupráci s Národní knihovnou  
a nachází se v prvním roce udržitelnosti. V rámci projektu je v digitalizační lince digitalizováno a metadatově 
zpracováváno přibližně 60 knih denně (cca 12500 stran). Druhou část tvoří digitalizace knižního a mapového 
fondu v rámci jiných menších projektů a třetí část digitalizace se zabývá převodem zvukových dokumentů 
do digitální podoby. Pro systematickou digitalizaci knižního fondu MZK využívá digitalizační workflow a další 
přidružené nástroje, které budou v příspěvku podrobněji zmíněny. Jiným tématem bude také aktuálně řešená 
problematika strategie digitalizace. Co se týče zpřístupnění a uchování dokumentů, MZK používá systém 
Kramerius, který je využívaný v mnoha českých knihovnách. Kramerius v MZK obsahuje jak digitalizované 
dokumenty (dokumenty digitalizované např. v projektu VISK 6: ochrana rukopisů a starých tisků), tak  
i elektronické dokumenty vytvořené přímo v digitální podobě. Důležitými tituly pro MZK jsou díla Komenského, 
Lidové noviny ohrožené degradací kyselého papíru, sbírka rukopisů benediktinského kláštera v Rajhradě  
a další. Kramerius MZK se vyvíjí nejen po obsahové stránce, ale i po technické. Současná verze 5 přinesla 
vytvoření aplikačního rozhraní, které umožňuje vzdálený přístup k datům pro různé aplikace. Díky tomu 
vznikla v MZK mobilní aplikace pro Android a je vyvíjena i aplikace pro iOS. Uživatelé se tak dostanou 
k digitálním dokumentům i prostřednictvím svého mobilu či tabletu. Aplikace budou představeny na závěr 
příspěvku.

Filip Šír, Iva Horová, Helena Novotná 
Moravská zemská knihovna v Brně 
Terénními projekty k portálu pro zvukové dokumenty. zn. spěchá

Příspěvek poukazuje na opomíjený fenomén, nacházející se nejen v paměťových institucích České republiky, 
na zvukové dokumenty. Nastiňuje události, které zásadním způsobem ovlivnily situaci v této oblasti, což 
přineslo negativní důsledky zejména pro záznamy na dnes již historických nosičích. Poukazuje na velmi 
nízkou úroveň základní evidence sbírek zvukových dokumentů v ČR. V porovnání se stavem ve světě se tak 
nacházíme na úplném začátku. To nesvědčí ani dokumentům, ani uživatelům.
Příspěvek pojednává problematiku zvukových dokumentů z více aspektů. Naznačuje možnosti jejího řešení, 
jehož cílem je uchování českého zvukového kulturního dědictví pro budoucnost a zároveň vytvoření fungující 
služby pro uživatele. Prezentuje způsob mapování těchto dokumentů ve spolupráci se studenty Kabinetu 
informačních studií a knihovnictví (KISK) FF MU v rámci Terénních projektů. Poukáže na možnosti a metody 
digitalizace daného dokumentu u nás i v zahraničí při dodržování mezinárodně uznávaných standardů. 
Představí činnosti Pracovní skupiny pro ochranu a zpřístupňování zvukových dokumentů v ČR pod Moravskou 
zemskou knihovnou v Brně. Seznámí s formou prezentování zvukových dokumentů v rámci Virtuální národní 
fonotéky, portálu, který má ambici stát se významným a komplexním elektronickým informačním zdrojem, 
podporujícím ochranu tohoto zvukového kulturního dědictví. 



Mezinárodní konference
Využití digitálních technologií v památkové péči

Mezinárodní konference
Využití digitálních technologií v památkové péči

www.digiheritage.cz     info@digiheritage.cz   www.omniumos.cz

14

Olga Grossová, Andrea Nasswettrová, Pavel Šmíra, Soňa Křivánková
Thermosanace s.r.o.
Využití digitálního mikroskopu jako nedestruktivní screeningové metody pro průzkum a restaurování 
uměleckých artefaktů      

Příspěvek prezentuje možné aplikace digitálního mikroskopu značky Keyence VHX-S550E jako jednu ze 
současných screeningových metod. Jedná se o metodu nedestruktivní nacházející uplatnění při průzkumech 
v in situ krovových konstrukcí i při restaurování uměleckých děl a artefaktů. V článku jsou představeny 
jeho přednosti a využití jako nástroje pro analýzy vrstev maleb a polychromií, zkoumání technických  
a technologických postupů a materiálů, jejich poškození a stanovení míry autenticity uměleckých předmětů, 
zejména dřevěných soch, deskových maleb ale i maleb na plátně. Uvedeny jsou i konkrétní případy použití 
této metody na historických artefaktech sbírkové povahy.

Josef Záruba 
Artzoom digital media s.r.o.
Digital Re-sculpt – 3D tisk uměleckých artefaktů sloužící naučné turistice

Možnosti využití nových technologií v oblasti digitalizace kulturního dědictví jsou obrovské. V naší prezentaci 
bychom se chtěli podělit o možnosti využítí 3D skenování a 3D tisku v oblasti naučného turismu. Digitalizace 
kulturního dědictví je spjatá s neomezeným přístupem k informacím. Díky novým technologiím je možné 
zprostředkovat divákovi tyto informace zábavným způsobem, kdy není omezen pouze na virtuální svět, 
svůj počítač. Projekt Digital Re-sculpt se kterým se studio Artzoom dostalo na nominaci IK prize (inovativní 
technologie ve světě umění) pořádanou Tate Britain, se zaměřuje na možnost prezentace digitálně zvětšených 
uměleckých replik a cenných artefaktů, vzniklých za pomocí 3D skenování a 3D tisku, které jsou následně 
umístěny ve veřejném prostoru. To vytváří nový kontext nahlížení na umělecká díla, novou interakci s diváky, 
nové možnosti pro naučnou turistiku. Venkovní expozice nadživotně zvětšených replik sochařských děl nebo 
cenných artefaktů, které by jinak vystaveny být nemohly, vytváří nevšední studijní zážitek, kdy téměř kdokoliv 
může okamžitě reagovat na tyto významná díla. Pomocí počítačové aplikace, která je součástí projektu, se 
může divák zapojit do objevování děl umístěných na turistické trase a studovat textové informace o dílech ze 
svého chytrého mobilu, tabletu. Umístění zvětšených replik slavných uměleckých děl z regionálních galerií 
do veřejného prostoru, poskytuje divákovi jinou zkušenost v objevování destinace a poznávání kulturního 
dědictví dané lokality a podvědomě nabádá neznalého diváka k návštěvě kulturních institucí.
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Digitalizace historických dokumentů – fotografií s ohledem na 
jejich podstatu, fyzický stav a možnosti digitálních technologií
Emilie Benešová

Klasifikace archivních dokumentů podle druhu nosiče a způsobu záznamu (kódování) informace1 
Způsob klasifikace archivních dokumentů (archiválií) je důležitý především ve vztahu k jejich archivaci  
a následné digitalizaci. Každý z nich vyžaduje jiné podmínky pro dlouhodobé uložení – teplotu, vlhkost, 
ukládací prostředky i ukládací zařízení. Křehkost fotografických dokumentů obecně a jejich mnohdy špatná 
čitelnost (myšleno „čitelnost“ pouhým okem, v řadě případů je nutné mít k dispozici odpovídající technické 
vybavení2) nedovoluje předkládat tyto archiválie badatelům k přímému studiu. V první fázi archivního zpra-
cování je tedy potřeba důkladně prozkoumat archivní soubor z hlediska vnější formy archiválií, vyhodnotit 
jejich fyzický stav a zvolit vhodný způsob zpracování i pořízení reprodukce, která bude poskytnuta badateli.  

Archiválie lze klasifikovat různými způsoby, v archivnictví je nejvíce používaná klasifikace podle diploma-
tických kategorií, což je dáno těsným spojením oboru s pomocnými vědami historickými. Pro potřeby dlou-
hodobého uchování archiválií je však třeba rozlišovat archivní dokumenty3 podle druhu použitého nosiče  
a způsobu záznamu (kódování) informace. Tato kritéria jsou rovněž rozhodující pro volbu vhodné reprogra-
fické metody. Dále byla použita zjednodušená forma této klasifikace:4 

• písemné analogové dokumenty na papíře tvoří nejpočetnější skupinu dokumentů uložených  
v archivech. Do této skupiny řadíme aktové materiály – písemné záznamy na volných listech nebo 
svázané do knih, rukopisy, některé tisky (kromě ušlechtilých fotografických tisků) apod.

• písemné analogové dokumenty na pergamenu mohou mít také podobu jednotlivých listů či vá-
zaných celků. Často bývají opatřeny důležitým obrazovým doprovodem, který v některých přípa-
dech může převažovat nad jejich písemnou částí (např. Velislavova bible)

• (písemné) digitální dokumenty, dokumenty v elektronické podobě jsou uloženy na nejrůznějších 
typech nosičů magnetických, optických, kombinovaných ap. Vyskytují se v archivech stále častěji.

 
• obrazové analogové dokumenty na papíře – např. mapy (kartografická díla), plány, kresby, malby, 

grafické listy, černobílé a barevné fotografické snímky. Pro posledně uvedené lze použít (na hi-
erarchicky nižší úrovni) termín fotografické archiválie/vyobrazení (fotografie), což je zároveň 
klasifikuje i ve vztahu k technice jejich pořízení – způsobu záznamu informace.

1  Klasifikaci dokumentů podle druhu nosiče a způsobu záznamu informace představil poprvé Jiří Růžička v nepublikované 
studii „Koncepce mikrografických a reprografických služeb a ochrany a konzervace audio a video dokumentů Státního ústředního 
archivu v Praze“, zpracované v r. 1996
2  Negativy sice lze „číst“ proti světlu ať již umělému či dennímu, ale působením jeho škodlivých složek infračerveného a UV 
záření dochází k jejich poškození.
3  Termín dokument se na tomto místě používá ve smyslu definice: „Dokument je informační pramen tvořený nosičem infor-
mací v podobě hmotného předmětu a množinou dat či informací na něm (v něm) fixovaných a formálně i obsahově uspořádaných.“ 
(Oborový archivní slovník, Praha 1983) 
4 Předmětem hlavního zájmu  jsou analogové (obrazové) fotografické dokumenty na transparentní podložce, 
konkrétně – skleněné negativy 



Mezinárodní konference
Využití digitálních technologií v památkové péči

Mezinárodní konference
Využití digitálních technologií v památkové péči

www.digiheritage.cz     info@digiheritage.cz   www.omniumos.cz

16

• obrazové analogové dokumenty na transparentní podložce představují poměrně početnou 
skupinu dokumentů, kde nosičem informace je průhledná či průsvitná podložka. Kromě fotografic-
kých dokumentů – negativů a diapozitivů na skleněné desce i na plastové podložce a mikroforem 
(mikrofilmů a mikrofiší), sem spadají i malby, grafické listy, mapy a fotografie (pozitivy) zhotovené 
na průhledných a průsvitných podložkách

• obrazové digitální dokumenty uložené na různých typech nosičů a digitalizované obrazové 
dokumenty, jimiž rozumíme kopie/reprodukce analogových archiválií, které zároveň slouží jako 
jeden z prostředků základní ochrany analogových dokumentů/archiválií (písemných i obrazových) 
před jejich poškozením

• zvukové analogové dokumenty uložené na mechanických (fonografické dráty, válečky, gramofo-
nové desky) a magnetických (magnetofonové pásky, kazety) nosičích. Způsob záznamu zvukových 
dokumentů může být rovněž digitální.

 
• dokumenty multimediální, a to analogové i digitální (filmové pásy různých formátů, videokazety; 

nosiče digitálních dat)
 
• ostatní dokumenty nám umožní specifikovat předměty, které nejsou dokumenty v pravém slova 

smyslu, ale mají nepochybně dokumentární hodnotu. Jsou to buď předměty, které jsou součástí ji-
ných dokumentů (pečeti, tkanice, kování, knižní vazby) nebo mají vypovídací hodnotu samy o sobě 
(pečeti, pečetidla, raznice, razítka apod.).

Zdroje fotografických dokumentů (akvizice)
Fotografická vyobrazení přicházejí do archivů nejen v rozmanitých formách (druzích), ale také z nejrůzněj-
ších zdrojů. Kromě archivních souborů tvořených výhradně fotografickými dokumenty, mohou být v rámci 
archivních souborů „uspořádány“ do samostatných skupin (obvykle uložených na konci archivního souboru) 
nebo tvoří obsahově neoddělitelnou přílohu spisu. Způsob uspořádání v rámci archivního souboru poskytuje 
cenné informace, protože oba druhy archiválií se vzájemně doplňují. Od způsobu uspořádání se odvíjí volba 
vhodných podmínek pro dlouhodobé uložení, způsob archivního zpracování a následné zpřístupnění formou 
digitálních reprodukcí. 

Největším zdrojem fotografických archiválií jsou úřední registratury a osobní fondy (rodinné a rodové ar-
chivy, pozůstalosti). Většina státních úřadů a dalších veřejnoprávních institucí si pořizovala (pořizuje) vlastní 
fotografickou (ale např. i zvukovou) dokumentaci, v níž se odráží jejich činnost. V případě některých veřej-
noprávních institucí představuje vytváření fotografické dokumentace jednu z hlavních náplní jejich činnosti 
(např. tiskové agentury) nebo je prostředkem pro realizaci hlavní náplně jejich činnosti (např. školící a vý-
zkumné ústavy, kulturní centra atp.).

Osobní fondy (rodové archivy, rodinné archivy a také např. fondy velkostatků) obsahují značné množ-
ství fotografických archiválií a jsou významným zdrojem informací nejen ve vztahu ke konkrétní osobě  
a rodině, ale podle společenského postavení původce vypovídají i o dalších osobách, místech a událostech, 
kterých se původce osobně nebo zprostředkovaně (prostřednictvím fotografií) účastnil. Jsou nenahraditel-
ným zdrojem informací pro etnology, sociology a v neposlední řadě také pro historiky fotografie. Obdobné 
informace přinášejí fotografické snímky zrušených fotografických ateliérů, které občas přicházejí do archivů 
(častěji do muzeí). Kromě toho, že vypovídají o činnosti svého původce, dokumentují výborně určitý region 
(portréty osob, architektura nebo např. stavební práce, významné události atd.).
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Dalším zdrojem fotografických archiválií jsou dary a případně nákup od fyzických osob za účelem vytváření 
či doplňování archivních sbírek. Takové přírůstky jsou cíleny především na určitou historickou událost (Praž-
ské povstání 1945, Rok 1968, 1. světová válka), lokalitu, osobnost apod. Většinou jsou dílem amatérských 
či příležitostných fotografů, což jim nijak neubírá na historickém významu. Cílem těchto akvizic je doplnění 
stávajících archivních sbírek, protože pro jejich zpracování je důležité mít k dispozici velké množství srovná-
vacího materiálu z různých zdrojů, nebo vytváření sbírek nových. Některé archivy na tomto základě pořizují 
„sbírky soudobé dokumentace“, kdy na základě smluv uzavřených s místními fotografy nechávají dokumen-
tovat důležité události regionu.

Depozita uložená v archivech na základě smlouvy o úschově většinou podléhají větším omezením pro ba-
datelské využívání archiválií. Podmínky jejich využívání/zpřístupnění stanovil původce, v jehož vlastnictví 
zůstaly, a jedině on s nimi může disponovat, avšak péče o tyto archiválie byla zcela přenesena na archiv, 
tedy stát. 

Další fotografické dokumenty pořizuje archiv svou vlastní činností. Největší podíl mají bezpečnostní mikro-
filmy (negativy) a jejich matriční a studijní kopie. Zhotovují se za účelem ochrany archiválií před jejich totálním 
zničením (bezpečnostní mikrofilm) a také z důvodu preventivní ochrany, tj. náhradou za originální archiválie 
se předkládají badatelům ke studiu (studijní kopie). Jedním z dalších zdrojů fotografických dokumentů jsou 
pracovní cesty archivářů do zahraničních archivů s cílem zjištění existence archiválií bohemikálního cha-
rakteru. Tato mnohdy systematická činnost probíhá od samého vzniku státních archivů (1954). Archivy dále 
pořizovaly reprodukce archiválií pro výstavy a publikace klasickým fotochemickým procesem. Z takto poří-
zených negativů, diapozitivů a zvětšenin pak vytvářely sbírky reprodukcí archivních dokumentů, které,  
i když byly dále jen těžko využitelné, přesto se v archivech uchovávaly. Analogové reprodukce archiválií byly 
nahrazeny reprodukcemi digitálními.

Na počátku 90. let 20. století se do archivů dostalo velké množství fotografických archiválií z výše uvedených 
zdrojů, např. jen Národní archiv převzal v tomto období fotografické (kinematografické a zvukové) archiválie 
v objemu, který mnohonásobně převyšoval ty, které tam již uloženy byly. Stále rostoucí zájem o fotografické 
– „atraktivní“ – typy archiválií donutil archiváře, aby s nimi začali systematicky pracovat. Oblíbenými se staly 
výpravné publikace, jejichž hlavním obsahem jsou fotografie. Text, který až do té doby odsouval fotografie do 
pozice ilustračního materiálu, se stal obtížným. 

Trend nastoupený v devadesátých letech stále trvá. Do archivů přichází stále více fotografických snímků  
a ze strany badatelů je o ně neutuchající zájem. V badatelně Národního archivu se jich týdně předloží bada-
telům ke studiu stovky. Jde o různé druhy nosičů, technik, způsobů zobrazení, které musí archivář vyjmout ze 
speciálních obalů, aklimatizovat na „pokojovou“ teplotu, zkontrolovat, zapsat, předložit badateli a po prostu-
dování opět odnést, odepsat, aklimatizovat na teplotu depozitáře a uložit do speciálních obalů. Manipulace 
s nimi je obtížná a při každém vyjmutí z depozitáře hrozí nebezpečí jejich poškození. Některá fotografická 
vyobrazení se ke studiu nepředkládají – především (deskové) skleněné negativy, historické fotografické tech-
niky atd. Vzhledem k době vzniku, historickému významu a informacím, které obsahují – jsou však velmi žá-
daným historickým pramenem. Jediným řešením, jak umožnit jejich studium, aniž bychom je dále vystavovali 
nebezpečí poškození, je pořízení kvalitní digitální reprodukce, jakýkoliv jiný způsob pořízení reprodukce by 
byl příliš nákladný, časově i personálně náročný. 

Zpřístupňování archiválií badatelům v podobě jejich digitálních obrazů je sice stále více upřednostňováno, 
ale i přesto je dostatek případů, kdy je třeba originální předlohu vyjmout z depozitářů a poskytnout jí badateli. 
Fotografické archiválie jsou křehké svou podstatou (podložka, citlivá vrstva) i způsobem záznamu. Chemic-
ké procesy, které vedly k jejich zhotovení, byly a jsou náročné a různorodé. Při jejich archivním zpracování  
a následném reprodukování je třeba vzít v úvahu nejen obsaženou informaci, ale také to, že se jedná  
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o objekt, který může poskytnout řadu informací sám o sobě, především z technického a technologického hle-
diska. Je obtížné pořídit takovou reprodukci, která by dokázala zachytit a zprostředkovat badateli oba druhy 
informace, tj. informaci o obsahu a zároveň také informaci o způsobu záznamu, technice pořízení, podstatě 
nosiče a citlivé fotografické vrstvy atp. (ze sebekvalitnější reprodukce nepoznáme, jde-li např. o daguerroty-
pii, ferotypii, kyanotypii,  nerozeznáme, zda jde např. o techniku slaného papíru či o kresbu). A také z toho 
důvodu je nutné uchovat originál. 

Digitalizace je tedy bezesporu správně nastoupená cesta.  Avšak naivní představy o tom, že vše zdigita-
lizujeme, archivy uzavřeme a nakonec můžeme archiválie i zničit, protože máme k dispozici jejich digitál-
ní reprodukce, snad již zapadly a zůstanou zapomenuty. Originální archiválie zůstanou, z mnoha důvodů,  
i nadále jedinečnými a nenahraditelnými. Především proto bychom si měli připomenout základní zásady pro 
jejich dlouhodobé uchování/archivaci. Dále uvedené zásady by měly být respektovány i v průběhu procesu 
digitalizace. 

Zásady správné archivace fotografických archiválií5.
Při archivaci fotografických archiválií je třeba dodržovat alespoň minimální zásady:

Obecně:

• vždy pracovat v čistých bílých bavlněných (nitěných) rukavicích
• na čištění nepoužívat vodu ani saponáty
• prach a další nečistoty odstraňovat za pomoci fénu nebo malého ventilátoru, lze použít velmi jemné 

štětce (kosmetické), z nichž je však nutné neustále odstraňovat prach
• v případě většího znečištění se poradit s odbornými restaurátory
• při jejich adjustaci nepoužívat žádné kovové předměty, kancelářské sponky ani lepidla a lepící pásky
• fotografie na papírové podložce označovat měkkou tužkou na reversní straně
• desky a filmy označovat speciálním popisovačem na straně podložky (NE na straně emulzní vrstvy!)
• spolu s restaurátory provádět pravidelné kontroly fyzického stavu 

Ukládací prostory:

• f. archiválie ukládat odděleně od ostatních typů archiválií; v ideálním případě ukládat odděleně černobílé  
a barevné fotografické snímky; speciální prostředí musí být vytvořeno pro fotografické obrazy na 
hořlavé podložce (nitrát celulózy) a na podložce CTA (acetát celulózy)

• v depzitářích udržovat stabilní klimatické podmínky (tj. bez teplotních výkyvů a bez kolísání relativní 
vlhkosti)

• snížením teploty pod 20°C se zamezí nastartování chemických procesů u černobílých fotografií
• snížením teploty (kol. 0°C) v místě uložení barevných fotografií se velmi zpomalí proces jejich stárnutí
• hodnotu relativní vlhkosti je třeba udržovat pod 50%, při vyšší vlhkosti hrozí nebezpečí růstu plísní
• zajistit tmavé prostředí, nejlépe bez oken (světlo poškozuje fotografie nevratně)
• nedovolit dlouhé a časté vystavování
• zamezit působení UV záření (časté a dlouhé exponování světlem), kromě nastartování chemických 

procesů způsobuje degradaci barviv
• zamezit působení infračerveného záření (tepla, tj. sluneční záření, halogenové i běžné žárovky), 

které fotografie nadměrně vysušuje
• zamezit přímému styku s jakoukoliv kapalinou

5  Částečně převzato (upraveno) ze studie DOBRUSSKIN, Sebastian – HESSE, Wolfgang – JÜRGENS, Martin – POLLMEIR, 
Klaus – SCHMIDT, Marjen. Příručka Základy archivace fotografií. Zvláštní vydání č. 1 časopisu Rundbrief Fotografie. 4. rozšířené 
vydání. 2001.
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Ukládací zařízení:

• doporučuje se ukládat odděleně jednotlivé druhy desek (želatinové, kolódiové, ambrotypové, ferro-
typové apod.) i další druhy nosičů 

• skříně a regály musí být z nekorodujícího a nehořlavého materiálu
• pro ukládání desek jsou vhodné zásuvkové skříně (tzv. kartotéční skříně), které lze použít v kombi-

naci s vhodnými ukládacími prostředky
• desky musí být umístěny vertikálně (nejlépe zavěšené bez možnosti posunu)

Ukládací prostředky (obalový materiál): 

• obecně platí, že nesmí obsahovat žádné škodlivé příměsi; lze odkázat na ISO 18902:  
2013 – Zobrazovací materiály - Zpracované zobrazovací materiály - Alba, rámování a skladování 
materiálů/Imaging materials - Processed imaging materials - Albums, framing and storage mate-
rials

• nelze používat běžné archivní krabice
• používat různé velikosti (formáty) obálek a krabic s ohledem na rozměr nosiče
• nestohovat na sebe příliš mnoho fotografií (poškození otlakem a otěrem), jednotlivé snímky ales-

poň prokládat speciálním papírem (lépe do obálek)
• desky a filmy adjustovat zásadně jednotlivě do speciálních obálek
• z plastových obalů lze použít polypropylén (PP), v žádném případě nepoužívat PVC

Digitalizace fotografických archiválií – deskových negativů
Jako již bylo řečeno, je obtížné najít vhodný způsob reprodukce analogových fotografických dokumentů, 
který by umožnil zachovat všechny informace v nich obsažené tak, aby je mohl studovat nejen historik (infor-
mace), ale např. i historik fotografie (technika, materiály) či umění (zásahy autora, jeho záměr – kompozice, 
souvislosti s jinými výtvarnými technikami, srovnání fotografických technik) atp. Některé druhy fotografic-
kých archiválií jsou velmi křehké a manipulace s nimi je obtížná. Fyzický stav skleněných negativů je toho 
největším důkazem – skleněná podložka křehne, mění svou strukturu; světlocitlivá vrstva, která je na ní 
nanesena degraduje, loupe se, vytvářejí se na ní nejrůznější „závoje“, které postupně halí obraz, až se stane 
nečitelným. V Národním archivu jsou uloženy desetitisíce skleněných negativů. Ne všechny jsou ve špatném 
fyzickém stavu, ale zanedbatelný není ani počet těch nejvýznamnějších (nikoliv nejstarších), které by při ja-
kékoliv další manipulaci podlehly totální destrukci. Snahou archiváře je zachovat nejen informace obsažené 
v archiváliích, ale také jejich podstatu (nosič informace) – originál. Proto je třeba zvolit velmi šetrný způsob 
reprodukce, která badateli poskytne kvalitní, a pokud možno vyčerpávající informace. Stane se prostředkem, 
který umožní dlouhodobé uložení originální archiválie bez potřeby další manipulace. 

Na skleněnou fotografickou desku je třeba nahlížet nejen jako na transparentní médium, které má sloužit pře-
devším jako předloha pro zprostředkování obsažené obrazové informace, ale též jako na trojrozměrný objekt 
disponující vlastnostmi, které mohou výsledný – tedy reprodukovaný – fotografický obraz významně ovlivnit. 

Naší snahou je tedy zachytit nejen informaci, která je v dokumentu obsažena, ale také se pokusit zdoku-
mentovat poškození, a to jak na straně nosiče světlocitlivé vrstvy (skla), tak i případná poškození citlivé 
vrstvy samotné. Zároveň se domníváme, že je důležité zachytit a zdokumentovat dobové zásahy autora 
i případné zásahy pozdější (např. retuše6 či případné stopy manipulace s fotografickým obrazem), jejichž 
poznání může vést k odhalení nových souvislostí. Prostřednictvím reprodukce se pokusíme přiblížit ba-

6  Dobové retuše byly často důležitou součástí fotografického originálu (skleněné desky). Tyto zásahy do skleněné foto-
grafické desky s negativním zobrazením měly za cíl jednak vylepšit lokální fotografický kontrast, tj. ztmavit nějaké místo ve scéně.  
V portrétních či uměleckých fotografických ateliérech se retuše používaly mimo jiné k domalovávání scénických dekorací.  Retuše 
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dateli původní obsah dokumentu – reálný obraz snímané scény tak, jak ji viděl fotograf. Vhodně zvole-
ný reprografický postup nám umožní lépe poznat některé okolnosti, které daly vzniknout fotografickému 
historickému pramenu a tedy ho správněji či přesněji zhodnotit. Při prováděných testech jsme dospěli  
k názoru, že způsob reprodukce může významně ovlivnit vypovídací hodnotu fotografického dokumentu.  

Bez ohledu na diskuze zabývající se trvanlivostí, životností nosičů digitálních dat se domníváme, že vhodně 
zvolená metoda digitalizace, respektující tradiční fotografické postupy při využití všech dokonalejších mož-
ností představuje způsob, který nám umožní zachytit většinu toho, co potřebujeme. Vzhledem k převedení 
analogového fotografického dokumentu do číslicových kódů lze data takto získaných souborů kontrolovat 
a prověřovat jednoznačnými SW prostředky, lze je opakovaně a (téměř) bezztrátově kopírovat, a lze je sa-
mozřejmě také zálohovat. To jsou možnosti, které nám klasická (analogová) reprodukce není schopna po-
skytnout – v procesu zálohování či kopírování vždy dojde ke ztrátě části informací, přičemž tyto ztráty nelze 
sledovat ani kontrolovat.

Trojrozměrnost předlohy a potřeba zachytit více informací, než pouhý „obsah“ fotografického dokumentu, 
nás rovněž opravňuje k tvrzení, že postupy digitalizace deskových negativů prostřednictvím plochých skene-
rů nejsou pro tento typ fotografických dokumentů zcela vhodné. Plochý skener není šetrný k předloze, neboť 
se jí dotýká celoplošně po obou stranách, čímž nejčastěji dochází k nevratnému (mechanickému) poškození 
předlohy, a to jak na straně emulzní, tak i na straně vlastního nosiče (eventuálně obsahující retuš). Skener 
nerespektuje skleněnou desku jako trojrozměrný předmět, např. umístění osvětlovací trubice zřídkakdy vy-
hovuje po stránce charakteru, tj. rozptýlenosti (či ostrosti) poskytovaného světla.  

Hlavní cíle digitalizace 
Na základě výše uvedeného, celé řady dalších úvah a diskusí jsme si stanovili hlavní cíle digitalizace skleně-
ných desek – fotografických archiválií, jejichž trvalá hodnota je nezpochybnitelná: 

• potřebujeme získat digitální reprodukce – soubory digitálních dat – obsahující co největší šíři tonálních  
a strukturálních podrobností (barevná hloubka, rozlišovací schopnost) při snímání v plně barevné 
škále, a to vzhledem k možným barevným retuším a k odlišení případných dalších změn nebo zásahů

• možné je pořízení několika verzí reprodukce z jediného originálu (různé způsoby osvětlení, detaily 
apod.),

• pokud existují dobové nebo jiné kopie skleněné desky bude vhodné začlenit je do celého systému, a to 
vzhledem k tomu, že mohou obsahovat aktuální stav originálu (např. v dnešní podobě neúplný). Tuto 
„doplňkovou reprodukci“ lze využít například při dalším zpracování (tj. rekonstrukce apod.) digitálních 
dat, je-li to žádoucí

• takto získané soubory dat (reprodukce) nám umožní provést podrobnou analýzu fotografického sním-
ku, zjistit verze dobové retuše nebo jí vyloučit, zdokumentovat dodatečnou dobovou malbu např. poza-
dí (na straně nosiče) a identifikovat poškození nosiče i citlivé vrstvy skleněné desky

• z reprodukcí můžeme dále pořizovat verze pro studium, tisk, internet atd.

byly nanášeny většinou na skleněnou část fotografické desky (podložku), jednak to bylo snazší a jednak nedocházelo k propojení 
s emulsní vrstvou. Pokud  máme k dispozici kvalitní digitální reprodukci pořízenou vhodně zvoleným způsobem,  získáme možnost 
oba tehdejší postupy,  tj. fotografický a retušovací, oddělit.
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Technologické předpoklady digitalizace
Na základě empirického poznání a s využitím odborných znalostí navrhovatele byla specifikována hlavní 
kritéria digitalizace skleněných desek:

• obrysová ostrost
je především projevem dokonalosti objektivu toho, jak dokáže zaostřit; vliv mají i přímé paprsky 
světla, které však zároveň neruší jeho kresbu jako falešné světlo (neproniká průsvitem v místě, kde 
není umístěna fotografovaná předloha)

• rozlišovací schopnost 
je často upřednostňovaným kritériem ve smyslu počtu pixel (obrazových bodů), kterými je vybaveno 
digitální snímací zařízení – tj. fotoaparát nebo skener. Pro kvalitu digitálního obrazu je tento tech-
nický údaj důležitý za předpokladu, že bude použit kvalitní objektiv a světlo
 

• barevná hloubka7 
přehled uplatnění parametru podle způsobu užití reprodukcí:  
pro barevný tisk se zpravidla používá barevné hloubky 3 x 8 bitů (24 bitů RGB). 
pro amatérskou fotografii 3 x 10 bitů (30 bitů RGB) 
pro reportážní novinářskou fotografii 3 x 12 bitů (36 bitů RGB) 
pro přesnou reprodukční fotografii s vysokými nároky na absenci ztráty obrazových po-
lotónů 3 x 16 bitů (48 bitů RGB)

Lidské oko je schopno zachytit cca 10 miliónů barevných odstínů, polotónů. Barevná hloubka 24 bitů před-
stavuje cca 16,7 miliónů barevných odstínů a polotónů, proto by měla být barevná hloubka 24 bitů do-
statečná, a to v celé řadě případů docela jistě je. Nabízí se však opět srovnání s analogovým fotografic-
kým snímkem, kdy fotografický originál tj. černobílý i barevný negativ či diapozitiv zachytí mnohem více 
detailních informací (dat), než je schopna rozlišit následně zhotovená zvětšenina (pozitiv na fotografickém 
papíru) – ať už barevná nebo černobílá. Pokud bychom tedy v případě digitální reprodukce zvolili malou 
barevnou hloubku, bylo by možné to srovnat s klasickou fotografií zhotovenou přímo na fotografický papír. 

Předpoklady pro dosažení hodnoty barevné hloubky 48 bitů RGB 
Barevnou hloubku 3 x 16 bitů (48 bitů RGB) lze znázornit číslem 281474976710656. Tato hodnota je dopor-
učována experty na digitální zpracování snímku.8 Předpokladem pro její dosažení je:

• absence obrazového šumu především v oblasti tmavých partií snímku
Nežádoucí obrazový šum se objevuje především vlivem postupně se zvyšující teploty na povrchu 
senzoru (snímače), k čemuž dochází zejména při dlouhotrvající práci, kdy elektrické napájení digi-
tálního fotoaparátu (digitální kazety) postupně povrch senzoru zahřívá. Vlivem tepla těsně nad po-
vrchem senzoru emitují elektrony, které vyvolávají v tmavých částech obrazu (zejména v modrém 

7  Barevná hloubka udává schopnost digitálního snímacího zařízení zachytit množství polotónů na jednu pixelu. Vzhledem k 
binárnímu způsobu komunikace a záznamu počítačů (tj. 0 a 1 - tedy 2 možnosti v digitálním kódování) jde o exponent čísla 2. Takže 
např. barevná hloubka 8 znamená, že v daném barevném nebo černobílém kanále má přístroj schopnost zachytit či vytisknout 28, 
tj. 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2, a tedy 256 polotónů. Pokud je senzor vybaven barevnou matricí RGB, pak jde v konečném součtu  
o barevnou hloubku 256 x 256 x 256, což je 16,7 miliónů barevných polotónů.
8  Je však nutno zdůraznit, že v digitální fotografii  lze jakýkoli mód změnit pouhým kliknutím tlačítka myši. Tedy barevnou 
hloubku např. 24 bitů RGB lze jedním kliknutím převést na 48 bitů RGB. Toto zvýšení je však pouze dopočítané příslušným SW, nejde 
tedy v tomto případě o skutečně získané obrazové informace. Tento způsob nastavení barevné hloubky neznamená nic pro kvalitu 
výsledné reprodukce, protože nebyly splněny požadavky na kvalitu optiky, osvětlení apod.



Mezinárodní konference
Využití digitálních technologií v památkové péči

Mezinárodní konference
Využití digitálních technologií v památkové péči

www.digiheritage.cz     info@digiheritage.cz   www.omniumos.cz

22

obrazovém kanálu) falešnou expozici, která nevyplývá z reálného obrazu promítnutého na senzor.9 
U digitálních kazet se tento šum odstraňuje vyloučením tepla z povrchu senzoru (zpravidla typ 
CCD; typ CMOS má k obrazovému šumu příliš velký sklon díky použitým materiálům). Nejúčinnější 
způsob, jak teplotní šum vyloučit je využití tzv. aktivního chlazení vestavěného přímo do digitální 
kazety. Jde o chladící zařízení, které zajistí, aby povrch senzoru byl udržován na teplotě kolem 5°C

• vyloučení šumu způsobeného dlouhou expozicí. 
Při pořizování digitální fotografické reprodukce platí pravidlo, že u extrémně dlouhých expozic na-
růstá vliv obrazového šumu. Zpravidla se tento defekt řeší softwarově, tedy expozicí při zakrytém 
objektivu fotoaparátu a vytvořením filtru v počítači, který tento defekt dokáže odstranit 

• eliminace šumu přeexpozice (blooming).
Mikroskopické buňky (pixely) umístěné ve snímači (CCD, nebo CMOS) mají za úkol převádět ener-
gii dopadajícího světla (fotonů) na elektrický náboj (elektrony). Pokud je světla přespříliš, vygene-
ruje se silný náboj a elektrony se pokoušejí uniknout do sousedních buněk. Z konstrukce snímače 
plyne, že se náboji daří uniknout lépe v jednom směru – proto má blooming podobu pruhu (čáry), 
projevuje se jako jakýsi světelný svazek. Výrobci čelí tomuto jevu vřazením anti-bloomingových 
hradel, jakýchsi „odvodňovacích kanálků“, které však zaujímají až 30% plochy snímače a snižují 
jeho citlivost vůči světlu. Další nevýhodou je snížení rozlišovací schopnosti, protože mezi buňkami 
je prostor, který se nevyužije ke shromažďování obrazové informace. U drahých přístrojů se tento 
efekt zpravidla odstraňuje uzpůsobením mřížky pixel tak, aby bylo možno odvádět světlo přeexpo-
zice mimo povrch senzoru.

Vliv barevné hloubky 48 bitů RGB na kvalitu snímků
Jediný pixel umožňuje zachytit do snímku (reprodukovat) bilióny barevných polotónů. Tonální možnosti si 
můžeme představit jako velmi drobná odstupňování, jejich množství poskytuje bohaté možnosti z několika 
aspektů:

• široká expoziční pružnost daná velkou barevnou hloubkou umožňuje zachycení velkých expo-
zičních rozdílů mezi světlými a tmavými partiemi obrazu. Toto bohatství tonálních obrazových in-
formací pak v konečném důsledku předčí klasický barevný a dokonce i černobílý negativ (klasický 
fotografický film), kde schopnost zachycení expozičního rozsahu je maximálně cca 6 clon, zatímco 
u snímků pořízených s barevnou hloubkou 48 bitů RGB je schopnost zachycení více než 11 clon 
mezi světlem a stínem. Získáme tedy obrovské množství podrobných obrazových informací – ač 
lidské oko není schopno toto množství polotónů rozlišit. Dalšími, lokálními úpravami – např. při poz-
dějším výzkumu – je možné převést tyto zdánlivě nadbytečné informace vhodnou grafickou aplikací 
do viditelné podoby

• velmi jemné odstupňování polotónů je výhodné z několika důvodů. Je to především schopnost 
rozlišit nejjemnější stupně rozdílů v polotónech a zachytit i nepatrné tonální rozdíly tj. nejjemnější 
struktury. Pokud celé zařízení fungující jako systém – tj. kvalita objektivu, zaostření, nastavení svě-
tel, nastavení snímacího softwaru atd. – bude přesné, zachytíme v jediném snímku podrobnosti, 
které při dalším zpracování budou vysoce funkční.10 

9  Srovnejme s obrazovým šumem analogové fotografie na fotografickém filmu, který se projevuje jako zrno. Zpravidla bývá 
způsoben silnou podexpozicí a tedy neschopností vyvolávací lázně rozlišit exponovanou a neexponovanou část citlivé vrstvy nebo 
nízkou selektivitou vývojky, nedostatečným zčernáním citlivé vrstvy, a tedy „řídkým“ zrněním obrazu, jež se pak projevuje nezřetelnou 
kresbou v kritických částech obrazu.
10  To je také důvod proč není vhodné odvozovat kvalitu výsledné reprodukce  pouze od hodnoty vyjadřující rozlišovací schop-
nost senzoru. Bez možnosti nastavení vysoké barevné hloubky a bez odstranění všech typů obrazových šumů,  získáme i s vysokou 
rozlišovací schopností digitálních fotoaparátů či digitálních kazet obraz se slitými podrobnostmi, a  tedy s vysokým rozlišením pouze 
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Velmi jemné odstupňování polotónů dále dovoluje provádět mnohé úpravy reprodukce v grafických 
programech se zachováním plynulých tonálních přechodů11, které zůstávají v tomto režimu zacho-
vány, zatímco při úpravě snímku pořízeného v nízké barevné hloubce může dojít k tzv. posterizaci, 
což je termín pro defekt, kdy plynulý tonální přechod se změní do ostře ohraničených odstínů např. 
při zvýšení kontrastu, tedy bez plynulých přechodů.

Fotografická světla – z hlediska kolorimetrie, teploty chromatičnosti; z hlediska distribuce světelných 
paprsků
Světlo, které osvětluje předlohu, tj. deskový negativ, zároveň vymezuje tzv. reálný barevný prostor, díky 
němuž používaný fotoaparát „vidí“ veškeré tonální detaily. Černobílá skleněná deska může být zasažena 
různými defekty či rušivými prvky (plísně a jiná napadení), případně dobovými zásahy (např. barevné retuše). 
Je důležité, aby fotografické světlo, pokud má mít vliv na kvalitu reprodukce, mělo:

• široký plynulý spektrální rozsah denního světla, což představuje teplotu chromatičnosti 5500 K 
v oblasti citlivosti lidského oka a to v celém rozsahu poskytovaného světla,12

• absenci nežádoucích (neviditelných) složek, tj. zejména ultrafialového záření, které může po-
škodit snímané dokumenty a ovlivnit kvalitu samotného snímku. Stejně tak není žádoucí infračer-
vená část spektra, což je vlastně teplo, které ve velkém množství archiváliím škodí,  

• bylo účinné pouze v okamžiku expozice. Historické předlohy obecně by neměly být vystaveny 
zbytečně dlouho světelné expozici. Za šetrný můžeme označit způsob osvětlení, řešeného zá-
bleskem v intenzitě denního světla, který potrvá jen krátký zlomek vteřiny. Fotografická nastavení, 
například ostření se provádí pod tzv. pilotními světly, s mnohem nižší intenzitou, než je záblesk, 

• pro pořízení kompletní dokumentace skleněné fotografické desky je důležitá možnost modulace 
světla (rozptýlené světlo, přímé paprsky):

• rozptýlené světlo je vhodné využít pro snímky skrze fotografickou desku, tedy simulu-
jící tvorbu dobového kontaktního pozitivu na fotografickém papíru,

• tvrdé (ostré) světlo produkované reflektory opatřenými např. klapkami či voštinovým 
filtrem poslouží pro další dokumentační snímky povrchů skleněných desek a pomůže 
zachytit rýhy, napadení plísněmi, retuš apod.

Technické vybavení pracoviště
Po stanovení hlavních cílů a podmínek k jejich dosažení bylo navrženo technické vybavení pracoviště di-
gitalizace skleněných negativů. Doporučuje se bezdotyková nebo přesněji řečeno šetrná forma snímání 
s možností využití variabilních prvků (osvětlení, optika). Stavebnicové pojetí vybavení umožní individuální 
přístup ke každé skleněné desce s akceptací jejího fyzického stavu a zároveň je do značné míry eliminováno 
nebezpečí poškození desky při její adjustaci na ploše fotografického stolu. 
Stavebnicové řešení je tvořeno:

• prosvětlovacím stolem (někdy též komerčně nazýván „stůl pro fotografii bez stínů“ či „stůl s neko-
nečným pozadím“) vybaveným opálovou deskou. Stůl stavebnicové konstrukce je doplněný skleně-
nou podložkou s nastavitelnou vzdáleností od opálové desky, na kterou se budou umísťovat skle-

formálním, nefunkčním.
11  Zde se opět nabízí porovnání  s klasickým fotografickým filmem, kde je zcela jasné, že tonální úpravy je nejlépe provádět 
v procesu např. negativ/fotografický papír, než fotografický papír/fotografický papír. 
12  Některé typy světel (např. některá zářivková světla) mohou vyvolat dojem, že jde o bílé denní světlo, ale v jejich škále chybí 
barevné informace. Ty pak chybějí i ve výsledném snímku což se projeví jako degradace barevné reprodukce.
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něné desky do speciálně navrženého rámečku. Řešení umožňuje volit spodní osvětlení s různým 
stupněm rozptýlení světla a právě tato možnost má vliv na zachycení fyzického stavu originální 
předlohy

• osvětlením s plynulou regulací výkonu

• spodní – měkké světlo odražené od bílé plochy pod prosvětlovacím stolem zasahu-
jící opálovou desku prosvětlovacího stolu; potřeba jsou 2 až 4 světla, která umožní 
variabilitu nastavení (rozmístění)

• horní – ostré (příp. měkké světlo) umožňuje pořídit snímek citlivé strany skleněné 
desky (případně skleněné podložky) světlem odraženým od stropu. V některých pří-
padech odhalí tento typ osvětlení části obrazu, které nejsou světlem v průsvitu vidi-
telné – zejména u podexponovaných snímků. Lépe lze v tomto světle dokumentovat 
fyzický stav skleněné desky

• digitální kazetou o vysokém rozlišení s aktivním chlazením, s video hledáčkem a s možností 
připojení ke stávajícímu technickému fotoaparátu - jde o variabilní konfiguraci ve vysoké kvalitě,

• počítač vybavený grafickými programy a dalším SW podporujícím komunikaci s digitální kazetou  
a umožňující uchovávání, další zpracovávání a zálohování souborů.

Zcela na závěr se nabízí otázka „bezdotykového restaurování“ historických fotografických dokumentů nebo 
přesněji jejich digitálních reprodukcí s využitím SW možností. Grafické aplikace nabízejí širokou paletu ná-
strojů k úpravě snímků, ale lze je rovněž použít (zneužít) k manipulaci fotografické informace. Podmínkou 
jakékoliv úpravy snímku je její přesná dokumentace tak, aby bylo kdykoliv zjistitelné jaké úpravy byly pro-
vedeny. Nicméně jsme přesvědčeni, že úpravy, vedoucí k subjektivnímu vylepšení reprodukcí patří do sféry 
práce grafika a nikoliv archiváře či restaurátora.

Ke zpracování tohoto příspěvku byla využita Výzkumná zpráva projektu výzkumu a vývoje „Zpracování po-
stupu na záchranu světlocitlivých archivních dokumentů na skleněné podložce (deskové negativy) jejich 
ošetření, archivaci (dlouhodobé uložení), zabezpečení a zpřístupnění.“ http://www.nacr.cz/G-vyzk/negativy.aspx   
[2.11.2015]
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Zkušenosti s digitalizací v Moravské zemské knihovně v Brně
Digitální knihovna Kramerius
Lenka Damborská, Michal Indrák

Historie digitalizace v Moravské zemské knihovně v Brně
Digitalizace v Moravské zemské knihovně v Brně má bohatou historii sahající přibližně do roku 1997, kdy byly 
digitalizovány nejvzácnější rukupisy z fondu MZK. V roce 1998 byla zahájena spolupráce s Národní knihov-
nou České republiky na programu Memoriae Mundi Series Bohemica, v rámci kterého byly digitalizovány 
nejstarší fondy.

Mezi lety 2001-2008 byly v rámci projektu VISK 7 mikrosnímkovány staré noviny a časopisy ohrožené degra-
dací kyselého papíru. Jednalo se například o tyto tituly: Akord – Brno; Archa – Prostějov; Brünner Anzeiger 
und Tagesblatt; Hesperus – Brno; Hlas jednoty katolické; Hlas lidu – Prostějov; Hlídka – Brno; Horizont – 
Brno a jiné. Všechny z výše uvedených titulů a mnohé další si lze objednat přes elektronický katalog MZK  
a vypůjčit si je k prezenčnímu studiu na speciálních čtečkách ve Studovně novin a časopisů. V rámci projektu 
VISK 6 byly plně digitalizovány nejen nejvzácnější části rukopisných sbírek Moravské zemské knihovny (ze-
jména sbírka bohemikálních mikulovských rukopisů), ale také středověké rukopisy moravských klášterních 
knihoven, které měla či má Moravská zemská knihovna jako deponáty v odborné správě (augustiniáni Staré 
Brno, minorité v Brně, benediktini v Rajhradě, františkáni v Moravské Třebové). Jejich textová a umělecká 
hodnota je právem řadí k nejvzácnějším středověkým literárním památkám v České republice. Vedle rukopisů 
byla rovněž digitalizována bohemikální část vzácné Mollovy mapové sbírky a její rukopisné katalogy, české 
unikáty nebo vzácně dochované exempláře tištěných děl Jana Amose Komenského ze sbírky komenian, 
brněnské vydání prvotisku Agendy Olomucensis z roku 1486 nebo námořní atlas z roku 1583 s přivázanými 
osmi na pergamenu ručně kreslenými námořními mapami, orientální rukopisy, hebrejské svitky, 10 vzácných 
hudebních rukopisů i další zajímavé grafické listy. Všechny digitalizované dokumenty (řádově stovky) jsou 
zpřístupněny v databázi Manuscriptorium.

V rámci VISK 7 Moravská zemská knihovna dále v letech 2007 až 2008 zpracovala Lidové noviny 1893-
1952, v roce 2009 pak tituly Tagesbote aus Mähren und Schlesien (ročníky 1868-1909),  Neuigkeiten (roč-
níky 1851-1867) a Komár (ročníky 1925-1941). Dále byly  mikrofilmovány  Moravské listy (1889-1893).  
V roce 2010 byl zpracován  titul Tagesbote aus Mähren und Schlesien (ročníky 1910-1938). V roce 2011 byly 
zdigitalizovány brněnské noviny Rovnost z mikrofilmové předlohy (ročníky 1885-1950) a zároveň došlo po-
prvé v rámci projektu VISK 7 k odkyselení cca 50 svazků nejohroženějších titulů knih postižených degradací 
dřevitého papíru. V roce 2012 by zdigitalizován moravský regionální tisk politických stran 40. let 20. století. 
Jedná se o 18 titulů menšího rozsahu.
 
Digitalizační linka v MZK
Současná podoba digitalizační linky se skládá ze čtyř dílčích pracovišť. Prvním a největším projektem je 
Národní digitální knihovna. Část linky umístěné v MZK se skládá z oddělení skenování, které má k dispozici 
9 knižních skenerů (ruční i plně automatické robotické skenery) a z oddělení post-processingu a editace 
metadat. Celkově má tato linka v roce 2015  obsazení 21 úvazků v celém procesu knižní digitalizace. Proces 
digitalizace začíná vlastní přípravou dokumentů ke skenování a končí technickou podporou na úrovní publi-
kování dokumentů v digitální knihovně Kramerius. 

Druhou část digitalizace tvoří digitalizace fondů mimo linku NDK. Vlastní skenování je realizováno pomocí 
skeneru na bázi digitálních fotoaparátů. Touto cestou zpracováváme především staré tisky ze speciálních 
fondů a tituly, které z různých důvodů nepřísluší do linky NDK anebo vyžadují speciální režim práce s nimi.
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Třetí část digitalizace v MZK představuje linku na zpracování zvukových dokumentů a to konkrétně šelako-
vých nebo vinylových gramofonových desek. Desky jsou zpracovávány na dvou profesionálních gramofo-
nech, které jsou umístěny ve speciálním odhlučněném pracovišti. 

V neposlední řadě je potřeba zmínit technickou a obsahovou správu vlastní digitální knihovny, která je zabez-
pečena samostatným (čtvrtým) pracovištěm. 

Národní digitální knihovna (NDK)
V rámci projektu Národní digitální knihovna spolufinancovaného ze Strukturálních fondů EU (Evropského 
fondu pro regionální rozvoj) Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna v Brně digitali-
zují, dlouhodobě ochraňují a zpřístupňují významnou část svých fondů. Do konce roku 2014 bylo zpracováno 
cca 100 tisíc svazků, což představuje přibližně 26 milionů knižních stránek. Vlastní projekt byl v přípravě již 
od roku 2006 a jeho cíle byly či jsou následující: 

1. Digitalizace významné části bohemikální produkce 19. - 21. století, tj. knih vydaných na území 
České republiky, napsaných v češtině nebo pojednávajících o Česku. 

2. Dlouhodobé uložení dokumentů ve spolehlivém digitálním úložišti. Úložiště poskytne prostor pro 
bezpečné umístění dosud digitalizovaných dokumentů i digitálních dokumentů vytvořených či zís-
kaných v rámci dalších projektů.

3. Zpřístupnění digitálních dokumentů v jednotném a uživatelsky vlídném rozhraní s vysokou mírou 
možné personalizace. Dokumenty byly vybírány podle následujících kritérií:

• Dokumenty 19. a 20. stol., které jsou nejvíce ohroženy degradací kyselého papíru,
• uživatelsky nejzajímavější a nejžádanější publikace od roku 1801 do současnosti,
• uživatelsky nejzajímavější historické dokumenty do roku 1801,
• dokumenty volně přístupné široké veřejnosti nebo prostřednictvím českých knihoven,
• další typy dokumentů podle kritérií významu, unikátnosti, fyzického stavu apod.

4.   Uložení a zpřístupnění 4 000 000 000 webových souborů.

Projekt NDK se nyní nachází na konci prvního roku pětileté fáze udržitelnosti. Po fázi udržitelnosti by měl být 
celý projekt dlouhodobě pevně statutárně zakotven v institucích, které na tomto projektu nyní spolupracují.

Strategie digitalizace MZK
Vzhledem k tomu, že udržitelnost NDK není nijak  kvantitativně ani kvalitativně stanovena ani svázána měři-
telnými indikátory, vzniká potřeba komplexní strategie digitalizace, která musí zohlednit tato zásadní kritéria:

• Ochranná digitalizace dokumentů, kterým hrozí fyzický zánik,
• unikátní a vzácně dochované dokumenty,
• digitalizace na žádost čtenářů a institucí,
• digitalizace podle půjčovanosti,
• tématická digitalizace (např. podle bibliografií, bohemikální staré tisky, staré hudebniny),
• digitalizace v rámci projektů,
• ochranná digitalizace dokumentů, kterým hrozí odcizení,
• destruktivní digitalizace,
• digitalizace podle lokací.
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Snažíme se v tomto přístupu poučit se ze zahraničí, kde významná část zahraničních knihoven opouští od 
“masové digitalizace” ve smyslu digitalizace veškerého dostupného fondu a přechází se k digitalizaci výbě-
rové. Knihovny si uvědomují, že kompletní digitalizace fondu je z hlediska potřebných zdrojů velmi náročná 
a z hlediska kvality také neobjektivní - než se dostane na kulturně a historicky hodnotné knihy, může to trvat 
i několik let.

Digitální knihovna Kramerius
Pro zpřístupnění a uchování dokumentů Moravská zemská knihovna používá digitální knihovnu Kramerius, 
což je systém pro zpřístupnění digitálního obsahu používaný v řadě českých knihoven a dalších institucích. 
Podnětem k vzniku Krameria byly povodně v roce 2002, kdy v Národní knihovně ČR došlo ke ztrátě vzácných 
dokumentů. Od té doby se Kramerius rozvinul v robustní systém, který dnes kolem sebe obklopuje velkou 
skupinu uživatelů i vývojářů. Zásadním zlomem byl přechod z verze 3 na verzi 4 (2009), kdy systém začal 
používat nové nástroje pro ukládání a zpřístupnění objektů (open source úložiště Fedora, indexační systém 
Apache SOLR, databáze Postgres SQL aj.) a také bylo nasazeno nové uživatelské rozhraní. 

V roce 2014 se Kramerius dostal do verze 5, přičemž hlavním posunem bylo vytvoření rozhraní pro aplika-
ce (API), které umožňuje přístup k datům v Krameriu i jiným způsobem. Tento vývoj byl realizován v rámci 
projektu Česká digitální knihovna a byla také vnímána potřeba vytvoření nového uživatelského rozhraní pro 
Kramerius 5. Nové uživatelské rozhraní či webový klient je stále ve fázi vývoje (dokončování), jeho konečná 
podoba má být představena na konci roku 2015. 

Cílem vývoje Krameria 5 je nabídnout uživateli moderní, přívětivější i intuitivnější prostředí pro práci s di-
gitálními dokumenty. Z toho důvodu vznikají např. i mobilní aplikace pro Kramerius, které mohou obzvlášť  
v období před nasazením nového webového uživatelského rozhraní suplovat rozhraní staré. 

Jak je nejspíš obecně známo, systém Kramerius není jeden společný, ale každá instituce má svého vlastního 
Krameria a zpřístupňuje v něm svůj digitální fond (obsah všech Krameriů má v budoucnu spojovat Česká 
digitální knihovna). Kramerius Moravské zemské knihovny je k dispozici na adrese http://kramerius.mzk.cz. 
V roce 2009 byl realizován přechod z verze 3 do verze 4 a v roce 2014 MZK zprovoznila verzi 5. Na začátku 
projektu Národní digitální knihovna (2011) byl z určitých důvodů oddělen Kramerius pro NDK a obdržel ad-
resu http://krameriusndktest.mzk.cz. Obsahuje produkci linky NDK. V blízké budoucnosti má být dokončeno 
spojení těchto dvou Krameriů a bude vytvořena jedna digitální knihovna, která bude obsahovat všechny 
digitální dokumenty vyprodukované v MZK i NDK.

Obsah digitální knihovny v MZK
Obsah digitální knihovny MZK je poměrně rozmanitý. Uživatelé v ní najdou různé typy dokumentů - beletrie 
(monografie), periodika, mapy, archiválie, rukopisy, grafiky, hudebniny a také zvukové dokumenty (kolekce 
nahrávek). Obě digitální knihovny dohromady obsahují cca 34 700 000 naskenovaných stran, což je zhruba 
125 000 různých dokumentů. Digitální knihovna obsahuje zejména digitalizované dokumenty, menší část 
tvoří ale i born-digital dokumenty v PDF formátu (např. e-knihy od neziskovek či jiných institucí). Co se týče 
digitalizovaného obsahu, digitalizace velké části rukopisů a starých tisků byla financována z programu VISK 
6 (digitální zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica). Z těchto dokumentů jsou  
v Krameriu k dispozici např. komeniana (exempláře tištěných děl Jana Ámose Komenského), vzácné hudeb-
ní rukopisy, část Mollovy mapové sbírky a deponáty klášterních knihoven (např. rukopisy benediktinského 
kláštera v Rajhradě). Jiné historicky významné dokumenty (např. digitalizované grafiky) zatím na zpřístup-
nění v Krameriu čekají.
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Mobilní aplikace pro Android
Mobilní aplikace Kramerius pro Android začala vznikat v roce 
2014 a s končícím rokem 2015 se jedná o funkční a použitel-
nou aplikaci ve verzi 1.0. Je dostupná zdarma a ke stažení 
na Google Play. Slouží k prohlížení zejména veřejných do-
kumentů a je přizpůsobená jak pro mobil, tak i tablet. Kromě 
Krameria MZK a NDK zpřístupňuje také digitální dokumenty 
Vědecké knihovny v Olomouci, Jihočeské vědecké knihovny 
v Českých Budějovicích, Studijní a vědecké knihovny v Hradci 
Králové, Městské knihovny České Třebové, Severočeské vě-
decké knihovny v Ústí nad Labem a Krajské knihovny Františ-
ka Bartoše ve Zlíně. Další knihovny jsou přidávány na základě 
splněných podmínek při vydání nové verze aplikace. Kromě 
minimální verze Krameria je důležité mít dostatečné množství 
veřejných dokumentů (jiné mimo knihovnu z důvodu ochra-
ny autorského práva zobrazeny nebudou) a také nastavit set 
vybraných dokumentů, které se budou zobrazovat na hlavní 
straně aplikace po zvolení konkrétní instituce. Uživatel si volí 
knihovnu v menu.

Mezi další důležitá díla pro MZK jsou periodika, jejichž zpracování bylo v minulosti financováno z programu 
VISK 7 (zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru). Periodika mají pro nás dnes 
velkou hodnotu, protože odráží charakter i kulturu doby. Byla často natištěna na nekvalitní papír, protože 
šlo o denní informaci, která už druhý den není aktuální. Později se však stala významnými díly. V MZK jde 
zejména o Lidové noviny digitalizované v letech 2007-2008. Další noviny jako např. Národní listy či Rovnost 
byly mikrosnímkovány a následně digitalizovány z mikrofilmů. Zmíněná periodika jsou k dispozici v Krameriu.

Další velkou skupinou dokumentů tvoří výsledky projektu NDK, přičemž přibývají nové dokumenty v rámci 
udržitelnosti projektu. Jedná se zejména o novodobé monografie a periodika vydaná na českém území od 
roku 1801. V Krameriu jsou také zpřístupňovány zvukové dokumenty digitalizované v rámci Oddělení zvu-
kových dokumentů MZK a projektu Virtuální národní fonotéka. Momentálně Kramerius obsahuje 336 zvuko-
vých nahrávek (z toho zatím 13 veřejných).  Typy či sbírky dokumentů lze prohlížet pomocí navigace nebo  
v tématických virtuálních sbírkách.

Jak už bylo výše zmíněno, Kramerius se vyvíjí nejen po obsahové stránce, ale i po technické. V roce 2014 
přešel z verze 4 na verzi 5, v rámci které bylo vyvinuto aplikační rozhraní (API). Toto rozhraní umožňuje apli-
kacím přistupovat k datům i jiným způsobem než přes webového klienta. Aplikace si z API vyžádá data a API 
jí je v souladu s autorsko-právními podmínkami z úložiště pošle. API se řídí údajem v metadatech dokumentu 
o jeho (ne)veřejnosti (public/private). Autorsky chráněné dokumenty tedy zůstanou chráněny a jsou poskyt-
nuty pouze veřejné dokumenty.

Vývoj API umožnil a započal vznik mobilních aplikací, které mohou sloužit jako nový a v určitém smyslu  
i pohodlnější způsob prohlížení digitálních dokumentů z Krameria. V roce 2014 vznikla první verze aplikace 
pro operační systém Android a v roce 2015 pro iOS. Výhodou obou aplikací je možnost zobrazení digitálního 
fondu nejen jedné knihovny, ale i dalších, které o přidání do aplikace projeví zájem. Uživatel si v menu zvolí 
konkrétní knihovnu a její digitální dokumenty si může prohlížet. Podmínkou pro zapojení knihovny do aplika-
ce je dostatečná verze Krameria s API (minimálně 5.0.2, ideálně 5.1.2 a vyšší).
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Co aplikace umí:

• prohlížení dokumentů (zobrazení a přibližování stran, výběr strany dle seznamu, zobrazení in-
formací o dokumentu)

• vybrané a nejnovější v digitální knihovně
• vyhledávání dokumentů (hledání v metadatech i v plném textu, filtrování dle autora, názvu, jazy-

ka, roku vydaní, typu dokumentu aj.)
• prohlížení virtuálních sbírek dané digitální knihovny,
• možnost se vrátit k naposledy otevřeným dokumentům,
• stažení konkrétní strany do zařízení,
• sdílení dokumentů na sociálních sítích nebo emailem,
• přehrávání zvukových dokumentů,
• nastavení barvy pozadí aj.

Vylepšení zvukového přehrávače je jednou z novějších vlastností aplikace. Díky práci vývojového týmu se 
podařilo přidat přehrávání zvuku i na pozadí. Uživatel tedy při poslechu hudební nahrávky může z aplikace 
odejít a věnovat se jiné aktivitě.

Zvukový přehrávač a prohlížení konkrétní strany:
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Mobilní aplikace pro iOS
Mobilní aplikace vzniká od jara letošního roku a je 
určená všem uživatelům mobilních telefonů iPhone 
a tabletů iPad. Měla by mít podobné nebo stejné 
funkce jako aplikace pro Android (prohlížení, vyhle-
dávání dokumentů, zobrazení virtuálních sbírek, nej-
novější či naposledy otevřené). Designově je pocho-
pitelně přizpůsobena produktům Apple Store. 

Na konci roku 2015 bude vypuštěna první veřejná 
verze na  testování a připomínky. Během příštího 
roku by měl pokračovat vývoj aplikace a propagace.
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Využití digitálního mikroskopu jako nedestruktivní screeningové 
metody pro průzkum a restaurování uměleckých artefaktů 
Olga Grossová, Andrea Nasswettrová, Pavel Šmíra, Soňa Křivánková.

1. Úvod
Mezi nové nedestruktivní metody, používané ke zkoumání historických artefaktů sbírkové povahy, je 

možné řadit digitální mikroskopy. Ty svojí technikou (optikou) dokážou vytvořit jak 2D tak 3D obraz, který 
poskytuje úplnou charakterizaci těchto dekorativních prvků na rozdíl od tradiční fotodokumentace. Poprvé 
tato technologie byla použita na „punchworku“ středověkého deskového obrazu [1]. Detailními analýzami  
s využitím mikroskopu se intenzivně zabývá například konzervátorská firma Parma z Chicaga, používající 
stereo mikroskop umožňující zvětšení až 40x [2], na rozdíl od digitálního mikroskopu VHX-5000 představeného 
v tomto příspěvku, který pracuje se zvětšením až 5000x [3]. Mikroskopy díky svým pokročilým funkcím, 
umožňují restaurátorům zjistit například techniku tvorby nebo použité materiály na deskových malbách. 
 

2.  METODIKA 
Pro provedení analýz prostřednictvím prezentovaného zařízení (digitální mikroskop) byla vybrána desková 

malba o rozměru vnitřní kresby 220 mm x 330 mm, která byla při snímání rozdělena na sektory (obr. 1) 1A 
až 2B pro přehlednost při tvorbě analýz a následném vyhodnocování. Snímky byly pořízeny objektivem 
mikroskopu, který pracuje se zvětšením 20 až 200.

 

   
Obr. 1 Fotodokumentace deskové malby (vlevo), dělení na sektory (vpravo)

Dalším analyzovaným dílem byla socha sv. Jiří, která je vysoká 72 cm (obr. 2). Stejně jako desková malba 
byla i socha pro lepší přehled rozdělená na jednotlivé dílčí celky (hlava, hruď, ruce, …). I v tomto případě byl 
použit objektiv mikroskopu, který pracuje se zvětšením 20 – 200. Stejným objektivem byla snímána i koláž 
o rozměru 285 mm x 380 mm.
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Obr.  2 Socha Sv.Jiří (vlevo), koláž (vpravo)

V neposlední řadě jsou funkce mikroskopu demonstrovány na dvou reliéfech. V případě prvního se jedná 
o polychromovaný reliéf s výjevem betlému o rozměru 180 mm x 245 mm. Na betlém byly použity objektivy 
pracující se zvětšením 20 – 200, a 500 – 5000. Druhým je reliéf s výjevem Palladia země České o rozměru 
240 mm x 415 mm, ten byl snímám objektivem pracujícím se zvětšením 20 – 200.

   
Obr. 3 Betlém (vlevo), výjev Palladia země České (vpravo)

2.1. Zařízení použité k experimentu

Digitální mikroskop VHX-5000
Digitální mikroskop VHX-5000 od firmy KEYENCE je vysokorychlostní digitální zobrazovací technologie 

využívaná pro získání vysoce kvalitního obrazu. Kamera mikroskopu dokáže zachytit velké množství 
obrazových dat (50 snímků za sekundu), v polohách snímkování s různými ohnisky, (obr. 4). 
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Obr. 4: Digitální mikroskop VHX-5000: 01. LCD monitor, 02. ovládací konzola, 03. kamera, 04. motorizovaná jednotka 
z-osy, 05. objektiv, 06. otočná a posuvná plocha, 07. stojan, 08. motorizovaná jednotka x, y osy. Hlavu s objektivem je 

možno natáčet až o 90°.

Díky svým pokročilým funkcím jako je například vysoké rozlišení HDR, možnost měřit v hloubkách (vrstvách) 
obrazu (obr. 5), skládání obrazové předlohy (obr. 5) a možné zvětšení obrazu od 0,1 do 5000x, je mikroskop 
vhodným nástrojem pro kvalitní screening. Během několika sekund umožní dosáhnout plně zaostřeného 
obrazu (vysoká hloubka ostrosti) pouze při nastavení polohy objektivu díky jemné motorizaci.

   
Obr. 5: Vlevo funkce skládání obrazu – STITCHING, vpravo detail hloubky ostrosti 

Výsledky měření umožňuje technologie ve 2D i 3D s okamžitou dokumentací snímku (obr. 6), včetně 
možnosti vytvářet pokročilé 2D a 3D analýzy. 

   
Obr. 6: Vlevo zachycení nerovností povrchu dřeva, vpravo trhlina v rámu deskové malby
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Rychlý přístup k pokročilým funkcím vytváří z digitální zobrazovací technologie rychlý a mobilní nástroj  
(obr. 7) i pro měření v krovových konstrukcích objektů v rámci detekce poškození staveb. Desetimetrový 
optický kabel umožní zobrazení stop biotického napadení přímo v jeho ložisku, aniž by bylo nutné odebírat 
vzorky. Uvedené zobrazení umožní provést analýzy v kritických místech objektu, které zahrnují i okolní 
okrajové podmínky vývoje biotické degradace. 

Obr. 7: Mobilní detekce biotické degradace

Metodické pracoviště Sanace dřeva využívá mikroskop díky své konstrukci a pokročilým funkcím pro 
analýzy povrchů historických artefaktů, biotické degradace dané dřevokazným hmyzem i houbami, k 
analýzám povrchů dřeva i kamene po úpravě suchým ledem, dále pro analýzy povrchu dřeva po požáru 
apod. [9I Při nerovnosti povrchů (vrstvy maleb, polychromie) je možné dosáhnout, díky kompilaci obrazů v 
různých ohniskových rovinách, dané hloubky celkové kompozice snímaného objektu. Motorizované jednotky 
mikroskopu umožňují pozorování povrchových profilů z požadovaných úhlů (obr. 8), přičemž samotný pohyb 
jednotky a dosažení požadovaného obrazu řídí ovládací konzola. 

Obr. 8: Snímání při polohování motorizované jednotky

2.2 Výsledky
2.2.1 Desková malba

Na obrázku 9 – 11 jsou zobrazeny vybrané detaily zvoleného sektoru, se zaměřením na defekty či anomálie. 
Na obrázku 16 je uvedena celková 3D analýza s detailním zaměřením hloubky a šířky otvoru, konkrétně 
defektu v rámu deskové malby. 
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Obr. 9: Vybrané detaily v sektorech 1A a 1B, patrná rozsáhlá časná krakeláž

   
Obr. 10: Vybrané detaily v sektorech 2A a 2B, patrná rozsáhlá časná krakeláž 

      
Obr. 11: Detail zaměření defektu (otvoru) v rámu deskové malby a měření objemu

      
Celková 3D analýza s detailním zaměřením hloubky a šířky otvoru - defektu v rámu deskové malby. (obr. 12).
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Obr. 12: Měření hloubky a šířky nalezeného defektu 

2.2.2 Socha sv. Jiří
Na obrázku 13 je názorná ukázka, jak je dílo snímáno. Na obrázcích s pořadím 14 – 16 jsou zobrazeny 

vybrané detaily jednotlivých částí, se zaměřením na defekty či anomálie. Jsou zde například vidět defekty 
způsobené objemovými změnami dřeva, jejichž následkem je vznik tenzí způsobující porušení jeho vnitřní 
struktury. Vzniklé trhliny sekundárně narušují i povrch dřeva, tedy polychromii sochy a to zejména v oblasti 
spojů jednotlivých částí, kde se pnutí sčítá ještě s tenzí způsobenou spojovacími prostředky. 

Obr. 13: Průběh analýzy sochy sv. Jiří

    
Obr. 14: Hlava sv. Jiří z čela (vlevo) z profilu (vpravo) 
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Obr. 15: Detaily vlasů sv. Jiří (vlevo), detail trhlin v místě uchycení sochy (vpravo)

        

   
Obr. 16: Detailní záběry trhlin a nerovností levého ramene z přední a zadní strany 

   

2.2.3 Koláž
Na obrázku 17 jsou vyobrazeny detaily materiálové skladby a poškození koláže, jako je např. poškozená 

látka, napadení dřevokazným hmyzem. Na koláž byly použity převážně materiály jako látky a papír, které 
jsou nalepeny na dřevěný podklad.
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Obr. 17: Detaily poškození koláže

Na obrázku 18 je ukázka z tvorby 3D obrazu, a měření objemu. Na dalším snímku (obr. 19) je celková 
analýza z 3D snímku, konkrétně možnost měření hloubky a objemu. Zřejmě se jedná o výletový otvor od 
dřevokazného hmyzu, který je vytmelený pryskyřicí. 

Obr. 18:  Tvorba 3D obrazu (vlevo), měření objemu (vlevo)
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Obr. 19: 3D analýza s měřením hloubky nerovnosti na „Detailu 1“

2.2.4 Polychromovaný reliéf s motivem betlému
Tak jako v předchozích případech i zde jsou vyobrazeny detaily z polychromovaného reliéfu (obr. 18). 

Obrázky 21 – 22 nám představují tvorbu 3D a skládání detailů obrazu. 

     
Obr. 20: Ukázky na detaily snímaného reliéfu
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Obr. 21: Funkce skládání obrazové předlohy a tvorba 3D obrazu

   

Obr. 22: Analýza 3D obrazu

Na obrázku 23 je použit objektiv pracující se zvětšením 500 – 5000. Vlevo je vyfocený detail, který je 
zvětšen 500 krát, vpravo detail zvětšený 1000 krát. 

      
Obr. 23: Použití objektivu pracujícím se zvětšením 500 - 5000
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2.2.5 Reliéf s výjevem Palladia země České
Na obrázku 24 je záběr na detaily obličeje madony (vpravo) a dítěte (vlevo). Snímky na obr. 25 ukazují 

tvorbu 3D obrazu věží patrných na obrázku 24. 3D snímek vyobrazuje kostelní věž, která je vidět na obrázku 
24. uprostřed. Na obrázku 26 vidíme možnou celkovou 3D analýzu kostelní věže, konkrétně reliéf jedné 
z věží.

      
Obr. 24: Detaily ze snímaného reliéfu 

   

      
Obr. 25: Funkce skládání obrazové předlohy, tvorba 3D obrazu, měření objemu
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Obr. 26: Analýza 3D obrazu - detail věží

3. Závěr
Předkládaný článek si dal za cíl názorně prezentovat funkce digitálního mikroskopu Keyence VHX 

5000. K názorné ukázce byly použity historické artefakty sbírkové povahy. Konkrétně se jednalo 
o deskovou malbu, sochu svatého Jiří, koláž a dva dřevěné reliéfy. První s výjevem betlému a druhý s výjevem 
Paládia země České. Vytyčené cíle jsou detailně vyobrazeny a popsány na snímcích výše uvedených děl. 
S ohledem na výsledky, digitální mikroskop VHX-S550E otevírá nové možnosti nejen pro restaurátorskou 
praxi co do kvality a pravosti maleb, ale i pro měření defektů, analýz povrchů uměleckých děl apod. Díky 
své rychlosti zobrazení a zpracování požadovaných analýz je kvalitním nástrojem nacházejícím uplatnění  
i v širokém spektru průmyslových aplikací. 
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Digitalizace pražské židovské literatury v Městské knihovně v Praze
Marta Jílková, Kateřina Šírová Vojířová

V roce 2015 získala Městská knihovna v Praze dotační podporu z Evropského hospodářského prostoru1 
(EHP) a Norských fondů pro projekt PRALIT - Záchrana a zpřístupnění pražské židovské literatury2. Městská 
knihovna si tak vzala za cíl popularizovat a digitalizovat vybrané dokumenty zaměřené na židovskou temati-
ku z fondu hudebního úseku, depozitního fondu a vzácných tisků. V rámci projektu byly stanoveny 4 hlavní 
cíle, a to navýšení kapacity digitalizačního pracoviště o vybavení a personál, postupná digitalizace všech 
vybraných dokumentů, zpřístupnění dokumentů v digitální knihovně Kramerius a medializace a propagace 
projektu.

Příprava a realizace projektu
Městská knihovna v Praze vybudovala v roce 2008 díky realizaci projektu HISPRA podpořeného finančními 
mechanismy EHP a Norských fondů své vlastní digitalizační pracoviště3 a po skončení projektu nadále digi-
talizovala vybraný fond. Digitalizace vlastními silami je velmi náročná jak po časové, tak po finanční stránce. 
Od roku 2008 byly digitalizovány především dokumenty z okruhu pragensií a po skončení projektu také 
z fondu vzácných tisků. Na tuto práci jsme se rozhodli navázat digitalizací okruhu dokumentů týkajících se 
židovské tematiky v Praze a pocházejících z fondů specializovaných úseků. Po sedmi letech plného provozu 
pracoviště se digitalizační technika ocitla na konci své životnosti, posílení technického i personálního vyba-
vení tak umožní ochránit toto kulturní dědictví. V březnu 2014 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí 
o grant v programové oblasti „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“. Všechny podrobnosti pak bylo 
nutno připravit do konce června, kdy byla dána uzávěrka předkládání žádostí. S myšlenkou pokračovat v di-
gitalizaci tímto směrem jsme si již v Městské knihovně v Praze nějaký čas pohrávali, díky grantu naše myš-
lenky nabyly tvaru a během jara 2014 byly doladěny podrobnosti. Žádost o grant se tak podařilo zpracovat za 
poměrně krátkou dobu. Samotný text žádosti bylo třeba odevzdat pomocí informačního systému IS CEDR, 
který striktně hlídal povolené počty znaků v jednotlivých částech žádosti. Ty byly v některých případech velmi 
limitující. Po několika měsících napětí jsme byli v listopadu 2014 informováni o získání grantu. Po vyřešení 
dalších administračních záležitostí nám byl udělen právní akt a konečně mohly začít přípravy projektu.

Harmonogram a aktivity projektu
Původně naplánovaný harmonogram bylo nutné kvůli skluzu při vyhlašování výsledků výzvy upravit, hlavní 
aktivity zůstaly stejné, došlo pouze k posunu termínů. První realizovanou aktivitou bylo „Vybavení digitalizač-
ního centra”, které zahrnovalo vyhlášení výběrových řízení na mobiliář a hardware a software, jejich dodání 
a sestavení. Během této aktivity již začal pracovat tým managementu, který zařizoval potřebné úkony pro 
úspěšné zahájení projektu a část stávajících pracovníků MKP zahájila práce na přípravě dokumentů k di-
gitalizaci (rekatalogizace, kontrola na duplicitní digitalizaci atd.). Dále probíhalo testování softwaru ProArc, 
který bylo možno testovat již od začátku, protože jako open source řešení nebyl poptáván v žádném výbě-
rovém řízení. Na tuto aktivitu v půli května navázala aktivita „Vyškolení pracovníků“, během které proběhly 
nástupy nových zaměstnanců. Během prvního týdne v květnu bylo dodáno veškeré vybavení a bylo možné 
zahájit školení. Pracovníci byli proškoleni dodavatelem na práci se skenery a se softwarem na ořez obrazo-
vých souborů Limb. Vlastními silami pak proběhlo seznámení s jednotlivými procesy digitalizačního workflow 
a dalšími úkony v rámci organizace MKP. V první polovině června proběhl 14denní „zkušební provoz pracovi-
ště“, během kterého došlo k vyladění kompatibility jednotlivých procesů a doladění digitalizačního workflow. 
Na zkušební provoz navázala aktivita „Digitalizace“, která již zahrnuje ostrý provoz pracoviště. Souběžně 
s ostatními probíhají dále aktivity „Zpřístupnění výsledků v digitální knihovně“ a „Medializace projektu“. V ak-

1  http://www.eeagrants.cz/
2  http://www.mlp.cz/cz/projekty/tematicke-projekty/pralit/
3  http://www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/oddeleni-digitalizace/
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tivitě Zpřístupnění výsledků probíhá nahrávání digitalizovaných dokumentů do digitální knihovny a jejich 
zpřístupnění uživatelům dle autorského zákona. Aktivita Medializace projektu v sobě zahrnuje informování 
široké veřejnosti o průběhu projektu prostřednictvím webových stránek, formou plakátů a vydáním informač-
ní brožury o projektu a realizací komiksové soutěže pro děti s tématem „S Golemem po Praze“. Součástí 
propagace bude také uspořádání literárně-hudebního pořadu. Zajímavosti o vybraných autorech a některých 
digitalizovaných titulech budou zpřístupněny formou „literární stezky po stopách židovských autorů“. Všech-
ny aktivity je pak nutné uzavřít do konce dubna 2016, na toto datum je plánováno ukončení projektu.

Okruh dokumentů
V rámci projektu PRALIT se Městská knihovna v Praze zavázala zpřístupnit 165 000 stran v digitální knihov-
ně Kramerius a dalších 65 000 stran pouze naskenovat. Výběr titulů je sestaven ze tří hlavních tematických 
celků - hudebnin, hudebních periodik a krásné literatury. Po jazykové stránce jsou zastoupeny tituly převážně 
v češtině a němčině, vyskytují se však také texty ve francouzštině, ruštině či angličtině. Při výběru jsme se 
soustředili na období od 2. poloviny 19. století do 1. poloviny 20. století, samozřejmě se však vyskytují tituly 
staršího i mladšího data vydání. Tento aspekt hraje důležitou roli při zpřístupňování titulů v digitální knihovně. 
Při výběru jsme se snažili zvolit co možná největší procento titulů, které již nebudou chráněny autorským 
zákonem a budou tak moci být veřejně přístupné všem uživatelům. Projekt PRALIT se tak zasazuje o zá-
chranu vybraných dokumentů, které jsou ohroženy především degradací původního průmyslově vyrobeného 
tzv. kyselého papíru. Fyzický stav nosičů byl také negativně ovlivněn častým využíváním čtenáři knihovny 
i badateli v této oblasti.

Výběr jednotlivých titulů probíhal ve spolupráci s odbornými pracovníky MKP, kteří se podíleli jak na obsa-
hové stránce výběru dokumentů, tak na výběru dle fyzického stavu nosiče. Je však nutno říci, že Městská 
knihovna v Praze si nevzala za cíl digitalizovat kompletní dílo jednotlivých autorů a skladatelů, ale převést do 
digitální podoby ta díla, která má ve svém fondu a která ještě nebyla digitalizována jinými institucemi.

Výběr titulů z oblasti krásné literatury probíhal mimo jiné ve spolupráci s doktorkou Barborou Šrámkovou 
z Pražského literárního domu autorů německého jazyka. Podstatnou část vybraných titulů tvoří díla autorů 
konce 19. století a první poloviny 20. století patřících do skupiny pražských německy píšících autorů. Ve 
výběru jsou tak zastoupeny tituly od Maxe Broda, Egona Ervína Kische, Hugo Saluse, Franze Werfela a dal-
ších. Z česky píšících autorů pak především tituly od Otokara Fischera, Františka Langera a Karla Poláčka. 
Do projektu byly vybrány také dokumenty z Oddělení vzácných tisků, například dílo Geschichte der Juden 
z roku 1848, Židé v Čechách z roku 1867, časopis Jedidja - Eine religische, moralische und pedagogische 
Zeitschrift z roku 1817 a další. Z periodik tvoří největší objem hudební periodika, a to například Listy hudební 
matice, Tempo či Hudební listy.

Vedoucí hudebního oddělení, Mgr. Jana Navrátilová, prováděla výběr hudebnin, libret a knih o hudbě. „Při 
výběru hudebních materiálů se zájem soustředil k produkci několika významných, mnohdy však také již 
zaniklých hudebních nakladatelství působících v Praze (např. Akkord, Dvorský, Hudební matice, Urbánek, 
Vlk a další), v Brně (Rovnost), i v zahraničí (Vídeň - Doblinger, Rebay & Roubitschek, Spina, Wiener Bohé-
me-Verlag; Berlín - Bote & Bock, Harmonie; Paříž - Durand, Hamelle; Moskva a Sankt Petěrburg - Gutheil, 
Jurgenson; New Yorku - Fischer, Schirmer atd.). Ze skladatelů jsou ve výběru reprezentováni čeští nebo 
německy mluvící autoři, kteří pocházejí přímo z některých českých či moravských měst. Jsou to autoři známí 
jako terezínští skladatelé, kteří zemřeli v koncentračních táborech (E. Schulhoff, H. Krása, P. Haas, K. Hašler 
a další), dále ucelená tvorba přeživších hudebníků (F. Domažlického, K. Reinera a R. Karla). Ze starších 
skladatelů jsou zastoupeni K. Weis a J. Weinberger. Dále byli vybráni umělci, kteří působili po jistou dobu 
jako dirigenti pražského Německého divadla (L. Blech, A. von Zemlinski, J. Stránsky) a skladatelé a autoři 
kabaretní hudby a písniček, kteří se zachránili emigrací do USA (L. Fall a R. Fall, E. Fuchs, E. W. Korngold, 
a další). Z velikánů 19. století jsou zastoupeni známí pražští rodáci (I. Moscheles, J. Schulhoff, A. Drey-
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schock, A. a N. Rubinsteinovy, G. Meyerbeer, J. Offenbach a další). Z hudebníků 20. století byli vybráni 
O. Straus, E. Kalmán, E. Bloch, D. Milhaud či G. Mahler. Výběr dokumentů k digitalizaci dále obsahuje knihy 
a soubor libret s tematikou židovské hudby.“ (Mgr. Jana Navrátilová)

Proces výběru dokumentů a jejich přípravu k digitalizaci je možné ukázat na příkladu hudebnin, které tvoří 
největší část digitalizovaných dokumentů v rámci projektu.
Z vybraných titulů je vytvořena dávka dokumentů v knihovním systému Koniáš. Z této dávky poté vychází 
kolegyně z hudebního oddělení, která koordinuje přípravu hudebních titulů. Ta na základě vytvořené dávky 
nahledá dané tituly a jejich seznam zanese do tabulky dostupné pro všechny zapojené pracovníky (na int-
ranetu MKP). Pokud máme v knihovně několik exemplářů stejného titulu, pak tyto exempláře nahledá též. 
Tento krok je důležitý, protože v rámci přípravy dokumentů posuzujeme vhodnost k digitalizaci i v ohledu na 
jejich fyzický stav. Do dané tabulky je poté zaznamenán autor, titul, signatura a čárový kód – tím se odlišují 
jednotlivé exempláře, vhodnost k digitalizaci – zde kolegyně prostým ANO či NE zaznamená, zda je daný 
exemplář vhodný k digitalizaci. Poté jsou dokumenty předány na jmenné a věcné zpracování, kde probíhá 
jejich rekatalogizace, kontrola se Souborným katalogem České republiky a Registrem digitalizace, zda již 
daný titul nebyl digitalizován jinou knihovnou. Na závěr vytvoří kolegyně dávku dokumentů, kde jsou již za-
stoupeny jen ty tituly, které úspěšně prošly celým procesem přípravy a byly uznány jako vhodné k digitalizaci. 
Poté jsou vybrané dokumenty předány do oddělené digitalizace a jsou připraveny k digitalizaci.

Získané vybavení
V souvislosti s plánovaným rozšířením pracoviště o personál bylo v lednu 2015 vyhlášeno výběrové řízení 
na dodávku mobiliáře. Bylo tak pořízeno vybrané kancelářské vybavení pro nové pracovníky. V lednu 2015 
bylo také vyhlášeno výběrové řízení na obnovu hardwaru a softwaru, které se skládalo ze tří částí. V první 
části bylo pořízeno datové úložiště s novým serverem. Celkem jsme získali dvě datová pole, každé o velikosti 

Obr.1 Ukázka zpracování v produkčním systému Pro Arc.
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18TB hrubé kapacity. Jedno pole je umístěno v oddělení digitalizace v Provaznické ulici a druhé je umístěno 
v Ústřední knihovně na Mariánském náměstí. Na pole v Ústřední knihovně probíhá záloha dat z úložiště 
v oddělení digitalizace. Ve druhé části veřejné zakázky byl vysoutěžen software pro dávkové zpracování 
obrazu a dva knižní skenery. Jedná se o skenery CopiBook Cobalt HD (pro snímání klasických formátů do-
kumentů) a DigiBook Suprascan II (pro snímání dokumentů nestandardních formátů). Skenery nám dovolují 
skenovat barevně do formátu TIFF až do rozlišení 600 dpi, a tak můžeme v MKP uchovávat velmi kvalitní ar-
chivní kopie dle standardů pro digitalizaci4 podle Národní digitální knihovny. Pro dávkové zpracování obrazu 
byl vysoutěžen software LIMB od firmy i2S. V poslední části VZ byly pořízeny výkonné počítačové stanice, 
monitory vhodné pro grafické zpracování obrazu včetně krytů proti bočnímu světlu a OCR software ABBYY 
Recognition Server 4 s licencí na zpracování 30 000 stran za měsíc.

4  http://www.ndk.cz/standardy-digitalizace/metadata

Obr. 2 Nové zařízení v oddělení digitalizace (foto: Jiří Rogl)
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Digitalizační linka
V souvislosti s realizací projektu PRALIT jsme se rozhodli nahradit původní již zastaralý produkční systém 
SIRIUS5 novým systémem. Již na začátku jsme věděli, že do digitalizačního workflow chceme implemento-
vat produkční a archivační systém ProArc6, který vytváří data podle standardů pro digitalizaci zpracovaných 
v projektu Národní digitální knihovny. Další výhodou softwarového řešení ProArc je fakt, že je poskytován 
pod licencí GNU GPL, což s sebou nese možnost snazších úprav systému. Veškeré ostatní nové vybavení 
jsme však pořizovali formou výběrových řízení, a tak jsme předem nevěděli, jaké další komponenty dosta-
neme a jak budou zapojeny do digitalizační linky. Nakonec se nám díky dobře napsané specifikaci podařilo 
získat kompatibilní software, který vytvořil novou digitalizační linku v MKP. Pro její plynulý chod pak bylo 
nutné vytvořit skripty, které některé procesy automatizují.

Po zkušenostech s prací v jednom produkčním systému jsme se rozhodli dát přednost vytvoření workflow 
pomocí jednotlivých komponent. Výhodou je velká variabilita takto tvořeného systému. Je tak možné pružněji 
reagovat na změny jak ve standardech pro metadata, tak obrazová data.
Samozřejmostí při zpracování je pak důsledná evidence jednotlivých procesů ze strany kolegů a jejich kon-
trola.

Nové digitalizační workflow se skládá z několika kroků. Po přípravě dokumentů k digitalizaci (rekatalogizace) 
a pečlivé evidenci v oddělení digitalizace je dokument naskenován na jednom z nových skenerů. Výsled-
kem tohoto procesu jsou dvoustrany, které slouží jako archivní kopie. Tyto dvoustrany jsou naskenovány do 
formátu TIFF, pro archivní účely jsou automaticky prostřednictvím skriptu převedeny do formátu JPEG2000 
s bezeztrátovou kompresí. Druhá kopie je uložena do produkční složky, kde jsou jednotlivé tituly organi-
zovány dle signatur a s těmito kopiemi je dále pracováno. Složka s dvoustranami je manuálně vložena do 
importního adresáře pro software LIMB, kde jsou dvoustrany dle potřeby vyrovnány a ořezány na jednotlivé 
stránky. Poté, co pracovníci manuálně projdou zpracované strany a případně opraví nedostatky, jsou strany 
vyexportovány z Limbu do produkční složky. Současně jsou automaticky prostřednictvím softwaru ABBYY 
Recognition Server vytvořeny textové soubory s vyčteným textem a ALTO XML (které udává souřadnice 
jednotlivých slov na stránce tak, aby mohly být v digitální knihovně výsledky vyhledávání barevně vyznačeny 
přímo na stránce). Tyto soubory jsou automaticky přesunuty do produkční složky k již ořezaným stranám 
a poté jsou manuálně nahrány do importního adresáře produkčního softwaru ProArc. V ProArcu provedou 
pracovníci indexaci stran, doplní informace z bibliografického popisu z Koniáše a jsou vytvořena strukturální 
metadata. Po kontrole, kterou provádí pověřený pracovník, je dokumentu přiřazeno URN:NBN a dokument 
je z ProArcu vyexportován v podobě PSP balíčku. Tento balíček obsahuje ořezané strany v původní kvalitě 
a jejich uživatelskou kopii, OCR v podobě TXT a ALTO XML, administrativní metadata a jeden XML soubor  
s popisnými a strukturálními metadaty. PSP balíček je poté prostřednictvím skriptu zkonvertován a nahrán do 
digitální knihovny Kramerius. Poté je PSP balíček automaticky zálohován do Archivu.

Zpřístupnění a propagace
Výstupy projektu jsou prezentovány v Digitální knihovně Městské knihovny v Praze - Kramerius. Při zpřístup-
ňování dokumentů veřejnosti se přísně řídíme autorským zákonem. Dokumenty, které jsou dle autorského 
zákona volné7, jsou dostupné všem uživatelům, kteří k nim mají přístup například i z domova. Dokumenty, 
které podléhají ochraně AZ, jsou dostupné jen ze sítě Městské knihovny v Praze ze speciálních počítačových 
terminálů.
Pro odlišení dokumentů, které vznikly v rámci projektu PRALIT, byla v digitální knihovně Kramerius vytvořena 
virtuální sbírka „PRALIT“, díky které lze procházet jen ty dokumenty, které vznikly v rámci projektu.

5  http://ee.cz/sirius/index.htm
6  https://github.com/proarc/proarc/wiki
7  Díla se stávají volnými po vypršení majetkových autorských práv.
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Obr. 3 Ukázka z Krameria MKP - Virtuální sbírka PRALIT8

Další rovinou bude zpřístupnění výsledků digitalizace formou literární stezky po stopách významných osob-
ností, událostí a míst v Praze. Tyto stezky vzniknou na základě již probíhajícího projektu Praha město lite-
ratury9 (PML). Do mapy Prahy, která je prezentována v rámci projektu PML, tak přibudou body, které budou 
obsahovat informace o jednotlivých autorech, událostech a místech souvisejících s vybranými dokumenty  
a odkazy na tyto konkrétní digitální dokumenty. Vybrané body poté budou propojeny a vzniknou tak tematické 
trasy.

8 Zdroj:http://kramerius4.mlp.cz/search/r.jsp?collection=vc:3cc2640a-0683-47c8-abeb-b9ca40eef415&osfet=0&forProfile=fa-
cet&fq=document_type:%22sheetmusic%22
9  http://www.prahamestoliteratury.cz/
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Popis bodu na stránkách PML10

Projekt bude završen uspořádáním literárně-hudebního pořadu 2. března 2016. Pásmu bude předcházet 
výstava mapující proces digitalizace prezentovaná v prostorách Ústřední knihovny. Pořad bude složen  
z hudebních interpretací vybraných dokumentů, které byly v rámci projektu digitalizované a z předčítání 
vybraných pasáží z digitalizovaných děl. Tak budou široké veřejnosti zajímavým způsobem představeny 
výsledky projektu.

10  Zdroj: http://www.prahamestoliteratury.cz/cz/historicka-mapa/#bod=2023&zoomlevel=16&map=3
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Skúsenosti s kombinovaným využitím fotogrametrie a laserového scanovania 
pri tvorbe modelov a výkresovej dokumentácie rozsiahlych a komplikovaných 
stavebných celkov
Jozef Ornth

Úvod
V tomto článku by som rád zhrnul skúsenosti, ktoré sme nazbierali ako dodávateľská spoločnosť v posled-
nom období. Preto tento článok nemá vedecký charakter, skôr by to mal byť súhrn skúseností a náčrt smerov, 
ktoré sa nám ukázali ako nádejné a efektívne. Venujeme sa digitalizácii historických objektov už niekoľko 
rokov, v rámci programu OPIS – Digitalizácia kultúrneho dedičstva SR sme realizovali množstvo náročných 
objektov a za ten čas sme sa stretli s viacerými problémami. 

Boli to zväčša problémy technické, ale v mnohých prípadoch aj organizačno ľudské. Považujeme za potreb-
né venovať im pozornosť, aby sa tieto práce vykonávali správne, efektívne a odborne. Súkromné a spoločné 
peniaze, vynaložené do tejto oblasti sú často obmedzené a ich využitie na efektívnu ochranu pamiatkového 
fondu by malo byť čo najlepšie.

Úloha geodeta v procese digitalizácie
Digitalizácia historických budov nie je nová vec, potreba dokumentovania ich stavu a získania technických 
výkresov pre stavebnotechnické účely pri rekonštrukciách bola už aj v minulosti. Čo však bolo iné, bol prístup 
k tejto činnosti a technické možnosti vtedajších pracovníkov. Meranie budov bola špecializovaná oblasť inži-
nierskej geodézie, venovali sa jej geodeti z Pamiatkových úradov, Projektových ústavov kultúry a podobných 
organizácií. Práce sa vykonávali klasickým meraním, boli pomalé a výstupy pomerne jednoduché a málo 
podrobné.

Prelom do tohto oboru geodézie priniesli až nové technológie posledných rokov.  Po počiatočnej nedôvere sa 
laserové scanovanie a digitálna fotogrametria stali dnes už bežnými uznávanými postupmi na dokumentova-
nie stavieb. Proces sa dnes nazýva digitalizácia, no v svojej podstate to stále zostáva výsostne geodetická 
činnosť. Vzhľadom na rozsah a zložitosť geodetických činností je možné tento proces považovať v zmysle 
zákona o geodézii za vybratú geodetickú činnosť a určite by bolo na mieste vyžadovať úradné overenie diela 
autorizovaným geodetom.

Veľká automatizácia týchto prác, zjednodušené ovládanie moderných meracích prístrojov a fotoaparátov 
bez potreby nejakých vedomostí na prvý pohľad ponúkajú myšlienku, že tu žiadny problém nehrozí a že je 
to takpovediac “brnkačka”. Avšak ako sa človek vlastniaci písací stroj nestáva spisovateľom, je treba zdôraz-
niť, že skutočná odborná digitalizácia stavebného objektu je komplikovaný proces, vyžadujúci si súčinnosť 
viacerých profesií.

Netechnické problémy procesu digitalizácie
Proces digitalizácie zahrňuje viacero čiastkových oblastí a etáp, ktoré by mali mať svoje poradie, nemali by 
sa vynechať či bagatelizovať. Ide o komplikovaný a tým aj pomerne nákladný projekt. Zanedbaním niektorej 
etapy sa môže stať, že výstupy  nebudú mať potrebné kvalitatívne a obsahové atribúty a nedosiahne sa op-
timálne využitie prác a investícií. Dôležité sú hlavne prípravné etapy:
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• vypracovanie jednoduchého projektu digitalizácie.
Práve v tejto etape je dôležité, aby sa správne nastavili parametre digitalizácie (podrobnosť, pres-
nosť, detailnosť, rozsah a podobne). Stretnú sa tu záujmy investora a záujmy zhotoviteľa. Na jednej 
strane sú investičné náklady, na druhej pracnosť = cena prác... Dôležitou vecou je v tejto fáze tiež 
špecifikovanie druhu, počtu a formátu výstupov.

• sprístupnenie objektu a vytvorenie časového priestoru na digitalizačné práce.
V procese digitalizácie by mal byť objekt v maximálnej miere sprístupnený, podľa možnosti vy-
prázdnený, dostupný a bezpečný. Na kvalitnú prácu je nutný aj dostatočný časový priestor, proces 
môže pozdržať zlé počasie... Samotný priebeh digitalizácie v objekte by nemal byť problematický, 
je to u skúseného dodávateľa síce komplikovaná, ale rutinná záležitosť.

• spracovanie výstupov (2D vektorové dokumentácie, výkresy, pohľady, a podobne).
Digitálny model predstavuje pre finálneho užívateľa väčšinou len akýsi polotovar a nie je príliš 
vhodný na prácu špecialistu. Výnimkou tvorí jeho vizualizačné a prezentačné využitie. Väčšinou 
je však finálnym produktom technická dokumentácia v grafických vektorových formátoch. Vyžado-
vané sú väčšinou 2D výkresy, čoraz častejšie však zaznieva od odberateľov požiadavka na spra-
covanie priestorového parametrického modelu objektu (tzv. BIM modelu). Počet výkresov, spôsob 
ich spracovania, formát a podrobnosť sú veci, ktoré vplývajú vysokou mierou na cenu. Je veľmi 
vhodné, ak sa správne vyšpecifikujú v prípravnej fáze projektu. Predíde sa tak mnohým pozdejším 
nedorozumeniam.

Digitalizácia veľkých stavieb
Pokiaľ je objekt väčší alebo naozaj veľký, vzniká tu niekoľko technických komplikácií. Hlavným problémom je 
prudko sa zväčšujúci objem spracovávaných dát a tým takmer geometricky narastajúce nároky na technické 
a programové vybavenie spracovateľa. Napríklad:

• model exteriérov malého románskeho kostolíka si na vyhotovenie pekného a podrobného modelu 
vyžiada cca 100 – 150 digitálnych fotografií. Takýto počet vstupov je možné spracovať na lepšom 
kancelárskom počítači.

• na rovnako podrobnú digitalizáciu stredného gotického kostola už je treba niekoľko sto záberov. 
Ešte stále je to však možné spracovávať na špičkovom PC, aj keď bežné programové produkty ako 
Photoscan si na to vyžiadajú už desiatky hodín počítačového času.

Pri využívaní fotogrametrického spôsobu digitalizácie nám jednoduchý spôsob vyhodnotenia (vytvorenie mo-
delu v programe vcelku a jedným procesom) v určitom momente prestane fungovať, narazíme na technické 
limity (obvykle RAM pamäť). Existuje niekoľko riešení, ako pristupovať k digitalizácii. Treba ešte povedať, 
že náročnosť spracovania je závislá od množstva dát – aj rozmerove menší objekt môže byť “veľký”, ak je 
požadovaná vysoká podrobnosť a rozlíšenie a nutnosť spracovania veľkého množstva dátových vstupov....

Rozdelenie na menšie časti
Najjednoduchšou a logickou cestou je delenie objektu na menšie časti. Práve tento spôsob sme aplikovali pri 
prvých väčších fotogrametrických projektoch. Rozsiahlejšie objekty ako hradné areály sme spracovávali po 
jednotlivých častiach a následne spájali do väčších celkov. Tento postup výrazne skracoval dobu spracovania 
dát, boli sme však postavení pred problém riešenia dostatočne presného prepojenia jednotlivých častí. To sa 
nám po dlhšej dobe podarilo vyriešiť. Využívaním súradníc kamier sme dokázali bezšvíkovo spojiť prakticky 
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ľubovoľný počet menších častí do jednoliateho celku. V rámci jedného procesu sme dokázali naraz spra-
covávať cca 700 fotografií z rozlíšením 24 až 36 megapixelov, celý hrad bol vo finálnej kompletnej podobe 
vyskladaný z niekoľkých tisícok záberov.

Využívanie kombinácie fotogrametrie a laserového scanovania
Keďže v predošlom odstavci spomínaná metóda má jednak svoje limity a jednak má samotná fotogrametria 
svoje obmedzenia, hľadali sme inú cestu. Našli sme ju v spojení laserového scanu a fotogrametrie, čo je 
filozoficky iný prístup k postprocessingu. Vyžaduje si investíciu do laserového scaneru a okrem digitálnych 
fotografií je nutné urobiť počas zberu dát aj určitý počet meraní laserovým scanerom. Prínos tohto riešenia 
spočíva v troch veciach:

• Rast výkonu. Dnes dokážeme na našich počítačoch spracovať naraz podstatne väčšie množstvá 
dát (rádove tisíce fotografií) v omnoho kratšom čase. To nám umožnilo zvýšiť počet použitých foto-
grafií a skrátiť čas spracovania.

• Rast kvality. Tento proces dokáže spracovávať súčasne v jednom procese digitálne fotografie, 
dáta z laserového scanera a geodetické výstupy a tak dosiahnuť kvalitatívne vyššiu úroveň výstu-
pu. Umožní nám kvalitne digitalizovať aj problematické jednoliate plochy a tvarovo zložité objekty.

• Nové možnosti. Spočívajú v možnosti použiť dáta zo scaneru a klasických meraní na georeferen-
covanie a určenie mierky samotného fotogrametrického modelu.

Spojenie technológií  - zvýšenie kvality
Ako je známe, obidve základné digitalizačné technológie majú svoje fyzické obmedzenia  a limity a v praxi 
sa na ne často narazí. Je to u fotogrametrie obvykle jednofarebný povrch, napríklad biele nové nátery fasád, 
ktorý nie je možné spracovať fotogrametricky. Samotné scanovanie je na druhej strane zatiaľ viazané na 
pevné stanovisko a je stále mnoho miest, kam scaner nevidí. Napriek pokusom o laserscanning z dronov 
výsledky tejto metódy sú stále viacmenej rozpačité a nepoužiteľné na presné práce.

Súčasným spracováváním obidvoch typov dát dôjde pri tvorbe finálneho modelu k výraznému vzrastu kvality 
výstupov. Vďaka laserovému scaneru je model podstatne presnejší, hrany sú ostrejšie a detaily viac vykres-
lené. Vďaka fotogrametrii je zas možné dokonalé textúrovanie fotorealistickým povrchom, je možné aj spra-
covanie zle dostupných miest, ako sú strechy a podobne.  Najvýraznejšie sa zlepšenie prejaví predovšetkým 
na detailných ozdobách, štukách, rámoch okien, mrežiach a ostatných drobných detailoch.

Zvýšená kvalita modelu sa samozrejme prejaví aj na kvalite finálnych výkresoch – výstupnej dokumentácii. 
Spresnenie detailov a hrán sa veľmi priaznivo prejaví hlavne na fasádnych pohľadoch. Vďaka  tomu, že fo-
togrametria nám poskytne kvalitnú textúru, z nej vygenerovaný fotoplán fasády poskytuje presný a detailný 
pohľad na budovu. Spracovávateľ výkresu dokáže na takomto podrobnom fotopláne výrazne presnejšie vek-
torovo interpretovať tvary výzdoby, bosáže, rímsy a iné detaily.  Nedochádza k “zlievaniu” menej dostupných 
priestorov za odkvapmi, vďaka scanu sa veľmi pekne vymodelujú aj realatívne tenké drevené konštrukcie, 
zábradlia a podobne, ktoré samotná fotogrametria nie vždy dokázala správne riešiť. Vďaka spomenutej kva-
lite tenších konštrukcií dochádza aj k dobrému vymodelovaniu prekážok ako sú lešenia, ktoré sa niekedy pri 
digitalizácii objavia a na objekte vadia. Je ich potom možné účinne odfiltrovať – odmazať z modelu, pričom 
fasáda zostane dokonale vymodelovaná.
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Priestorové a mierkové využitie laserového scanu
Nakoľko fotogrametria pracuje bezrozmerne, spojenie metód dovoľuje využitie čiastkového modelu z lase-
rových scanov použiť aj na presnú lokalizáciu a orientáciu modelu. U menšieho objektu ako je kostolík stačí 
jeden laserový scan na presné určenie rozmerov fotogrametrického objektu. Pokiaľ spracúvame dáta čisto 
fotogrametricky, na objekte sa vždy dá nájsť dostatočné množstvo vlícovacích bodov, prípadne sa obidva 
druhy dát spracujú spoločne. 

Pokiaľ je objekt rozľahlejší, je vhodné vytvoriť z potrebného množstva scanov akúsi kostru. Scany je možné 
registrovať veľmi presne a pomocou geodeticky určených vlícovacích bodov georeferencovať. Pri spoločnom 
spracovaní je možné dosiahnuť veľmi vysokú mieru tvarovej a mierkovej vernosti výsledného modelu a sú-
časne dôjde ku georeferencovaniu celého finálneho modelu. Pre presnosť je ideálne, ak sú vlícovacie body 
aj na scanoch, aj na fotografiách, nie je to však nevyhnutné.

Presnosť geodetických prác a modelu
Posledný okruh faktov, ktorým treba venovať pozornosť pri spracovaní veľkých objektov kombinovanou me-
tódou je presnosť lokalizácie modelu. Keďže pri meraní rozľahlejších plôch dochádza vplyvom hromadenia 
chýb z registrácie scanov a orientácie fotografií k pomerne značným nepresnostiam, je nutné správnej regis-
trácii venovať mimoriadnu pozornosť. Je tu nevyhnutné aplikovať poznatky geodézie z merania a vyrovnáva-
nia meraní a zachovávať vhodné parametre vzájomnej polohy scanovacích stanovísk a registračných terčov. 
Pri meraní väčších viacpodlažných budov je treba venovať pozornosť prepojeniu jednotlivých podlaží nielen 
cez jedno schodište a podobne.

Georeferencovanie modelov sa obvykle vykonáva GNSS prístrojmi, z našich poznatkov vyplýva, že použitie 
bežného RTK postupu merania nedáva dostatočnú presnosť pre spracovanie. Najčastejšou chybou je potom 
“odlupovanie” mračna zo scaneru od fotogrametrického mračna, vznikajú farebné posuny textúry, rozmazy 
a tvarové nepresnosti na povrchu modelu. Na dosiahnutie kvalitného výstupu je potrebné presnejšie určenie 
polohy vlícovacích bodov.

Štatistické údaje z niektorých našich prác
Jedným z mnohých objektov, ktorý sme spracovali kombinovanou metódou je model nádvoria opevneného 
kláštora v Bzovíku. Rozloha objektu je cca 0,5 ha, nepatrí k najväčším plošne. No pretože bol predmetom 
archeologického výskumu, bola požiadavka na veľmi podrobné zdokumentovanie vnútornej plochy nádvoria, 
ktorú tvorí množstvo torzálnych zvyškov objektov kláštora (neskôr kaštieľa) a niekoľko archeologických sond. 
Použitých bolo 13 scanov (podrobnosť cca 3mm/10 metrov) a cca 1400 digitálnych fotografií s rozlíšením 36 
megapixelov. Reálny rozmer pixlu bol (pri strednej vzdialenosti fotografovaného objektu okolo 6-7 metrov) 
menej ako 2 mm.

Doba spracovania dát bola cca 15 hodín, registrácia scanov bola s presnosťou 0,0022 m, vnútorná chyba 
spracovania fotogrametrického modelu dosiahla hodnotu 0,54 pixelu.

Objektom s najväčším počtom spoločne spracovaných scanov bola budova Banskej akadémie, kde interiéry 
boli scanované z viac takmer 470 stanovísk. Vnútorná chyba registrácie všetkých scanov v tejto 3 podlažnej 
budove (+ pivnice a podkrovie) bola cca 12 mm. Vonkajší plášť budovy bol vyhodnotený kombinovanou me-
tódou scan – foto, použitých bolo cca 27 scanov a cca 550 fotografií. Exteriérové scany boli prepojené cez 
vstupy a okná s interiérovými a bola vykonaná spoločná registrácia.
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Veľmi zložitým projektom bola budova kúpeľného centra Kursalon v Trenčianskych Tepliciach. Trojpodlažná 
budova z roku 1892, autorom ktorej bol architekt Kotschi na námet Ifigénie D´Harcourt je veľmi nepravidel-
ného pôdorysu a mimoriadne komplikovane výškove členená. Bola digitalizovaná len scanovaním – exteriér, 
interiér a strechy, celkovo bolo použitých 209 scanov. Z budovy bola následne vyhotovená 2D podrobná 
vektorová technická dokumentácia.

Záver
Digitalizácia ako špecifická oblasť geodetických činností sa v súčasnej dobe veľmi dynamicky rozvíja a pre-
chádza veľkým vývojom. Je preto dôležité sledovať moderné trendy, aby sa tieto práce vykonávali čo naje-
fektívnejšie a najlepšie, v súlade s najnovšími poznatkamia trendmi.

Obr. 1 Ukážka detailu fasády a porovnanie spracovania fotogrametricky a kombinovane.

Obr. 2 Ukážka spracovania vstupných mreží na kaplnke Kalvárie v Banskej Štiavnici
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Obr. 3 Ukážka detailu vektorizovaného výkresu fasády, spracovanej kombinovane
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Obr. 4 Ukážka modelu nádvoria kláštora v Bzovíku
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Obr. 5 Ukážka pôdorysu nultého podlažia objektu Kursalon
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Využití 3D technologií v památkové péči - případová studie na vybraných 
historických památkách
Jiří Kmošek, Jaroslav Pěček

Příspěvek je zaměřen na praktické využití kombinace různých 3D technologií - 3D skenování, virtuální 3D 
rekonstrukce a 3D tisk, aplikovaných při dokumentaci a restaurování konkrétních historických památek. Na 
třech případových studiích je cílem prezentovat praktické možnosti a výsledky získané aplikací moderních 3D 
technologií. Spolupráce mezi institucemi VŠCHT, SUPŠ a VOŠ Turnov zastoupené Jiří Kmoškem a ABBAS, 
a.s. zastoupené Jaroslavem Pěčkem začala právě na příkladu fragmentů archeologického předmětu - bron-
zového turbanu. Dále následoval nánožník (archeologická bronzová ozdoba) a v neposlední řadě relikt otop-
ného zařízení (roubený dům). Na všech příkladech jsou prezentovány výsledky digitalizace 3D skenerem  
v kombinaci s virtuální 3D vizualizací modelu.
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Prezentace začíná základními otázkami, které by si měl položit každý uživatel 3D technologií. Ano, digitaliza-
ce ve 3D je jistě velice zajímavé téma. Pokud však nevíme, co s naskenovanými daty dále provádět, jedná 
se pouze o archivaci. Je důležité si uvědomit, proč vlastně chceme skenovat ve 3D, k jakým účelům naske-
novaná data používat a co nám 3D skenování přinese. Pak už je velice jednoduché si zodpovědět otázky 
týkající se 3D rozlišení, 3D přesnosti, jestli potřebujeme skenovat včetně barvy a textury a k tomu přizpůsobit 
volbu vhodného 3D skeneru.

Artec 3D skenery mají v archeologii a památkové péči hned několik kladných bodů. Jedná se o ruční 3D 
skenery typu „Plug&Play“, tzn., stačí připojit skener k počítači a ihned začít skenovat. Není potřeba provádět 
kalibrace nebo lepit referenční značky. A co navíc, skenování probíhá v reálném čase. Další obrovskou výho-
dou je jejich použití v terénu s pomocí externího Battery Packu. Pro práci v terénu stačí tedy jen laptop, 3D 
skener a Battery Pack. Naskenovaná dat pak jednoduše zpracováváte v klidu v kanceláři. 3D skenery Artec 
využívají princip strukturovaného světla, kdy je na skenovaný objekt promítána přesně definovaná mřížka, 
která je následně snímána kamerou. Se softwarem určeným pro skenování (Artec Studio) jsou nasnímaná 
data zpracovávána v reálném čase, čímž dochází ke zrychlení celého procesu. Například socha o velikosti 
lidské postavy je naskenována během 2-3 minut. Pro skenování se využívá pouze geometrie objektu (Artec 
EVA Lite) nebo kombinace geometrie objektu s jeho texturou a barvou (Artec EVA, Artec SPIDER). Barva  
a textura při skenování zpřesňuje pořizovaná data a nedochází ke ztrátě sledování při samotném skenování 
(jednotlivé snímky jsou okamžitě slučovány). Podle velikosti objektu, jeho členitosti a požadovanému 3D 
rozlišení si vyberete vhodný typ, popřípadě lze i jednotlivé skenery kombinovat. Komplexní sken většího 
objektu se provedete skenerem Artec EVA a detaily skenerem Artec SPIDER. Přehled parametrů je uveden 
v přehledné tabulce.
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Prvním příkladem je použití 3D skeneru Artec SPIDER při skenování fragmentů bronzového turbanu. Bron-
zový turban je přibližně 2500 let ozdobný předmět, který se v důsledku korozního poškození nachází ve 
fragmentárním stavu. Na příkladu fragmentů bronzového archeologického předmětu jsou prezentovány vý-
sledky digitalizace 3D skenerem s vysokým rozlišením v kombinaci s virtuální 3D rekonstrukcí a vizualizací 
modelu původního tvaru předmětu a následného 3D tisku modelu, využitého při hmotné tvarové rekonstrukci 
předmětu. Tato práce si kladla za cíl najít postup tvarové rekonstrukce předmětu, využívající moderní 3D 
technologie a minimálně zasahující do jeho hmotné podstaty. 
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Bylo skenováno celkem 30 fragmentů s nejmenší velikostí 10x10 mm a naopak s největší velikostí 300x150 
mm. Celková doba skenování jednotlivých fragmentů byla přibližně 35 minut a následné zpracování do 
formátů STL a OBJ včetně barvy a textury zabralo dalších 90 minut. Skenování je velice jednoduché – stačí 
vzít skenovaný objekt a 3D skenerem ho nasnímat ze všech pozic. Může se pohybovat skenerem vůči objek-
tu nebo pohybovat objektem vůči skeneru, např. s využitím otočného stolu. 

Naskenovaná data byla následně použita při digitální rekonstrukci původního tvaru artefaktu.  Data ve for-
mátu STL získaná skenováním byla zpracována v softwaru Blender 3D. Prvním krokem byla kompletace 
rubových a lícových 3D modelů fragmentů a jejich následné složení do odpovídajícího tvaru podle lomových 
ploch a lineárního reliéfu na povrchu fragmentů. Z rekonstruovaného tvaru byla virtuálně vytvořena vnitř-
ní pomocná šablona, která svým tvarem respektovala deformace a nepravidelnosti kovových fragmentů  
a umožnila jejich spolehlivé osazení. 
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Tisk šablony v tloušťce stěny 1,5 mm byl proveden technologií 3D tisku do poloprůhledného termoplastické-
ho materiálu VisiJet SR 200, dodávaného firmou 3D Systems. Na vytištěnou opěrnou šablonu byly následně 
osazeny jednotlivé fragmenty turbanu, respektující původní uspořádání a návaznost jednotlivých zdobných 
prvků. Na obrázku můžete porovnat rekonstrukci předmětu provedenou v 1. polovině 20. století a výsledek 
současného zásahu.

Na druhém příkladu je prezentována možnosti digitalizace 3D optickým skenerem, 3D rekonstrukce a vizuali-
zace naskenovaných fragmentů archeologického předmětu, u kterých není možné provést hmotnou tvarovou 
rekonstrukci – bronzový nánožník. Předmětem této studie byly fragmenty bronzových náholenic (nánožníků), 
pocházejících z mladší doby bronzové a staré přibližně 3000 let. Cílem této práce byla vizualizace původního 
tvaru nánožníků, zjištění jejich rozměrů a deformací. 

Pro skenování byl opět použit 3D skener Artec SPIDER a bylo skenováno celkem 24 fragmentů s nejmenší 
velikostí 30x20 mm a naopak s největší velikostí 240x180 mm. Celková doba skenování jednotlivých frag-
mentů byla přibližně 20 minut a následné zpracování do formátů STL a OBJ včetně barvy a textury zabralo 
dalších 45 minut. Proces skenování byl shodný s prvním příkladem. 
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Data ve formátu STL získaná skenováním byla zpracována v softwarech Rhinoceros a 3ds Max. Prostorové 
modely bronzových fragmentů byly složeny do odpovídajícího tvaru podle lomových ploch a tvaru jednot-
livých fragmentů. Virtuální tvarovou rekonstrukcí byly získány prostorové modely obou nánožníků. Pomi-
neme-li drobné tvarové deformace a částečnou absenci původního materiálu, vzniklé prostorové modely 
odpovídají původnímu tvaru nánožníků.

Poslední studie je věnována 3D skenování rozměrného a prostorově členitého reliktu otopného zařízení v 
interiéru historické roubené stavby za účelem vytvoření podrobné technické dokumentace, obsahující detail-
ní informace o morfologii a barevnosti povrchu. Vzhledem k velikosti skenovaného objektu (4,2 x 4,0 x 1,8 
m) byl použit 3D skener Artec EVA včetně barvy a textury a Battery Pack. Celková doba skenování včetně 
přípravy byla zhruba 2 hodiny a vzhledem k objemnému množství dat trvalo následné zpracování přibližně 6 
hodin. Celý relikt otopného zařízení byl skenován v 10 jednotlivých projektech, které byly následně sloučeny 
do jednoho jediného. 
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Relikt otopného zařízení se nacházel v roubeném domě z počátku 17. století v obci Čistá ve východních 
Čechách. Fragmenty tohoto otopného zařízení, tvořeného původně černou kuchyní, kamenným komínem  
a zděnou pecí, pocházejí z 1. poloviny 19. století. Součástí tohoto zařízení byly i unikátní fragmenty původ-
ního dřevo hlinitého dymníku, datovaného do začátku 17. století. Vzhledem ke špatnému stavu objektu a zá-
měru transferovat celou stavbu i s reliktem otopného zařízení na nové místo bylo nutné vytvořit velmi detailní 
technickou dokumentaci, obsahující informaci o morfologii, prostorovém uspořádání a textuře historických 
konstrukčních materiálů. Dokumentace tohoto objektu technologií 3D skenováním splňovala všechny zmiňo-
vané požadavky a ve velmi krátkém čase poskytla data ve formě virtuálního prostorového modelu, který je 
aktuálně převáděn do vektorové formy 2D dokumentace. Vytvoření tohoto typu dokumentace je nezbytné pro 
přesnou rekonstrukci původního tvaru otopného zařízení a dodržení původní skladby stavebních materiálů. 
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Trojrozměrná digitální dokumentace archeologických památek 
za využití dálkově pilotovaných létajících systémů
Jindřich Plzák, Jan Kaňka

Úvod
O kulturně historické dědictví, které nám bylo zanecháno generacemi našich předků, se musíme v první řadě 
starat a naší povinností je jeho zachování pro budoucí generace našich potomků. Nemovité památky jsou 
většinou jako první na očích, a proto vždy přitahovaly naši pozornost od minulosti do současnosti. Výrazně 
nápadné jsou v krajině památky castellologické, kterou jsou nejvíce navštěvované a umělecky zpodobňované 
například v rytinách a na pohlednicích už od 18. století. O hrady a zříceniny se vždy lidé zajímali a jako 
dominanty v krajině je také chránili či alespoň v rámci možností opravovali. Ne všem hradům se ale této péče 
dostalo a postupem času chátraly a rozpadaly se vlivem počasí či rozebíráním na stavební materiál a kvůli 
podobným destrukčním aktivitám lidí. Tento proces stále probíhá, i když jsou tyto nemovité památky státem 
chráněny. K nejmladším zásahům v rámci nenávratných škod dochází například i ve formě neodborné či 
necitlivé konzervace a stabilizace zdiva, která někdy napáchá více škody než užitku.

Podrobně dokumentovány jsou většinou ty hrady, kde proběhl v nějaké podobě archeologický výzkum či 
stavebně historický průzkum. Fotografická, geodetická či kresebná dokumentace zaznamenává současný 
stav dochování památky, která se v průběhu času mění a to občas k lepšímu, ale spíše většinou k horšímu 
stavu zachování. Správně zdokumentované památky jsou vhodným archeologickým pramenem pro lepší 
pochopení a poznání lidské minulosti. Potřeba rychlé a kvalitní dokumentace prostorově a architektonicky 
složitých objektů je proto stále aktuálním tématem.

Moderní pojetí dokumentace nemovitých památek počítá s trojrozměrným digitálním modelem, který je dle 
řešené otázky dostatečně přesný a lze z něj vyčíst potřebné informace. Dále je pro kvalitní trojrozměrnou 
dokumentaci důležité, aby byl 3D digitální model ve stejném měřítku jako jeho fyzická předloha a pokud 
možno byl zasazený ve vhodném souřadnicovém systému. Přínosnou informací také bývá kvalitní textura 
3D modelu. Produkovat 3D model o těchto kvalitách je možné prostřednictvím pozemního trojrozměrného 
laserového skeneru nebo s využitím fotogrammetrických metod a vhodných nástrojů pro sběr kvalitních 
vstupních dat ve formě digitálních fotografií.

Současné využívané možnosti dokumentace
Z dob ručně kreslených plánů, map a náčrtů jsme se dnes posunuli k využívání technických přístrojů, 
které jsou oproti konvenčním metodám záznamu přesnější a rychlejší. Primární terénní data jsou většinou 
pořizována analogově (papír, tužka) a jsou využívána hlavně pro svoji jednoduchost a konzervativnost. Dále 
se hodí pro rychlé náčrty digitálně dokumentovaných situací a jsou tedy stále potřebné. Z novějších metod se 
nejvíce uplatňuje geodetické zaměřování antropogenních reliktů a stavebních konstrukcí - dříve s teodolitem 
či nivelačním přístrojem, dnes pomocí elektrooptického tachymetru (totální stanice). Přesným geodetickým 
zaměřením je možné změřit podrobné digitální modely terénu hradu a jeho zázemí či selektivním zaměřením 
nejvýznamnějších bodů zhotovit stavební plán ve formě drátěného modelu. Progresivní metodou je stále 
3D laserové skenování a to hlavně jako tzv. letecké skenování krajiny (lidar) pro vznik přesných digitálních 
modelů terénu i krajinných celků v zalesněném prostředí - v případě vhodného filtračního algoritmu i 3D 
modelů staveb a budov. V neposlední řadě jsou využívány pozemní či letecké fotografie jako prostý záznam 
stavu památky a v současnosti stále více také jako výpočetní fotografie pro metody fotogrammetrie a vznik 
3D modelů terénu či staveb.
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Cíle dokumentace 
Nejlepší metody dokumentace jsou ty, které v sobě skloubí atributy kvality, efektivnosti, jednoduchosti, časové 
nenáročnosti a finanční střídmosti. Proto jsme zvolili technologicky nejnovější metodu sběru digitálních dat 
ve formě fotografií za pomoci RPAS/UAV či UAS (Remotely Piloted Aircraft System dříve Unmanned Aerial 
Vehicle/System)1. Systém dálkově řízeného letadla (RPAS) umožňuje velmi rychlý sběr kolmých či šikmých 
fotografií zvoleného objektu či transektu krajiny s velmi malými provozními náklady a také splňuje všechny 
potřebné atributy k dosažení nejlepších výsledků dokumentace. Z pořízených digitálních fotografií lze metodou 
fotogrammetrie vypočítat velmi husté mračno bodů a 3D digitální model památky (srov. Bendea et al. 2007, 
Grenzdörffer et al. 2015). Kombinací těchto tvou metod dokumentace lze dosáhnout velmi kvalitních dat, 
která v mnoha ohledech předčí tradiční metody dokumentace archeologických památek.

Z důvodů komplexního zhodnocení této metody jsme vybrali dvě odlišné modelové lokality, a to na základě 
rozdílného stavu dochování, který umožnil aplikaci celé řady přístupů. Zatímco hrad Dražice (okr. Mladá 
Boleslav) je zříceninou oplývající množstvím archeologicky cenných detailů, Litice (okr. Plzeň-Město) se 
do dnešní doby zachovaly ve stavu terénního reliktu. V případě Dražic byl tedy důraz kladen především na 
kvalitu detailu celkového zpracování, vyhotoveného pro potřeby stavební dokumentace dochovaného reliktu, 
zatímco v Liticích byl zhotoven celkový model terénní situace ve formě digitálního modelu povrchu (DMP) 
hradního jádra, který byl kvalitativně porovnán s výstupem digitálního modelu reliéfu (DMR 5G) z leteckého 
laserového skenování.  

Případová studie hradu Litice (okr. Plzeň-Město)
Stručná historie hradu
Osídlení Litic lze sledovat již od pravěku. Prvním kulturou, která si zvolila Litickou ostrožnu jakožto své 
sídlo, byla eneolitická Chamská skupina, typická svými výšinnými sídlišti (Sokol 2001, 16). Archeologické 
průzkumy pak prokázaly existenci hradiště v době halštatské. V raném středověku pak byly na této lokalitě 
nalezeny zlomky keramiky, datované do 12. století, tedy mladší doby hradištní, které indikují existenci raně 
středověkého hradiště. Nálezy zjišťovacího výzkumu provedeného na předhradí současného hradu dokládají 
osídlení ve všech zmíněných obdobích spolu s nálezy vrcholně středověkými (13. st.) a nejmladší nálezy 
jsou datovány až do pozdně středověkého 15. století (Frýda-Soukupová 1975). Písemné prameny o Litickém 
hradu jsou poměrně skoupé, dohledat lze pouze několik nepřímých zmínek. Určení stáří hradu na jejich 
základu by byla pouze čistou spekulací - jeho identifikace v rámci zejména starších pramenů je v rámci 
případu Litic neuskutečnitelná. Predikát pánů z Litic lze vysledovat k Oldřichovi z Litic, který se tak poprvé psal 
r. 1193 (Sedláček 1905, 233). Existence kamenného hradu v této době je však značně nepravděpodobná, 
lze předpokládat nějakou formu dřevěné zástavby položenou na pozici původního hradiště (Durdík 2009, 
338). Zajímavá je i zmínka o společném držení Litic bratry Půtou a Protivou od 40. let 13. století. Podrobnější 
informace přináší zpráva o dobytí poprvé prokazatelně zmíněného hradu Janem Lucemburským (1318)  
a pozdější záznam o prodeji Litic Chotěšovskému klášteru před r. 1367. Z roku 1431 se poté dochoval 
inventář panství, který již hrad ani jiné opevněné sídlo nezmiňuje, dozvídáme se pouze o existenci dvora 
(Sedláček 1905, 234). Hrad lze tedy již v první třetině 15. století považovat za pustý.

Terénní zaměření reliktů hradu bylo poprvé publikováno až r. 19962 a podruhé v r. 20123. Je z nich patrná 
dispozice zaniklého hradu, především dvoutraktový palác při severní straně, obvodová hradba zesílená pří 
jižní straně. Jedná se nepochybně o sekundární zesílení zdi ve směru nejzranitelnější části hradní dispozice 
(přístup po hřebenu ostrožny). Při západní straně nádvoří jsou dodnes patrné pozůstatky volně stojící okrouhlé 
věže - bergfritu. Na nádvoří jsou poté patrné další lehce zahloubené objekty, dochovaný ve formě terénních 

1   RPAS je oficiální označení zavedené Mezinárodní organizací pro civilní letectví – ICAO
2  Novobilský, M. - Rožmberský, P. 2002: Hrad Litice u Plzně. Edice Zapomenuté hrady, tvrze a místa 7. Plzeň: Nadace České 
hrady.
3  Hložek, J. 2012: Hrad Litice, okr. Plzeň-město, a jeho nové zaměření. Archeologie západních Čech, 2012, 36-43.



Mezinárodní konference
Využití digitálních technologií v památkové péči

www.digiheritage.cz     info@digiheritage.cz   www.omniumos.cz

69

Obr. 1 Litice. Plán celkové situace s vyznačeným středověkým zdivem (černě) a pozdějšími úpravami (šrafovaně). Dle 
T. Durdíka na základě M. Novobilského a P. Rožmberského.



Mezinárodní konference
Využití digitálních technologií v památkové péči

Mezinárodní konference
Využití digitálních technologií v památkové péči

www.digiheritage.cz     info@digiheritage.cz   www.omniumos.cz

70

příznaků. Nelze však s jistotou říci, do které fáze výstavby hradu patří a zda jsou vůbec středověkého původu- 
svědčí o tom i fakt, že některé z nich nejsou zaznamenány v rámci starších snímků a plánu hradu z r. 1996. 
Na lokalitě se tak lze setkat s několika objekty, které neodpovídají klasickým archeologickým situacím - jedná 
se tak s největší pravděpodobností o recentní zásahy a vrypy (na lokalitách se často v podobných případech 
bohužel jedná o výkopy detektorářů či jiné necitlivé zásahy v objektu kulturní památky).

S větší jistotou lze říci, že hradní dispozice se skládala z dvoutraktového paláce v severní části a samostatně 
stojícího bergfritu v západní části (Durdík 2009, 338). Celý objekt byl lichoběžníkovitě obklopen obvodovou 
hradbou zesílenou v jižní části nepochybně dodatečnou dostavbou (vzhledem k rozdílnému charakteru 
dochovaného zdiva a jeho přizdění na spáru). Na severní straně se pak nacházejí základy věžové brány, 
vystupující z rámce obvodové hradby a indikující původní vstup do hradního areálu. Za ní se na nádvoří 
nachází zahloubený objekt, který mohl mít funkci vrátnice. Jádro hradu bylo od zbytku ostrožny odděleno 
mohutným příkopem, který je z vnější strany lemován rozsáhlým předhradím (obr. 1). Jeho zástavba je 
neznámá, nedochoval se zde žádný terénní relikt. Na ploše předhradí se nacházel dvůr, který zde existoval 
i po zániku hradu.

Typologicky lze Litice zařadit do skupiny hradů tzv. bergfritového typu ve své pokročilé verzi (Durdík 2001, 
100), stavěné v průběhu 13. - 14. století. Analogicky hrad snese srovnání s podobně pokročilými Dražicemi 
či Michalovicemi.

Metodiky dálkového a pozemního průzkumu
Hradní areál Litic reprezentuje otevřenou, dobře dostupnou oblast s minimální vegetací, zahrnující konvexní a 
konkávní antropogenní relikty. Tento typ památky proto mohl být dokumentován vícero druhy dokumentačních 
metodik, které poté mohly být mezi s sebou porovnávány.

Pro trojrozměrný záznam antropogenních reliktů v hradním areálu byly využity nejmodernější metody. A to 
jak nové poznatky z fotogrammetrie, tak data z leteckého laserového skenování ČR (dále LLS). Ke srovnání 
metod dálkového průzkumu s metodami konvenčního nedestruktivního průzkumu přispělo i existující 
zaměření hradu Litice za pomoci totální stanice. Podklady pro tvorbu modelů v podobě zaměřených bodů 
byly poskytnuty J. Hložkem z jeho zaměření r. 2012 (Hložek 2010, 119).

V zásadě lze v rámci této studie rozlišit dva základní typy 3D modelů. Prvním z nich je digitální model povrchu 
(dále jen DMP). Tento typ reprezentuje povrch krajiny s veškerou vegetací, která je v modelu zaznamenána. 
DMP je využíván pro tvorbu modelů vzniklých z fotografií (šikmé a kolmé snímkování dálkových průzkumů 
metodou fotogrammetrie) a je možné vytvořit jej i v rámci dat získaných ze systému LLS. Druhým typem 
je pak digitální model reliéfu (dále DMR), který umožňuje proniknout veškerou vegetací a vytvořit povrch 
antropogenního tvaru reliéfu. Takto vzniklé modely jsou výstupem dat získaných z LLS (v této práci jsou 
reprezentovány modely DMR 5G, kde jsou body zachycující vegetaci z celkového modelu vyfiltrovány). 
Stejný 3D digitální model reliéfu je možné získat i za pomoci zaměření antropogenních reliktů a jejich okolí 
totální stanicí.

Letecké laserové skenování krajiny
Zakoupením dvou mapových listů digitálního modelu reliéfu 5. generace (DMR 5G) od Českého úřadu 
zeměměřického a katastrálního (ČUZK) bylo možné vytvořit trojrozměrný model povrchu hradu Litice a tento 
model poté vizualizovat jako standartní stínový náhled, nebo jako náhled ve formě skyview faktoru. Data byla 
interpolována metou Natural Neighbor s velikostí základní buňky 0,5 m. (obr. 2) Na získaných vizualizacích 
lze sledovat tvar ostrožny, obvodový příkop hradu a některé relikty uvnitř hradního jádra. Ze stejných dat byl 
pro komparaci vytvořen i další model vizuálně sjednocený s ostatními výstupy (viz dále).
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Přestože metoda laserového skenování nalézá, vzhledem k jejímu neoddiskutovatelnému potenciálu ve 
velikosti dokumentovatelné plochy, uplatnění především v krajinné archeologii a v archeologii nedostupných 
lokalit, své odůvodnění nalezne tato metoda i v případě dokumentace hradu Litice. V první řadě poskytne 
náhled zasazení hradního areálu do organismu žijící urbánní zástavby a ve druhé řadě umožní jedinečný 
pohled na celý hradní komplex včetně předhradí a obvodových příkopů, který je bohužel ostatními metodami 
dálkového průzkumu nemožný.

Tvorba digitálního modelu povrchu pomoci sběru dat s RPAS
Pořízené kolmé letecké fotografie byly využity k tvorbě přesného 3D digitálního modelu. Při generaci modelu 
byl aplikován moderní postup fotogrammetrie tzv. Structure from Motion (SfM), který je založen na odhadování 
trojrozměrné struktury z dvourozměrných snímkových sekvencí, které jsou spjaty s pohybem fotoaparátu. Je 
tedy nejvíce podobný binokulárnímu lidskému vidění a jeho schopnosti v odhadování vzdáleností a výšek  
v prostoru (Tittle - Braunstei 1993). Prezentované 3D modely byly zpracovány v programu PhotoScan Pro ve 
verzi 1.2 od firmy Agisoft. 

Obr. 2 Náhled stínového digitálního modelu reliéfu lokality Litice z dat DMR 5G.
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K tvorbě DMP hradu Litice bylo použito celkem 132 snímků pořízených z nízko letícího RPAS (při průměrné 
výšce 30m nad povrchem terénu). Jako systém dálkově řízeného letadla byl využit DJI F550 se snímkovacím 
senzorem GoPro Hero 3+. Trojrozměrný model byl georeferencován za pomoci 8 rovnoměrně rozmístěných 
vlícovacích bodů v systému S-JTSK Křovák. Všechny snímky byly pořízeny s 80 % překryvem jednotlivých 
fotografií pro úplnou modelaci, výpočtem z těchto snímku bylo dosaženo rozlišení 0,13 mm/pixel. Model přesně 
zdokumentoval konkávní a konvexní objekty hradního jádra. (obr. 3,4). Největším úskalím tvorby digitálního 
trojrozměrného modelu ve formě DMP metodou fotogrammetrie je vegetace. V důsledku přítomných stromů, 
kosodřevin či jen nerovnoměrně vzrostlé trávy se mohou vytvořit falešné objekty, které značně zkreslí celkový 
model. Tento faktor tak značně limituje možnosti tvorby 3D modelů za pomoci kolmých fotografií pořízených 
RPAS. I z tohoto důvodu byla pozornost projektu věnována pouze hradnímu jádru a obvodovému příkopu, 
neboť rozsáhlé předhradí je z velké části pokryto stromovým sadem, který značně deformuje reálný stav 
hodnocené plochy, jak je na modelu patrné.

Sběr dat a zaměření vlícovacích bodů v terénu trvalo 6 hodin. Zpracování dat, výpočet a úprava 3D modelu 
byly provedeny v průběhu jednoho dne, ale z toho podstatnou část tvoří strojový výpočet hustého mračna 
bodů, který je závislý na hardwarové specifikaci a výkonu počítače.   

Tvorba digitálního modelu reliéfu pomocí měření s totální stanicí
V rámci komparace letecké a tradiční prospekce byl vytvořen rovněž model na základě selektivně zvolených 
bodů zaměřených totální stanicí (TS). Model byl pro porovnání jejich výpovědního potenciálu vytvořen 
v různých programech (ArcGIS, Surfer 11). Výsledky těchto měření umožnily zobrazit lokalitu v celkové ploše 

Obr. 3 Šikmý pohled na 3D model hradního areálu Litice z dat 
letecké (RPAS) fotogrammetrie 

Obr. 4
Náhled stínového digitálního modelu reliéfu lokality Litice z dat 

letecké (RPAS) fotogrammetrie.
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(hradní jádro s předhradím) díky možnosti odfiltrování vegetace přímo v terénu a měřením i v nepřístupných 
místech. Geodetické zaměření hradu realizoval kolega J. Hložek v roce 2012. Jeho velmi přesné a kvalitní 
zaměření reliéfu trvalo cca 14 dnů, během nichž zaměřil celkem 12 845 bodů, které reprezentují významné 
hrany a plochu reliéfu (obr. 5; Hložek 2010, 119).

Porovnání a rozložení bodů reprezentujících krajinný reliéf
Při zaměření reliéfu krajiny totální stanicí dochází k selektivnímu výběru zaměřených bodů, které si dle 
zkušeností či možností cíleně vybírá měřič s odrazným hranolem. Obvykle se pro archeologické účely 
jedná o zaměření spodní a horní hrany reliktů, střed dna, nejvyšší vrchol, aby se složitý morfologický terén 
zaznamenal ve zjednodušené formě. Oproti tomu LLS a fotogrammetrické metody určují zaměřené body  
v terénu zcela náhodně a pro přesný popis charakteru reliéfu těchto bodů musí být co nejvíce, aby při výpočtu 
interpolace nevznikala prázdná či jinak deformovaná místa v digitálním modelu (obr. 6).
V porovnání všech tří výše popisovaných metod tvorby 3D modelů vyšel jakožto nejpodrobnější model 
vytvořený za pomoci kolmého leteckého snímkování. Model tvořený pomocí dat totální stanice dosahuje 
totiž průměrného zahuštění 8 bodů/m2, LLS pak pouhých 0,6 bodů/m2 (hustota bodů se může lišit podle 
úrovně zaměření/generaci LLS snímkování, nicméně vzhledem k vysokým kvalitám obou měření se v tomto 
případě jedná v rámci běžné praxe jednoznačně o hodnoty s vysokou kvantitou). Oproti tomu body získané 
za pomoci kolmých leteckých snímků se mohou vykázat velmi kvalitní hustotou 90 bodů/m2 (obr. 7). Navíc 
by bylo možné po zkombinování pořízených fotografií např. s pozemní fotogrammetrií soustřeďující se na 
jednotlivé archeologické objekty tuto hustotu ještě navýšit. 

Obr. 5 Náhled stínového digitálního modelu reliéfu lokality Litice z dat pozemního měření totální stanicí.
Obr. 6 Mračna bodů v jednotlivých typech dat (nahoře: DMR 5G, uprostřed: měření totální stanicí, dole: letecká RPAS 

fotogrammetrie).
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Na vizualizaci LLS (data z DMR 5G) lze sledovat tvar ostrožny, obvodový příkop hradu a některé antropogenní 
relikty uvnitř hradního jádra. Pro DMP byl vytvořen stejný typ vizualizace a lze na ní spatřit stejné prvky jako 
na DMR 5G, ale detailněji vykreslené, i když je povrch vypočten i s nízkou trávou (obr. 4). Okolí hradu je 
skryto pod vegetací hustého křoví. Oproti tomu lze na východní straně hradního jádra lépe pozorovat relikt 
zdiva, který je na DMR 5G zcela odfiltrován. Pro potřeby podrobné intepretace jednotlivých objektů pak 
lze jejich kvalitu posoudit zobrazením, kde je možné kolmé letecké snímkování z RPAS vyhodnotit jakožto 
jednoznačně nejpodrobnější a nejefektivnější z hlediska času sběru dat a zpracování.

Případová studie hradu Dražice (okr. Mladá Boleslav)
Stručná historie hradu
Zřícenina hradu Dražice se nachází 2 km severovýchodně od Benátek nad Jizerou, okr. Mladá Boleslav. 
Historie hradu se začala psát někdy před rokem 1264, kdy jsou v pramenech poprvé zmíněny jako castrum, 
(Menclová 1972a, 137) tedy pojmem odkazujícím na existenci panského sídla. Prvním majitelem a s největší 
pravděpodobností i stavebníkem nejstarší hradní fáze byl Řehník z Dražic (Sedláček 1932, 237), kterému 
hrad sloužil jako rodové sídlo. Dědicem hradu se pak stal Jan z Dražic, poslední pražský biskup, pod jehož 
správou došlo ke dvěma výrazným stavebním úpravám. Hrad později připadl Vartenberkům, v jejichž 

Obr. 7 Detail věžovitého objektu (vstupu do hradu) v digitálním modelu hradu Litice a jeho kvality zobrazení dle počtu 
bodů na m2 (A - data DMR 5G 0,6 b/m2 , B - měření TS 8 b/m2  , C – letecká RPAS fotogrammetrie 90 b/m2 ).
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vlastnictví byl během husitských válek vypálen (Durdík 2009, 123). Dominiem dražického panství byl však až 
do poloviny 16. století, kdy bylo centrum panství přesunuto do nedalekých Benátek nad Jizerou (Sedláček 
1932, 243). Od té doby je hrad uváděn jako pustý, přesto se ještě do první poloviny 18. století dochovala jeho 
převážná část. Od té doby však nepochybně neodvratně chátral, o čemž svědčí dnešní stav.

Přesná podoba hradu v jeho nejstarších dvou fázích, prováděných s největší pravděpodobností v krátkodobém 
časovém horizontu není díky četným přestavbám známá, podle dochovaného zdiva se jednalo pravděpodobně 
o residenční palácovou stavbu s volně stojící útočištnou věží, což odpovídá konceptu šlechtického hradu 
tzv. berfritového typu (Durdík 2002, 179). Dispozice vrcholné podoby hradu po třetí přestavbě provedené 
opět Janem z Dražic již nechává svědčit o ryze residenčním charakteru stavby, obsahující dvě palácová 
křídla s přistavěnou hranolovou věží. Hrad byl rovněž v této době vybaven obvodovou parkánovou hradbou 
(Durdík 2009, 124). Čtvrtou fází proměny areálu je pak novověká přístavba hospodářské budovy k východní 
obvodové hradbě, jejíhož základu je zde využito pro necitlivé zakomponování stavby do areálu hradu (obr. 8).
Výše zmíněná první a druhá stavební fáze hradu ve stylu šlechtického bergfritového typu svými kvalitami 
ani provedením nijak nevybočuje z typické hradní produkce v rámci českého kontextu. Třetí fáze výrazné 
přestavby (cca 1333-1335) z něj však značně vybočuje díky přizvání francouzských stavebních mistrů pod 
vedením Viléma z Avignonu, kterého Jan poznal během svého jedenáctiletého pobytu v papežském městě 
(Menclová 1972b, 36). Komplexnost a krásu celého hradu dnes můžeme jen tušit podle jediného dochovaného 
zbytku paláce s přistavěnou čtverhrannou věží, kde se zachovaly unikátní pozůstatky Janovy zaklenuté kaple 
(interiér věže) a vnitřního členění paláce (obytné plochostropé prostory s roubenou komorou). Zřícenina 
dražického hradu tak vykazuje celou řadu francouzskými mistry zhotovených architektonických detailů, zcela 
unikátních v rámci české hradní architektury. Patří mezi ně samostatné zaklenutí výklenků čtverhranných 
oken v jižním průčelí paláce, bohatě zdobený portál sloužící jako vstup do kaple či otisky výdřevy roubené 
komory s pozůstatkem dymníku pro odvod kouře z kamen k vytápění obytné prostory ve druhém patře.
Tvorba digitálního trojrozměrného modelu hradu pomocí sběru dat s RPAS
Dokumentace hradu proběhla v létě, kdy byla v okolí hradu vzrostlá vegetace s výskytem listnatých stromů či 
keřů. Jako systém dálkově řízeného letadla byl využit DJI Phantom 2 VISION PLUS. Pro georeferencování 
3D modelu bylo na západní stěně hradu geodeticky zaměřeno 7 přirozených vlícovacích bodů a při patě 
hradu změřeny dvě délky stran kamenů ve zdivu jako referenční měřítko. Vzhledem k méně rozlehlé ploše, 
vysokému výskytu vegetace a množství konturované architektury byl stejný postup přeletů jako v případě 
Litic od počátku vyloučen – bylo zde nutno přistoupit k větší adaptabilitě jednotlivých přeletů, které bylo 
nutno doplnit tradiční pozemní fotogrammetrií. Architektonické prvky na úrovních několika pater budovy tak 
determinovaly i systematiku přeletů – ty se tak změnily z horizontálních na vertikální. RPAS byl naváděn 
po vertikální dráze tak, aby svou trajektorií kopíroval tvar stojícího reliktu a zachytil tak jeho detaily v rámci 
šikmého snímkování ze všech dostupných úhlů. Následně došlo k nízkému přeletu ve výšce cca 6-7m nad 
objektem, na jehož základě byly vytvořeny kolmé snímky. Pozemní fotogrammetrie byla z důvodu nízké 
vegetace využita u spodní části hradu do výšky cca 4 m a pro vnitřní část destruované klenuté místnosti 
v suterénu.

Pro výpočet 3D modelu bylo využito 651 snímků z letecké fotogrammetrie a 442 fotografií z pozemní 
fotogrammetrie. Při takto velkém počtu dat byl výpočet rozdělen na tři části a poté byla vzniklá mračna bodů 
složena dohromady. Konečný výsledek obsahoval 91 milionů bodů. Při takto hustém snímkování z malé 
vzdálenosti dosahoval překryv jednotlivých snímků až 85 % a celkové rozlišení 3D modelu je 3,5 mm/pixel. 
Pro takto velké rozlišení je možné generovat i ortofoto textury ve vysokém rozlišení, na kterých jsou zřetelné 
jednotlivé spáry zdiva či jiné stavební rozdíly, i když jsou v jedné rovině (obr. 9). Dále je možné kvalitně 
rozeznat jednotlivé cihly, kameny, úseky omítky a části kamenného ostění (obr. 10). Trojrozměrný model 
hradu je díky zaměřeným vlícovacím bodů zasazen do souřadnicového systému S-JTSK Křovák a jeho 
výškopisný model je možno dále využívat v geoinformačních systémech či model kombinovat s daty DMR 
z leteckého laserového skenování, kde jsou všechny stavby odfiltrovány.
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Obr. 8 Dražice. Plán celkové situace s vyznačením stavebních fází. Dle T. Durdíka.
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Sběr dat a zaměření vlícovacích bodů v terénu trvalo 1 den. Zpracování dat, výpočet a úprava 3D modelu 
proběhly v průběhu dalších tří dnů, ale z toho podstatnou část tvoří strojový výpočet hustého mračna bodů, 
který je závislý na hardwarové specifikaci a výkonu počítače.   

Potenciál 3D modelu pro potřeby dokumentace architektury
V rámci posouzení kvality výsledného modelu pro potřeby stavebně-historického průzkumu (SHP) byl použit 
pouze model Dražic, u nichž byl takový průzkum proveden a posloužil tak pro srovnání dosažených výsledků 
(obr. 11). 

Obr. 9 Trojrozměrný model hradu Dražice s detailem zdiva a jeho textury.

Obr. 10 Vizualizace 3D modelu hradu Dražice.
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Obr. 11 Porovnání kresebné dokumentace hradu Dražice (vektorizováno na základě dokumentace D. Menclové) 
s georeferencovaným 3D modelem lokality. Nahoře zleva: pohledy od východu a západu, dole zleva: pohledy od jihu 

a severu.
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Porovnání modelů s kresebnou dokumentací přineslo několik pozoruhodných výsledků. Prvním z nich je 
možnost pozorování archeologických transformací, které proběhly na hradě v rozestupu bezmála 50 let, jež 
od sebe obě zobrazení dělí. Obzvláště při pohledech z východu a západu je možno pozorovat značný úbytek 
zdiva v oblasti 3. patra a ve spodní části klenutého vstupu do paláce. Podobný úbytek lze pozorovat i při 
jižním a severním pohledu na suterén věžové kaple.

Dalším zjištěním je i výhoda využití RPAS v obtížně dokumentovatelných situacích. V porovnání obou 
dokumentací při pohledu ze všech úhlů je zřejmé, že v oblasti měřicky přístupného suterénu a prvního 
patra nedochází k téměř žádným odchylkám. V nepřístupných pozicích je však situace zcela odlišná – při 
SHP vznikají měřické chyby, vzniklé pozorováním situace ze zkreslené perspektivy. Nejvíce patrná je tato 
situace ze západního pohledu, kde dochází k posunutí oken věže a k úbytku zdiva věže i paláce ve 3. patře. 
Podobná situace s celkovým zkreslením 3. patra je patrná i na pohledu ze severu. Na východním pohledu 
pak dokonce dochází k celkovému náklonu zaznamenané situace. I z tohoto důvodu je nutno při výše 
uvedeném sledování archeologických transformací přihlédnout k možnosti zkreslení a podrobit ho kritice ve 
formě důsledného sledování návaznosti jednotlivých architektonických prvků na obou typech dokumentace, 
aby nedošlo k záměně transformace s prostorovým zkreslením kresebné dokumentace.

Dalším zjištěním byla chyba v celkovém měřítku, zaznamenaném v původní kresebné dokumentaci. To bylo 
při tvorbě výstupu použito pro orientační porovnání sjednocení relativní velikosti obou modelů, přičemž byla 
tato nepřesnost odhalena. Původní měřítko se ukázalo jako značně předimenzované, a to, při porovnání  
s měřítkem totální stanicí georeferencovaného 3D modelu, téměř dvojnásobně.

Závěr
Kombinací metody fotogrammetrie se snímkováním z RPAS se dosahuje ve velmi krátké době velmi 
kvalitních výsledků. Vzniklé 3D modely jsou značně detailní a je možné je využívat pro další vědecké analýzy. 
Dokonale splňují očekávání pro využití, jak k výchozí dokumentaci ohrožených památek, tak pro mapování 
nezalesněných krajinných celků.

Vzniklý 3D model hradního areálu Litic je kvalitativně lepší a v některých ohledech přesnější než DMR 5G 
z LLS a než měřený DMR totální stanicí. Nevýhodou je, že jsou antropogenní relikty pod vegetací skryty 
a nejsou dokonale zmapovány, tak jako v ostatních digitálních modelech. Velkou výhodu lze ale spatřit ve 
velmi rychlém sběru dat a v detailním zmapování všech viditelných reliktů. Příkladem může být relikt zdiva 
ve východní části hradního jádra, který je na DMR 5G zcela odfiltrován kvůli zvolené metodice zpracování 
dat od ČÚZK. Kombinací snímkování RPAS s fotogrammetrií a geodetickým zaměřováním reliéfu bude 
možné kvality obou metod spojit, a to především časovou nenáročnost, přesné a detailní vykreslení reliktů  
a zaměření reliktů pod vegetací.

Pro rozpadající se hrad Dražice je tvorba komplexního 3D digitálního modelu jedinou možností, jak tento 
typ památky zachovat ve stavu, který se nám dochoval. Vlivem počasí budeme určitě časem svědkem další 
destrukce hradních zdí. Nová 3D dokumentace také dokázala opravit nepřesnosti v měření ze stavebně 
historického průzkumu z 70. let 20. století. Porovnáním obou dokumentací mohla být vymezena destrukce  
a úbytek materiálu. Trojrozměrný model hradu bude mít další uplatnění i ve fázi 3D tisku hradu pro edukační 
činnost. Otázkou ovšem zůstává, jak tento typ 3D informace uložit, archivovat, v jaké formě uchovat metadata 
a jaká instituce bude toto vše spravovat tak, aby byl tento typ dokumentace dostupný ve stejné formě i za 50 
let.
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Metodika dokumentace pomocí RPAS je poměrně mladým a stále se rozvíjejícím oborem, hledajícím svá 
uplatnění. Výše zmíněný příspěvek nabízí pouze některá z nich, navržená pro dokumentaci hradních areálů, 
která by však po mírné modifikaci mohla sloužit i k dokumentaci jiných typů památek v rámci archeologického 
poznání a památkové péče.
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motion. Attention Perception & Psychophysics, 03/1993; 54(2), 157-169.
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Terénními projekty k portálu pro zvukové dokumenty. Zn. Spěchá
Iva Horová, Helena Novotná, Filip Šír

Zvukové dokumenty jsou dle České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) doku-
mentem, jehož obsahem je zvukový záznam v analogové či digitální formě. Běžně se používají záznamy 
hudebního díla či mluveného textu, ale vyskytují se též záznamy zvuků určených k použití jako zvukové 
efekty či zvuková kulisa.1 Tedy odborná knihovnická veřejnost tento pojem zná. Ale známe tento dokument 
důkladně i jinak než jen ze slovníku?

Historie zvukových dokumentů je oproti jiným fyzickým, resp. tištěným dokumentům poměrně mladá, před-
stavuje ,,pouze“ 120 let. Pokud se zamyslíme nad tím, že již třetí století známe možnosti jak zvuk zachycovat 
a reprodukovat, dostává se nám příležitosti zkoumat nejen kulturní, ale i technický obraz doby vzniku jed-
notlivých nosičů a tedy možnost zkoumat prostřednictvím zvukových dokumentů také aspekty technického 
vývoje lidstva. Můžeme stručně shrnout, že během 19. a 20 století jde o záznamy na mechanických, magne-
tických a optických nosičích. Edisonův fonováleček, vůbec první zvukový nosič, dokázal zaznamenat zvuk 
délky nejvýše 4 minut. První gramofonové desky, tzv. berlinerky, tuto dobu prodloužily. Po deskách přišel 
magnetický záznam na ocelový drát, pak na magnetické pásky. Následovaly nosiče typu filmový pás čili op-
tický záznam. Změnu a komfort přinesly dlouhohrající vinylové desky (LP) a magnetické kazety, ale zejména 
po nich následující kompaktní disky (CD), mini disky či možnosti on-line přehrávání resp. uchování hudby. 
Všechny tyto typy nosičů se v průběhu času a za různých okolností dostávaly do fondů a sbírek paměťových 
institucí a plnily i zde svou roli: archivovaly a reprodukovaly zvuk na nich zachycený. K tomu, aby byly repro-
dukovatelné, musely mít instituce vždy k dispozici také odpovídající přehrávací zařízení. To zase vyžadovalo 
provozní údržbu a tedy konkrétní technické znalosti a dovednosti. Starší technologie byly obvykle postupně 
vytlačovány těmi novějšími.2 

Tedy od konce 19. století, kdy vznikly první historické záznamy, došlo v průběhu času jak k vývoji celé řady 
nosičů, tak i způsobů záznamu zvuku. Důležité je zmínit, že zvukové dokumenty jsou i autentickými svědky 
doby, ve které vznikly. Jde o značně různorodé typy zvukových nosičů, jak již bylo zmíněno výše. Mnohdy 
jde o unikátní a neobyčejně historicky, obsahově nebo interpretačně cenné nahrávky. Jde nejen o záznamy 
hudby, ale také mluveného slova - jazyka, literatury, divadla, tradic, znalostí či orální historie apod. Předsta-
vují proto nevyčíslitelnou národní kulturní hodnotu a zároveň jsou také nezanedbatelnou součástí evropské-
ho kulturního dědictví. Je tedy naší povinností se o toto dědictví náležitě a včas postarat tak, abychom zajistili 
možnost jeho opakovaného zpřístupnění pro budoucí generace. 

V tuto chvíli máme základní povědomí o tom, co je to zvukový dokument. Pokud by tu existoval Národní zvu-
kový archiv, zajišťoval by všechny úkony potřebné k podchycení všeho, co je spojené s touto problematikou. 
Co to ale vlastně obnáší?

• Evidence: prvním důležitým krokem je mít k dispozici diskografické informace, tvořit jejich soupisy,  
publikovat je a následně se zabývat shromažďováním informací o samotných nosičích. Tedy vědět 
kde, resp. v jaké instituci a v jakém fyzickém stavu se nacházejí. S tím je spojen i samotný popis 
(katalogizace) těchto nosičů. 

1  CELBOVÁ, Ludmila. Zvukový dokument. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy 
(TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2015-11-17]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_num-
ber=000000944&local_base=KTD.
2  HOROVÁ, Iva a Filip ŠÍR. Kulturní dědictví ČR na zvukových nosičích: hrozby a příležitosti v 21. století. In: Infos 2015 : 
39. medzinárodné informatické sympózium : 14.–17. apríla 2015, Stará Lesná. [online]. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 
2015, 524 s. Dostupné z: http://www.infolib.sk/sk/spolok-slovenskych-knihovnikov-kniznic/infos-2015/zbornik-infos-2015.html.
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• Ochrana: vědět, jak se chovat k fonoválečkům, jak správně uložit gramofonovou desku, jak ma-
nipulovat s pásem apod. To vše mít shrnuto do jednotlivých metodik či doporučení, odkazující na 
dané nosiče. 

• Digitalizace: vědět, jakým způsobem získat v co nejlepší kvalitě záznam zvuku na daném nosiči. 
Umět poradit s problémem při poškození nosiče apod. Vydávat doporučení a metodiky, jak správně 
postupovat při přepisech. 

• Zpřístupnění: nenechávat vše jen uzavřené v rámci jedné instituce. Je třeba tyto svědky naší zvu-
kové kulturní historie zpřístupňovat v co nejvíce uživatelsky přívětivém prostředí, samozřejmě při 
respektování autorského zákona. 

Bohužel, žádný podobný Národní zvukový archiv či obdoba zahraničních institucí jako jsou British Library či 
Library of Congres, v ČR není. Koncepčně a metodicky se ani jedna instituce u nás dosud tomuto problému 
nevěnovala. Ujme se nově a v potřebné míře této role Moravská zemská knihovna? Mělo by tomu tak být, 
protože problematiku zvukových dokumentů a její koordinaci na národní úrovni má od letošního roku ve 
svém statutu. Je to nejen otázka financování, ale i dalších podmínek.

Zdálo by se, že žádné snahy o vybudování „Národního zvukového archivu” na území českých zemí nebyly 
učiněny. Opak je ale pravdou. Po celé 20. století se různé instituce a jedinci snažili o něco, co by se přiblížilo 
řešení obvyklému v zahraničí. První snahy se datují do roku 1910, kdy přišel s ideou založení národního 
zvukového archivu profesor Josef Zubatý z Československé akademie věd a umění (dále ČAVU). Tou dobou 
však panovaly nepříznivé podmínky technického rázu, a proto k realizaci nedošlo. ČAVU nicméně pokračo-
vala ve snaze Zubatého i po jeho úmrtí. Spolupracovala s firmou Pathé a následně s českou Estou, aby vy-
tvořila kulturně hodnotné nahrávky. Ty měly tvořit jádro archivu. Bohužel v 50. letech 20. století přešla sbírka 
pod Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV a v polovině 90. let pod archiv ČAV. Zde sbírka utrpěla škody 
během povodní v Praze v roce 2002.3 

Opakovaně se vracíme k jednomu z nejvíce inspirujících textů, který nás provází od samého začátku zájmu 
o řešení této problematiky. Text Karla Čapka, ač se zdá archaickým, je stále velmi aktuálním. Záměrně zde 
necháváme celý text, neboť na něm lze demonstrovat to, o co usilujeme.

„Ta možnost soustředit doma ražené gramofonové desky v nějaké státní diskotéce nám uvádí na mysl projekt 
uměleckého výboru při Společnosti národů: aby každý stát soustředil a uchoval v nějaké národní diskotéce 
cenné desky obsahující jednak národní folklór, jednak vynikající díla domácích skladatelů nebo výkonných 
umělců a uměleckých souborů, pokud jsou nahrána na gramofonových deskách. Tak by vznikl skutečný 
archív národní hudby v autentickém a vrcholném provedení, archív sloužící k mezinárodní propagaci 
domácího umění, k rozšiřování rádiem, k vědeckému studiu atd. – věc jistě žádoucí. Je možno, že výbor 
znalců při Společnosti národů dosáhne mezinárodního přijetí tohoto plánu: pak budeme i my povinni zřídit 
národní diskotéku. Nebylo by dobře použít nového tiskového zákona k tomu, aby se z povinných exemplářů 
gramofonových desek počala už teď zřizovat ta budoucí národní diskotéka, pokud nejsou matrice vytlučeny 
a materiál rozbit? Potom by opatřování starších desek bylo příliš nesnadné – a drahé. Dnes lze udělat začá-
tek prostě jasným ustanovením, že se i na gramofonové desky u nás ražené vztahuje předpis o povinných 

3  NOVOTNÁ, Helena. Metodika průzkumu fondů paměťových institucí se zaměřením na zvukové dokumenty pro databázi 
Virtuální národní fonotéky [online]. Brno, 2015. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Dostupné z: http://
is.muni.cz/th/399234/ff_b/.
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výtiscích. Prozatímní archivování a katalogizování československých desek by jistě nebylo tak těžkým tech-
nickým problémem; a byli bychom z prvních, kdo by začali zakládat státní hudební archív mechanické hudby, 
k němuž se dříve nebo později nevyhnutelně dojde všude.” 4

Pokud si uvědomíme, že toto bylo napsáno v roce 1932, je zde zarážející jediná věc. Proč okolní státy mají 
takovéto archivy či obdobné “zvukové” jiné instituce a v Československu se to nepodařilo? Období socialis-
tického státu zahalilo tuto problematiku tak, že nenacházíme odkaz, zda se v úsilí nějak pokračovalo či ne.
Začátkem devadesátých let minulého století sehrál důležitou roli Český rozhlas a jeho pracovní skupina pro 
Archív a programové fondy. Ta se zabývala mj. otázkou založení národní fonotéky. Kromě záležitostí orga-
nizačního charakteru komunikovala skupina s organizacemi, které měly zkušenosti s projekty typu fonotéka. 
Jednalo se o mezinárodní asociaci IASA (International Association of Sound and Audiovisual Archives) a or-
ganizace spravující zvukové dokumenty. Bohužel změny v personální oblasti a v politické situaci znemožnily 
uvést zřízení národního archivu ve skutečnost.

Jak si můžeme všimnout, samotný Český rozhlas provedl průzkum nejen v sousedních zemích, ale zaměřil 
se i na mezinárodní asociace, které v době 90. let 20. století měly patřičné schopnosti a zkušenosti.

K rokům 1997-1999 je třeba zmínit aktivity skupiny IAML, národní sekce mezinárodní organizace (The Inter-
national Association of Music Libraries, Archives, and Documentation Centres). Představu o jejich pojetí ná-
rodního zvukového archivu nám mohou poskytnout  články Vojtěcha Mojžíše, působícího v Českém muzeu 
hudby a Julia Hůlka z hudebního oddělení Národní knihovny, kteří publikovali v časopise “Národní knihovna 
- Knihovnická revue”. Z článků uvedených autorů lze získat představu o pojetí projektu typu národní fonotéka 
z doby, kdy ještě nebylo zcela zavedené používání internetu a možnost snadného technického propojení 
institucí (to vneslo do věci podstatně nový rozměr). V roce 1998 představili Julius Hůlek a Michal Hora kon-
cepci Národní fonotéky tak, jak vyplývala z diskuzí tehdy se scházející skupiny zainteresovaných odborníků. 
Stále šlo o představu národní fonotéky jakožto “kamenné instituce”, pověřené zejména metodickými, koordi-
načními a archivačními funkcemi.

Rok 1999 je pak význačný tím, že na pole snah o vybudování národní fonotéky vstoupil Michal Škopík. Jeho 
přístup k věci se od předešlých odlišoval silně inovátorskými a vizionářskými názory. Na ně dnes můžeme 
navázat.

Po přelomu století je patrný přechod od úvah a koncepcí k činům. V roce 2010 vydal Škopík knihu5, ve které 
mj. formuluje riziko spojené s historickými zvukovými dokumenty, pro které v budoucnu nebudou dostupná 
zařízení, potřebná k jejich přehrání. Poukazuje na akutnost podniknutí takových kroků, které pomohou histo-
rické dokumenty uchovat. Rok 2011 představuje mezník v problematice ochrany zvukových dokumentů. Filip 
Šír, tehdejší zaměstnanec pražské Městské knihovny, navázal spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou 
v Brně. Zde spolu s Petrem Žabičkou založili oddělení specializované na digitalizaci gramofonových desek. 
Ale nešlo jen o digitalizaci vlastního fondu MZK. Šír od počátku vnímal nezbytnost řešit všechny související 
otázky a to na národní úrovni. Od roku 2012 se Šír problematice věnuje již jako zaměstnanec MZK. O rok 
později zde byl uveden do provozu portál Virtuální národní fonotéka (dále jen VNF)6. Tímto portálem překra-
čuje problematika zvukových dokumentů rámec MZK a zahajuje se nová etapa pokusu o systematické řešení 

4  ČAPEK, Karel. O Národní diskotheku. In Lidové noviny [online]. Praha: Lidové noviny, 2. 5. 1932, roč. 40, č. 233 [cit. 2014-
01-13]. DOI: Lidové noviny. Dostupné z: http://kramerius.mzk.cz/search/i.jsp?pid=uuid:1c02fcf0-a9a8-11dc-9493-000d606f5dc6&q=-
diskotheku.
5  ŠKOPÍK, Michal. Digitální konverze a archivace audiovizuálních a fotografických archivů: teorie a praxe digitalizace moder-
ního audiovizuálního archivu. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2010.
6  https://www.narodnifonoteka.cz/
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dluhu, který na tomto poli naše společnost stále má. V letech 2013 a 2014 se podařilo zahájit spolupráci  
s Kabinetem informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě, čímž se projektu účastní studenti 
na pozici řešitelů průzkumů. 

V roce 2014 byla z iniciativy týmu VNF založena Pracovní skupina pro ochranu, zpřístupňování a digitalizaci 
zvukových dokumentů. Tým inicioval setkání zájemců o zvukové dokumenty, pracovníků hudebních kniho-
ven, archivů apod., protože potřeboval najít spolupracovníky pro další etapu rozvoje VNF. Některé ze záměrů 
se již naplnily - tým se např. rozrostl o několik aktivních členů mimo MZK. Jde však zase nejen o vlastní VNF, 
ale o celou škálu souvisejících činností, které by ve svém synergickém efektu vedly k naplňování programu 
komplexní ochrany našeho zvukového kulturního dědictví. V situaci, kdy stále žádná z institucí v ČR nebyla 
pověřena systematickou péčí a metodickou činností v této oblasti, měla tato skupina tvořit odborné zázemí, 
poradní sbor a apelovat na aktivní spolupráci ať již individuální, či dokonce institucionální. Již na prvním set-
kání se členové shodli na nezbytnosti vytvořit základní strategické dokumenty. Za prioritu prohlásili potřebu 
vytvořit návrh Koncepce ochrany, digitalizace a zpřístupňování zvukových dokumentů s tím, že je třeba se 
zasadit o její začlenění do národních programů jak státní kulturní politiky, tak programu digitalizace, tak kon-
cepce rozvoje knihoven na další pětiletí. Koncepce byla vypracována a on-line7 zpřístupněna na jaře 2015. 
Dosud se uskutečnila čtyři jednání. K účasti v PS je zván každý se zájmem o tuto problematiku. 

Cílem Pracovní skupiny je tedy sdružovat odborníky z významných „zvukových“ institucí a vytvářet platformu 
pro jejich vzájemnou spolupráci, výměnu zkušeností a usilovat o koordinaci činností. Měla by nyní plnit roli 
odborného grémia a poradního orgánu pro MZK, která letos dostala zvukové dokumenty do své gesce. Dále 
by se PS měla podílet na přípravě a tvorbě metodik a praktických návodů, na přípravě nových odborníků  
a mladé generace, na koordinaci projektů jednotlivých institucí, na prosazování Koncepce, na hledání pod-
pory svých zřizovatelů i vlastního managementu apod. Měla by plnit roli “národního buditele”, tj. svou činností 
a aktivitami upozorňovat na problémy a nutnost jejich řešení a také financování na národní úrovni. Vítáno by 
bylo také rozšíření členů mezinárodní asociace IASA o další české instituce, protože toto sdružení poskytuje 
potřebnou platformu pro sdílení ověřených zkušeností.

S čím se po celou dobu 20. a 21. století setkáváme, jsou tři názvy: národní diskotéka, národní fonotéka, 
národní zvukový archiv. Vývoj názvosloví, které celou dobu označovalo a stále označuje v českém prostředí 
prakticky tutéž myšlenku, nelze jednoduše sjednotit. Není to ale ani třeba, stačí přijmout to, že tyto tři termíny 
značí jednu a tutéž myšlenku tj. zastřešení problematiky zvukových dokumentů, resp. Národní zvukový ar-
chiv. To je instituce, pod kterou by mělo spadat vše související a důležité, část po části. Je třeba si však uvě-
domit rozdíl mezi institucí národní fonotéka/archiv a mezi Virtuální národní fonotékou, tedy portálem, který 
zprostředkovává přístup k informacím o zvukových dokumentech. Také je třeba odlišovat digitální archiv od 
portálu VNF, který alespoň zatím funkci úložiště (čili digitálního archivu) neplní.

Prvním výše zmíněným a zásadním okruhem problémů je evidence zvukových dokumentů. Je třeba vnímat 
její dvojí úroveň: 1. základní evidence a 2. katalogizace (zpracování). V paměťových institucích České repub-
liky nyní nacházíme různou úroveň i rozsah podchycení zvukových dokumentů, což do značné míry určuje 
možnosti dalších potřebných postupů i spolupráce. Je potřeba určit a popsat kroky, které musíme splnit, 
abychom dosáhli nutné výchozí podmínky digitalizace a dlouhodobé ochrany zvukových dokumentů. Bez 
komplexních znalostí o obsahu a stavu fondů zvukových dokumentů, tj. bez kvalitní a kompletní evidence  
a katalogizace totiž nelze kvalifikovaně rozhodnout, kde se nacházejí unikátní dokumenty, které mohou být 
již někde zdigitalizované, které je třeba zachránit před fyzickou degradací -  tj. nelze stanovit priority a efek-
tivní plán vlastní digitalizace. Vzhledem k předpokládané vyšší míře duplicit ve sbírkách, ale také k vysokým 

7  GÖSSEL, Gabriel, Iva HOROVÁ, Michal INDRÁK, Filip ŠÍR, Michal ŠKOPÍK a Petr ŽABIČKA. Návrh Koncepce pro ochranu 
a zpřístupňování zvukových dokumentů v ČR. 2015. Dostupné z: http://goo.gl/sH5D50.
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nákladům a pracovnímu zatížení procesu digitalizace je pochopitelné, že je třeba ji provádět selektivně, 
odpovědně, a hlavně koordinovaně. A hlavně: tato věc spěchá, protože bez dokončené evidence nelze spo-
lehlivě nalézt unikáty a zachránit je.

Prvotní evidencí rozumíme zjištění lokací, počtů a typů dokumentů včetně stavu a způsobu jejich dalšího 
zpracování. Tuto prvotní evidenci nám pomáhají řešit Terénní průzkumy. Po nich musí následovat druhá, 
mnohem náročnější fáze, kterou představuje popis obsahu sbírek tj. zpracování fondů čili katalogizace. Ta 
musí probíhat podle předem dohodnutých standardních metod a postupů. Jen tak lze zajistit kompatibilitu, 
nezbytnou pro spolupráci nejen např. v rámci Souborného katalogu ČR, ale také v rámci VNF, projektu, který 
usiluje o vybudování portálu zvukových dokumentů tj. o agregaci všech existujících záznamů (metadat) do 
jedné společné databáze. Abychom katalogizaci co nejvíce vzájemně sladili, je zde potřebná spolupráce s 
příslušnými odděleními Národní knihovny v Praze a to zejména nyní, kdy se pro knihovny celostátně mění 
pravidla popisu dokumentů. 

Vzhledem k tomu, že zvukové dokumenty spravují i jiné instituce, které se při zpracování neřídí knihovnic-
kými standardy, je třeba proces harmonizace dovést ještě dále, tj. až za hranice knihoven a zainteresovat 
také jiné typy paměťových institucí. Jedním z efektů této skutečnosti totiž může být také podstatné urychlení 
celkové míry zpracovanosti všech sbírek a tedy snížení nákladů na katalogizaci, a to sice prostřednictvím 
výměny a sdílení záznamů - s těmito funkcemi VNF také počítá.

Jak již bylo uvedeno, MZK třetím rokem spolupracuje se studenty kabinetu Informačních studií a knihovnictví 
Masarykovy univerzity v Brně (dále KISK), kteří se podílejí na provádění průzkumu v paměťových institucí 
prostřednictvím předmětu Terénní projekt. Cílem průzkumu je identifikovat fondy zvukových dokumentů po-
mocí rešerše paměťových institucí, jejich e-mailového oslovení a následného dotazníkového šetření. Vzhle-
dem ke společné minulosti a tedy i společné části kulturního dědictví tento průzkum zahrnuje i slovenské 
instituce. Za uplynulé čtyři semestry se studentům zapojeným v Terénním projektu podařilo zmapovat více 
než 7 oblastí. Bohužel ne všechny se podařilo dokončit do takové fáze, aby bylo možné výsledky obratem vy-
užít. Proto se Terénní projekt v příštím semestru zaměří na pokračování průzkumů zvukových dokumentů ve 
fondech knihoven, muzeí, archivů apod. a to se zvýšenou pozorností věnovanou výběru uchazečů o pozice 
řešitele. Především je ale nutné vytvořit pevný základ pro další dokumentační a katalogizační práci spojenou 
s realizací výstupů v podobě získávání metadat do portálu VNF.8

A jak lze ochránit obsah zvukových dokumentů, podléhajících fyzické degradaci? Jedinou cestou k jejich 
trvalé záchraně je digitalizace a redigitalizace. Je třeba ji provádět do standardizovaných formátů, zaručují-
cích možnost trvalého archivování a zachování obsahu. V této oblasti se ČR opět může opřít o zkušenosti 
ze zahraničí a využít již zmiňované metodické materiály IASA. Dále lze navázat na konkrétní projekty již 
provozované v České republice, např. digitalizace magnetických pásu v Českém rozhlase nebo v Národním 
ústavu lidové kultury či digitalizace gramofonových desek v MZK a na některé další menší projekty zapoje-
ných paměťových institucí.

Metodika samotné digitalizace – tedy konverze analogového záznamu do digitální podoby - a způsoby migra-
ce digitálního zvuku z ohrožených starších typů digitálního záznamu, jsou ve vyspělých zemích otázkami 
řešenými již desítky let. Na odborných fórech paměťových institucí a v prostředí zvukového průmyslu vznikla 
řada doporučení a metodik, které je možno po pečlivém zvážení adaptovat i pro specifické podmínky České 
republiky. Protože v bývalém Československu se poměrně brzy etabloval úspěšný filmový, gramofonový 
průmysl a rozhlasové vysílání, existuje u nás doposud řada profesionálů v oblasti zvukové výroby a archiva-
ce, na jejichž zkušenosti je možno a nutno navazovat.  

8  ŠÍR, Filip. Terénními projekty k Virtuální národní fonotéce. In: Inflow.cz. [online]. 22.07.2015. Dostupné z: http://www.inflow.
cz/terennimi-projekty-k-virtualni-narodni-fonotece.
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Východiskem pro úspěšnou tvorbu českých metodik musí být detailní výzkum historie zvukového záznamu  
v bývalém Československu a obdobný průzkum aktuálního stavu zvukových dokumentů v paměťových insti-
tucích a jeho dalších držitelů. Specifická byla například situace v prostředí rozhlasu, televize, filmu a gramo-
fonového průmyslu. Zde přes značná omezení vyplývající z ekonomické a politické situace a izolace státu, 
ctili profesionální standardy a dosáhli proto i mezinárodních úspěchů. Řada těchto velkých institucí má již své 
fondy či jejich klíčové části převedeny do digitální podoby a prvotní fáze procesu digitalizace zde již proběhla. 
Naprosto odlišná je situace v kulturních, akademických a odborných pracovištích. Vzhledem k neexistenci 
kvalitního a trvalého záznamového média bude práce se zde převažujícími méně kvalitními a ohroženými 
médii pro záchranu našeho zvukového dědictví největší výzvou.9

Nutným předpokladem profesionální digitální konverze zvukového záznamu je co nejkvalitnější reprodukce 
originálního záznamu, která je limitována dostupností reprodukčního zařízení, kvalitou zvukového záznamu 
a média a také znalostmi a schopnostmi operátora přepisu. 

Předmětem ochrany zvukových dokumentů samozřejmě musejí být také dokumenty, vzniklé rovnou jako 
digitální (digital-born). Často jde o média s omezenou či neověřenou životností. Doporučujeme věnovat po-
zornost převodu digitálních záznamů na digitálních kazetách R-DAT, formátu MiniDisc a všech dalších méně 
rozšířených formátů (Alesis DAT, DTRS atp.). Spolu se stárnutím a odcházením příslušných reprodukčních 
zařízení nebude totiž již možné v ČR zajistit převod těchto záznamů do nových úložišť. 

V současnosti je vhodné dle doporučení IASA TC0410 ukládat zvukové záznamy v podobě formátů WAV, 
resp. BWF (Broadcast Wave File, rozšíření formátu WAV o metadatovou hlavičku) v rozlišení alespoň 24 
bit/48 kHz u dat vzniklých digitálně v původním kódování a neměla by být využívána ztrátová komprese dat. 
Součástí archivů zvukových dokumentů pak musí být digitalizovaná původní dokumentace a veškerá dostup-
ná metadata (popisná, administrativní i technická)11.

Virtuální národní fonotéka (www.narodnifonoteka.cz) je webový portál, zaměřený na zpřístupnění informací  
o zvukových dokumentech nejen v paměťových institucích České republiky. Projekt vznikl v rámci rozvojo-
vých aktivit MZK. Jeho cílem je shromáždit a zpřístupnit na jednom místě informace o existenci, umístění  
a obsahu zvukových dokumentů, které tvoří naše kulturní dědictví. 

Portál v této chvíli zahrnuje již téměř 500 tisíc záznamů převážně bibliografického typu, které pokrývají fondy 
zvukových dokumentů sedmnácti českých knihoven. Zapojit je třeba také soukromé sběratele a v neposlední 
řadě také diskografické záznamy - v současnosti obsahuje diskografické záznamy první československé 
gramofonové firmy ESTA.12

Unikátně je součástí VNF také archiv společnosti Supraphon, (obsahující řadu titulů našich předních před-
válečných vydavatelských firem ESTA a Ultraphon), archiv Radiotéky Českého rozhlasu a obsah portálu 
Audioknihy.cz. Celkem jde v současné době o 20 přispívajících institucí. S řadou dalších právě aktuálně jed-

9  IASA Technical Committee, 2005. The safeguarding of the Audio Heritage: Ethics, Principles and Preservation Strategy 
[online]. Johannesburg: International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA), 2005. Dostupné z: http://www.iasa-web.
org/tc04/audio-preservation.
10  IASA Technical Committee, 2009. Guidelines on the Production and Preservation of Digital Audio Objects [online]. Jo-
hannesburg: International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA), 2009. Dostupné z: http://www.iasa-web.org/tc03/
ethics-principles-preservation-strategy.
11  ŠÍR, Filip a Petr ŽABIČKA. Metodika pro digitalizaci a on-line zpřístupňování gramofonových nahrávek a dalších zvukových 
dokumentů pro paměťové instituce. Brno: Moravská zemská knihovna, 2014. [online]. Dostupné z: http://goo.gl/kt0sr5.
12  GÖSSEL, Gabriel, ed. a ŠÍR, Filip, ed. Český katalog nahrávek gramofonové firmy Esta 1930-1946.   1. vyd. Brno: Morav-
ská zemská knihovna, 2014. 368 s. ISBN 978-80-7051-203-6.
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náme včetně např. s Českou televizí, Hudební fakultou AMU, Knihovnou Institutu divadelního umění apod.. 
Na základě analýzy obsahu VNF bude následně možné přikročit odpovědně také k vlastní digitalizaci nosičů 
hlavně historických, které představují nejcennější součást  kulturního dědictví ČR. 

Portál VNF je tedy specializovaným elektronickým informačním zdrojem, který by měl sloužit všem. Předsta-
vuje přínos pro studenty, pedagogy, interprety, knihovníky, pracovníky archivů a pro další odbornou i laickou 
veřejnost. Je nejen nástrojem pro jednoznačnou identifikaci a lokalizaci konkrétních zvukových nahrávek, ale 
poslouží také k edukačním účelům, historickým či sociologickým výzkumům apod. 

Kromě obvyklých popisných údajů o obsahu dokumentů se přímo v záznamu zobrazují také odkazy na již 
existující digitalizované verze obsahu přímo do lokálních e-knihoven. Volně dostupné – tj. autorsky již ne-
chráněné nahrávky – si lze rovnou poslechnout: VNF si za tímto účelem spustí další aplikaci Kramerius, která 
byla od verze 4 upravena pro reprodukování audionahrávek. 

Další zajímavou, a pro běžné knihovní databáze neobvyklou funkcí, je v záznamu uvedený odkaz na přísluš-
ný e-shop, kde si lze v případě zájmu daný dokument přímo objednat. 

Ani v Souborném katalogu ČR (SK) nelze najít vše to, co již nyní obsahuje VNF, protože do SK se zasílají 
katalogizační záznamy pouze z knihoven a až od určité doby, nikoliv retrospektivně. To znamená, že hlavně 
ke starší a dnes již historické produkci zvukových dokumentů se prostřednictvím SK dostat nelze. 

Jsme na samém začátku velmi náročné a dlouhé cesty. Potvrdila se obava, že digitalizace zvukových doku-
mentů je dosud převážně jen nesystematickou a okrajovou činností většiny paměťových institucí, a to i těch 
s významnými sbírkami. Důvody jsou zřejmé: institucím chybí kapacity jak pracovní, tak finanční. Knihovny, 
stejně jako muzea a další paměťové instituce, často dosud zápolí s nedokončeným retrospektivním zpra-
cováním dokumentů tištěné povahy (ve většině knihoven nejsou kompletně zpracované ani hudebniny). Je 
však patrné, že všeobecně chybí také know-how. Zvukové nosiče však nenávratně zanikají. Víme, že už teď 
začínáme v mnoha případech pozdě.13 

13  MCKERNAN, Luke. Save our Sounds: Save our Sounds is the British Library’s programme to preserve the nation’s sound 
heritage. In: British Library [online]. 12.01.2015. Dostupné z: http://www.bl.uk/projects/save-our-sounds#. 
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Výhody technologie BIM nejen pro památkovou péči
Rudolf Vyhnálek

Cílem každého projektanta pozemních staveb by mělo být, a většinou i je, připravit projekt tak, aby byl re-
alizován maximálně efektivně. Efektivní řešení konstrukcí vede ke snížení nákladů na stavbu samotnou, 
mnohdy však i na její provoz. O řád výše se pak projektant dostává v případě, že se projekt týká historické 
budovy, nebo dokonce budovy památkově chráněné. Zde je třeba postupovat s maximální možnou přesností 
a citlivostí s ohledem na úpravu konstrukcí a to nejen po stránce architektonické, ale i technické. Snahou je 
minimalizovat dopad stavební činnosti na objekt samotný a zachovat tak jeho původní ráz. 

U projektů nových staveb se dnes poměrně výrazně začíná prosazovat technologie, která nade všechnu 
pochybnost převezme pomyslné žezlo po stávající CAD technologii. Touto novou technologií je BIM. Termín 
BIM je vysvětlován v mnoha článcích a prezentacích jako technologie, nebo proces, umožňující vytvoření 
virtuálního modelu stavby uvnitř počítače a to nejen jako 3D objekt, ale jako objekt obsahující velké množ-
ství přidaných informací, které pak využívá stavba či budoucí správce objektu, nebo také investor. Nesmíme 
však zapomenout zmínit neméně důležité aspekty BIM technologie, a těmi jsou sdílení dat a komunikace. 
Aktuálně dostupné prostředky (software a hardware) víceméně již dnes dokáží vše zmíněné naplnit. A jak to 
prakticky funguje?

Prvním krokem v BIM je příprava tak zvaného BEP (BIM Execution Plan). V BEP je specifikováno, jakým způ-
sobem budou data zpracovávána, předávána, revidována atd. Jedná se o krok důležitý, nicméně pro vlastní 
realizaci BIM projektu je podstatný hlavně krok následující a tím je tvorba 3D modelu stavební části objektu,  
a po sléze profesních částí. U projektů rekonstrukcí historických budov jde především o zpracování stávají-
cího stavu objektu. Nejstandardnější cestou získání podkladu pro zpracování dokumentace stávajícího stavu 
je v současné době geodetické zaměření objektu a předání 2D DWG podkladů (editovatelná vektorová data). 
Tato cesta je poplatná v současné době nejrozšířenějšímu způsobu zpracování projektové dokumentace, 
kterou je 2D CAD. Nevýhodou takového zpracování je, že dostáváme informace pouze částečné. Záleží na 
geodetovi, jak precizně popíše 2D zákres, abychom pochopili, s jakými technickými problémy se v projektu 
potkáme. Kvůli omezenosti 2D informace ve většině případů narážíme na neúplnost dat, která mnohdy vede 
k chybným závěrům projektanta a minimálně ke komplikacím na stavbě. Proto se do popředí dostává nová, 
progresivnější metoda zaměření stávajícího stavu objektu a tou je laser scaning. Tato metoda umožňuje zís-
kat velice přesné 3D zaměření v podobě tzv. mračna bodů. Tyto body vytváří opticky plochy, které projektant 
dokáže přečíst a na základě nich namodelovat jednotlivé konstrukce, které bude potřebovat pro úpravy či jen 
pro dokumentaci. Příklad je vidět na obr. 1, kde je zobrazena stávající konstrukce stanice metra A, konkrétně 
Náměstí Míru, která se stane přestupní stanicí, až bude realizována trasa D pražského metra.

Mračno bodů tedy slouží jako podklad pro tvorbu BIM modelu. Ten vzniká tak, že jednotlivým 3D objektům 
musíme „sdělit“, o jakou část konstrukce se jedná a k jakému podlaží jsou tyto prvky přiřazeny. A nejen to, 
např. u stěny je třeba specifikovat i materiálové řešení a tloušťku jako nutné minimum. Dále je možné spe-
cifikovat kód stěny, její slovní popis a další informace, které BIM model zpřesňují. Množství těchto informací 
samozřejmě musí odpovídat stupni zpracovávané dokumentace.

Obdobnou metodou je i zaměření pomocí dronu. Tato technologie má však svá omezení v přesnosti a mož-
nosti využití (exteriér). Na obr. č. 2 je ukázka fasády vodárny na Vinohradech, která byla zpracována touto 
technologií.

Takto zpracovaný pasport objektu je samozřejmě mnohem informačně cennější, než standardní 2D zakres-
lení. Díky tomu jsou schopny následné profese realizovat svou část s minimální potřebou ptát se tvůrce BIM 
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modelu, jak objekt v daném místě vypadá po stránce geometrické či materiálové. To významně ulehčuje ko-
munikaci a snižuje počet tzv. RFI (Request For Information). Zvyšuje se však komunikace spojená s vlastním 
procesem projektování, tj. projektanti jednotlivých profesních částí se více domlouvají na tom, jak v daném 
místě postupovat. Díky tomu vzniká mnohem zkoordinovanější model, potažmo dokumentace. Praktický do-
pad pak spočívá v tom, že velké množství koordinačně problematických míst je vyřešeno virtuálně v počítači, 
kde řešení problému stojí nejméně peněz. U historických objektů je tento efekt o to důležitější, že se snažíme 
minimalizovat množství stavebních úprav. Na obr. č. 3 je zobrazen jeden z příkladů komplikovaného projektu. 
Jedná se o projekt Pustevny, kde stavební část je zpracovávána ateliérem Masák & Partner, TZB společností 
METROPROJEKT Praha. Na projektu byla vyzkoušena spolupráce nad modely, které byly vytvářeny v růz-
ných aplikacích (ArchiCAD, Revit).

Dalším významným efektem tvorby BIM modelu je poměrně precizní výkaz výměr, který slouží jako pod-
klad pro následný rozpočet. Z modelu jsme schopní přesně určit objemy a plochy konstrukcí, a také počty 
jednotlivých výrobků, které do modelu vkládáme. Pokud jsou konstrukce správně rozděleny (např. stěna je 
vytvořena z patra do patra a nikoliv přes všechna podlaží), je možné takto vytvořená data využít dál a to 
konkrétně pro simulaci výstavby a přípravu staveniště. Tím plníme další cíl BIM projektu a tím je využití mo-
delu na stavbě. Data vytvořená v BIM aplikaci je možné propojit s harmonogramem prací a tak naplánovat 
přesněji a jednodušeji celý proces výstavby. V současné době se do popředí dostává opět prefabrikace, kdy 
jednotlivé díly obdrží RFI nebo QR kód a při příjezdu na stavbu a jejich osazení tyto informace putují zpět do 
BIM modelu, čímž se kontroluje dodržení harmonogramu prací. Toto zvyšuje kontrolu nad celým procesem 
výstavby a financemi s tímto procesem spojenými.

Potom, co je objekt postaven, je třeba zpřesnit stávající BIM model a vytvořit tak model skutečného provede-
ní stavby. Ten pak slouží jako podklad pro následnou správu objektu. Pokud má správce objektu odpovídající 
software, dokáže u jednotlivých prvků evidovat servisní cykly, zodpovědné osoby, přidělovat zdroje k těmto 
prvkům, či evidovat jejich činnost a vyhodnocovat tak efektivitu fungování objektu (měření a regulace). Tyto 
data se pak s jistotou hodí i u následných úprav objektu v podobě adaptací či rekonstrukcí. Jejich životnost 
končí životností stavby, čili lze je využít i pro demolici. Ale to je hudba daleké budoucnosti, neboť budovy 
postavené metodou BIM jsou v současné době uváděny do provozu, nebo jsou už krátkou dobu spravovány.
Na závěr shrnutí nejpodstatnějších efektů BIM pro projekty nejen památkově chráněných budov:

1. BIM model perfektně popisuje projektovaný objekt či úpravu včetně prostorových návazností a mate-
riálových informací

2. BIM model umožňuje efektivnější komunikaci, jejímž výsledkem je zkoordinovanější projekt a projek-
tová dokumentace

3. U rekonstrukcí je nejvhodnějším způsobem zaměření stávajícího stavu laserové skenování

4. BIM model je zdrojem velmi přesných výkazů výměr, čímž lze získat větší kontrolu nad rozpočtem

5. Stavba dokáže model využít pro koordinaci, simulaci výstavby i komunikaci s projektantem

6. BIM data lze využít v FM systémech pro správu budov

7. BIM je technologie umožňující pracovat s budovou po celou dobu jejího životního cyklu!



Mezinárodní konference
Využití digitálních technologií v památkové péči

Mezinárodní konference
Využití digitálních technologií v památkové péči

www.digiheritage.cz     info@digiheritage.cz   www.omniumos.cz

90

Obr. Č. 1.: METROPROJEKT Praha, a.s. – Metro D - Stanice Náměstí míru 

Obr. Č. 2.: Sweco Hydroprojekt, a.s. – Fasáda vodárny na Vinohradech
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Obr. Č. 3.: Masák & Partner, s.r.o., METROPROJEKT Praha, a.s. – Libušín Pustevny – kompletní BIM model
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