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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem autorům známým i anonymním, jakož i jejich dědicům, kteří
zpřístupněním prací na světové komunikační síti mi dali možnost citovat je v
této knize. Jak jen bylo možné, snažil jsem se citovat obrazy, které umožňují
uchopit podstatu optického obrazu, jeho významu a práce s ním. Autorství je
uvedeno u každé jednotlivé ilustrativní citace. Pokud tomu tak není, pak uvedení
autorství je nepodstatné, nepřípadné nebo znamená vlastní provenienci.
Autor
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Jan Vermeer van Delft; Důstojník v rozhovoru s usměvavou mladou dámou před Novou a přesnou mapou
Holandska a Zapadofríských ostrovů, 16581
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Jan Vermeer van Delft; Officer and Laughing Girl, Oil on canvas, 50,5 x 46 cm, Frick Collection, New York
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Moto:
Virtual: Something that you think you have, but you
don't.
Transparent: Something that you don't know you
have, but you do.
Virtually transparent: Something...

Moto:
Virtuální: Něco, o čemž si myslíte, že máte, ale není
tomu tak.
Průhledné: Něco, o čemž si myslíte, že vám chybí, ale
opak je pravdou.
Virtuálně průhledné: Něco….

Tony Karp

Tony Karp

INCIPIT
Na předcházející straně vidíme prvé zachycení, prvou fixaci optického obrazu o sobě,
prvou optickou momentku. Manuální (malířské) zachycení je z roku 1657 a předchází
tak téměř o 300 let mechanickou fixaci optického obrazu na základě chemického
procesu nazývaného barevnou fotografií. Jan Vermeer činný v holandském městě
Delft v tomto obraze, jako nejméně v 30 dalších, z nichž Hodina hudby z roku 1664 je
asi nejslavnější, respektoval fenomén optického obrazu do té míry, že optický obraz
nikoliv „obkreslil“ nebo jinak „tvůrčím“ způsobem využil, nýbrž že jej okopíroval
v jeho originální plastičnosti, tj. tonalní a geometrické perspektivě, a to poté, kdy ho
zkomponoval z tvarů a forem původně třírozměrných objektů a figur, která aranžoval
jako tableax vivant. Mohl to, neboť optický obraz (slovy Philipa Steadmana2) je
„zkolabovaným prostorem, v němž se prostorově solidní, tj. plastické objekty stávají
plochými entitami, jejichž formy jsou rozeznatelné jen jejich obrysy, tonální modulací
a vrženými stíny. I prostor mezi jednotlivými objekty se transformuje do plochých
tvarů. Všechny tyto tvary mohou být studovány a manipulovány pohybem objektů
samých. Obraz tak nabývá matoucích a paradoxních kvalit“ - stává se imagem neboli,
vyjádřeno historickým termínem, stává se „barevnou fotografií“: dokonalá iluze
prostorové hloubky nereálně reálných objektů (sic), koexistuje s reálně hmatatelnou
plochou v podobě virtuálně transparentní mozaiky nebo intarzie. Obraz Jana
Vermeera, Důstojník v rozhovoru s usměvavou mladou dámou před Novou a přesnou
mapou Holandska a Zapadofríských ostrovů z roku 1658 je i prvou optickou
momentkou v historii. Obraz má nejenom vyhraněné kvality věcně zobrazivé
(ikonické), ale také kvality povýtce časové (autentické). Okamžik prostoru je
petrifikován v rovnovážné struktuře (ekvilibriu) plošných tonalit.
2

Philip Steadman: Vermeer’s Camera, Chapter 9, The influence of the camera on Vermeer’s painting style,
Oxford University Press, Oxford 2001
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INTERIM

Vermeer van Delft, Hodina hudby, olej na plátně, 1664

"The way Vermeer painted this wall is consistent with a photograph. It is not consistent with
human vision. If you were standing in the room that Vermeer painted, you would see that wall
as a pretty even shade of off-white. The retina in your eyeball does some image processing to
minimize the effect of light and shadow. To your eye, the wall appears to have far less
contrast than it actually has. And if you can't see it, you can't paint it. But Vermeer, unlike
other painters, painted his walls the way a photographic camera would record it."
Tim Jenison
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Svědek, Tim Jenison ve „Vermmerově“ MÍSTNOSTI

„Způsob, jakým Vermeer namaloval tuto zeď, je v souladu s fotografií. Není to v souladu
s lidským zrakem. Pokud byste byli v místnosti, kterou Vermeer namaloval, viděli byste zeď před
vámi jako rovnoměrně šedou. Lidské oko zpracovává obraz na sítnici tak, aby byl
minimalizován účinek světla a stínu. Oku se jeví zeď s mnohem menším kontrastem, než je ve
skutečnosti. A co nevidíte, to ani nemůžete namalovat. Ale Vermeer na rozdíl od jiných malířů
maloval své stěny tak, jak by to zaznamenal fotografický přístroj.“ Tim Jenison
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Úvodní poznámka
Běžně se uvažuje o optickém obraze jako o tom, co se jím zobrazuje a nikoliv o tom,
jaký je tento obraz sám o sobě. Mluví se o optických iluzích (virtualitách) jako
realitách a realita optického obrazu je míjená. Takto dochází k nedorozuměním a často
i herezím. Pro tuto úvahu je fenomén optického obrazu objektem primárního zájmu.
Vzhledem k jejich síle (přesvědčivosti) je nesnadné virtuální přesahy optického
obrazu pominout a o nich se nezmiňovat. Zde ale vystupují jako objekty sekundárního
zájmu, jako virtuální pozadí (věcně mrtvé jeviště) pro hru živých organismů (reálných
protagonistů).
Postihnout optický obraz, vidět jej jako takový či dokonce vnímat jej o sobě je velmi
obtížné. Optický obraz je svou podstatou „průhledný“ a v tomto smyslu „neviditelný“.
Optický obraz je tvořen světlem a světlo spatřit je nesnadné až nemožné. Většinu
toho, co o optickém obraze víme, je zprostředkováno jeho fixovanou podobou a
veškeré ilustrace aspektů optického obrazů jsou možné jen pomocí jeho záznamů a
reprodukcí.
O jaký problém jde, to můžeme demonstrovat na příkladu dalekohledu (teleskopu) a
vlastně průhledového hledáčku. Optický obraz, jak je dán dalekohledem či
průhledovým hledáčkem, pozorujeme přímo, ale nepřipadá nám, že pozorujeme obraz,
nýbrž díváme se skrze něj na něco za ním. V případě binokulárního dalekohledu je
iluze vidění nikoliv obrazů vzdálených předmětů, ale předmětů samých v prostoru tak
dokonalá, že máme nevyhnutelný dojem, že binokulární dalekohled je druhem
jednoduchých brýlí do dálky. Neurčujeme, co je vlevo, vpravo nahoře či dole, ale
vidíme to za sebou v neohraničeném prostoru – stačí pohnout dalekohledem vlevo,
vpravo, nahoru či dolů a pokračujeme v prohlížení prostoru, kterého jsme i my sami
v dané chvíli nedílnou součástí.
Obraz se ale buduje v ohraničené, na momentálním prostoru nezávislé ploše.
„Prostorové“ vidění, které je v rozporu s umisťováním obrazových prvků
v obrazovém rámu, omezuje, až vylučuje budování specifického obrazového prostoru.
Záleží na tom, jak významnou roli hraje v obrazovém prostoru perspektiva. Čím
významnější roli perspektiva v optickém obraze hraje, tím rušivější je binokulární
vidění.
Optický obraz odrazuje reflexi. Je tak dalece „průhledný“, že reflexe jeho existence je
považována za spekulaci, i když opak je pravdou.
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Optický obraz je nekonečně variabilní3 a v jeho fixované podobě se jedná o velmi
komplikovanou plošnou strukturu4. Extrémní složitost optického obrazu implikuje
jeho malou srozumitelnost až podstatnou nepochopitelnost a neuchopitelnost. Optický
obraz je pro nás, pro naše oči tak složitá struktura k autonomní reflexi, že dáváme
přednost se v něm orientovat per analogia, tj. orientujeme se vněm jako ve vnějším
světě a přitom logicky přenášíme zvyklosti takové orientace do obrazu samého.
Zásadní problematičnost celé věci je dána tím, že originální (existencí původní)
optický obraz je rozložen v uzavřeném, temném, většinou velmi malém a tím velmi
nesnadno viditelném prostoru. Existuje v prostoru, je plastickou entitou, ale my s ním
zacházíme jako s plochou, umístěnou v různých místech jeho optického prostoru.
Říkáme, že jej na tuto plochu promítáme. Většinou je tato plocha kolmá na optickou
osu optického obrazu, ale není to nutností, a pokud je prostor optického obrazu větší,
můžeme promítací plochu různě natáčet (kypovat) a tím ovlivňovat podobu výsledné
geometrické perspektivy. To je řídké dnes, kdy dominují miniaturní optické prostory
existující v kubikulu měřeného v milimetrech a fungující i v/na nepatrné „plošce“
mobilního telefonu.
Nesnadnost až neschopnost dostat se k podstatě optického obrazu se jako problém řeší
tím, že optický obraz se chápe nikoliv jako obraz o sobě a tedy tvar, nýbrž jako
zobrazení něčeho mimo optický obraz nezávisle existujícího. Jako takové je toto
řešení iluzívní. Malou až nicotnou niternost přehlušuje vnějškovost.
Prima facie optický obraz nevystupuje jako přímá forma – není tvořen – nýbrž plní
roli zástupnou na základě zdání něčeho mimo jeho formu, něčeho, což není
ovlivnitelné. V prvém přiblížení optický obraz nepředstavuje něco, ale je tím něčím.
Není skutečný o sobě, nýbrž „existuje“ virtuálně. Ve své zdánlivé skutečnosti je
optický obraz neproblematicky uchopován a manipulován, jako nereflektovaná
dokumentární entita. Je takto v drtivé většině případů tvarově triviální a absence
kvality tvaru má či spíše musí být vyvažována četností produkce.
Zužitkování či spíše zneužití neformálních (virtuálních) aspektů optického obrazu, tj.
přemíra vnějškovosti (dokumentárnosti) a bezmezná libovůle zdůraznění jeho
zdánlivých aspektů vede k znetvořující degradaci jeho tvarové podstaty až tak dalece,
že forma se stává ohavnou. Ošklivost digitálních „podobenek“ ID průkazů je tak
odpudivá, že jedinec se zdráhá je vidět a přenechává je identifikačním algoritmům
strojů. Vlastník chytrého telefonu seká jednu „momentku“ za druhou v nekonečné
sérii, jak chytá krajinu nebo událost do přístroje jako světlo do krabičky od sirek, aby
nakonec prohlížel obrázky, které jsou jenom jemu srozumitelné, jak odpovídají jeho
projekcím. Tvar je zdemolován do té míry, že je přijatelný („srozumitelný“) jen
„tvůrci“ samému. Jen on sám ví, co se tam má vidět. Nic proti projekcím jako

3

Při zájmu o problematiku počítačového viděni, se někdo pokusil o kvantifikaci optických obrazů a došel k
závěru, že i relativně malý sensor 1000x1000 pixel může teoreticky poskytovat 256 umocněno na 3000000 různých
obrazů.
4
Pojednáváme-li o optickém obraze, je obtížné až někdy nemožné upřesnit, zda se jedná o jeho originální
prostorovou (tzv. vzdušnou) existenci nebo o jeho zaznamenanou (fixovanou) podobu. Takové dilema je
prozatím nevyhnutelné.
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takovým. Nakonec každý obraz má projekční základ. Ale zde je problém v tom, že
jsou to projekce esotericky či narcisticky individuální.
V této charakterizaci a vymezení, či spíše omezení, je nepotřebné rozlišovat mezi
optickým obrazem o sobě a jeho konkrétním záznamem. Pro tento výklad se optickým
obrazem rozumí především být to, co bylo fixováno fyzicky (chemicky, elektronicky
či jinak) a nejlepší analogií situace vidění či předstupněm v procesu „zviditelnění“
optického obrazu je jeho podoba v ohraničení matnice jednooké zrcadlovky nebo jeho
živý náhled (live-view) v "elektronickém hledáčku"5 nebo na monitoru. V obou
případech máme nevyhnutelný dojem, že nepozorujeme optický obraz, nýbrž něco
nebo někoho, a to je nejlepší doklad toho, že tato volba situační analogie či předstupně
„zviditelnění“ jsou případné pro práci s optickým obrazem a jeho tvorbu, o což při
této úvaze (analýze) především jde.
Pokud je to možné, snažím se v této práci vyhnout pojmu a slovu fotografie. Tento
pojem je historicky překonaný (diskreditovaný) a historické konotace tohoto termínu
neumožňují vystihnout pravou podstatu problému, jemuž je tato práce věnována.
Historičnost pojmu nejlépe dokládají současné teorie sémiologické.

Mirage_DSC00690,
Sony ILCE-6000, EPZ
16-50mm, 1/80s, f5.6,
f5.6, 50mm (ff75mm)

5

Pojem elektronického hledáčku je matoucí. Nejedná se o hledáček jako o pomůcku k vidění optického obrazu,
ale je to opět přímé nahlížení obrazu jako na monitoru, i když v tomto případě je obraz pozorován lupou a je v
lepším rozlišení, než na monitoru.
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TESSERA OPTICKÉHO OBRAZU
6

S optickým obrazem se vždy pojí čtyři charakteristicky podstatné aspekty, a to
PLASTIČNOST, OSTROST, SVĚTLOST a VELIKOST. V ohraničené ploše určité
velikosti se spolu utkávají plastičnost a ostrost, jakoby na jevišti více či méně
osvětleném. Velikost plochy určuje konkrétní jeviště, v němž se odehrává drama
stálého soupeření plastičnosti a ostrosti. Drama, které se lépe či hůře sleduje. Jeviště je
někdy pro jejich souboj příliš malé, jindy zase se v něm ztrácejí. Někdy vítězí
perspektiva plastičnosti, jindy dominuje vjemová ostrost. Souboj se odehrává
v jasném světle nebo se ztrácí v temnotě, ale vždy jsou na jevišti pospolu. Nemohou
navzájem bez sebe být. Optický obraz má čtvernou (kvartérní) povahu. Nejlépe se dá
tato čtverná povaha pochopit analýzou stenopeického obrazu jako specifické formy
optického obrazu, a dále také sledováním vývoje objektivu.
Stenopeický, konstantně světlý (či spíše tmavý) obraz nezná soupeření perspektivní
plastičnosti s ostrostí a jeho velikost je „neomezená“. Mohli bychom také říct, že
stenopeický obraz se vykazuje dokonalou (rektilineární) geometrickou perspektivou,
že jeho tonalita je měkce vykreslena, a že je třeba stenopeický obraz pozorovat v jeho
originální velikosti, což je nesnadné, protože stenopeický obraz je pro oko velmi málo
světlý. Zvětšování jeho velikosti je nepřípadné, protože se tím rychle rozplývá.
Naproti tomu optický obraz vytvářený nikoliv malou dírkou, nýbrž průhlednou, světlo
lámající čočkou či spíše kombinací více čoček (objektivem) je vždy spojován se zcela
určitou velikostí (dost malou až miniaturní). Geometrická perspektiva je dána
specifickou kombinací čoček neboli konstrukcí objektivu a iluze prostorové
trojrozměrnosti (plastičnosti) obrazu jde pospolu s jeho ostrostí (někdy překvapivou)
či neostrostí, někdy velmi rušivou, jindy příjemnou. Optický obraz vytvářený čočkou
je variabilní. Hodně variabilní. Stenopeický obraz je „fádně“ stabilní.
Elektronicky infinitezimální záznam optického obrazu a možnost práce s digitálně
uloženým, virtuálním obrazem (post-processing) otvírá nové horizonty v přístupu
k podstatě optického obrazu. Umožňuje, zprostředkovává možnost zabývat se nejen
jevem optického obrazu, ale také se přiblížit k jeho podstatě. Ve chvíli kdy můžeme
simulovat na monitoru PC různou velikost optického obrazu, různou světlost a jeho
různou tonalitu (pestrost) a současně snadno srovnávat (hodnotit) prováděné změny, v
té chvíli můžeme začít systematicky zkoumat podstatné aspekty optického obrazu,
zejména ostrost a velikost, což při chemickém záznamu bylo velmi nesnadné. Bylo to
nesnadné a často nemožné, protože záznam nebyl objektivně a přesně kvantifikován a
vágnost vymezení analogového záznamu a omezená možnost práce s většími počty
souborů analogických dat neumožňovala snadnou až objektivně statistickou
srovnatelnost. Je zde něco jako abstraktní, pevná kostra, na níž se upínají konkrétní
jevy. Jev je možné postihnout abstrakcí.

6

Řecké slovo τέσσερα (téssera) znamená čtyři.
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Zaměřme blíže naši pozornost na určující faktory optického obrazu a pokusme se je
blíže určit a ilustrovat. Je to nesnadné, protože jsou vždy neoddělitelně pospolu a je
obtížné zabývat se jimi v jejich izolovanosti.

Contraposti, Daguerrotypie, cca 1850
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PLASTIČNOST
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Plastico_0938, Canon EOS RP, Sigma 24 mm F1.4, ISO 800, f1.4, 1/400s, 24 mm.

Velmi výrazná geometrická a tonální perspektiva objektivu spolu s velmi strmým, gradientem ostrosti, jak je
dán velkou aperturou 1.4, budí silný pocit plastičnosti. Scvrklé rajče objektivně umístěné na simulákru řecké
bohyně se zdá ležet na obraze, ba z něho vypadávat.
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PLASTIČNOST
Stenopeický otvor nebo čočkový objektiv vytváří v temném kubikulu optický obraz
s charakteristicky geometrickou a specificky tonální perspektivou, tj. tonalitou danou
vrženým a vlastním stínem, popřípadě leskem. Fixací optického obrazu na plochu se
třírozměrný optický obraz převádí na dvourozměrnou strukturu. Optický obraz může
být výjimečně i plochý – tzv. reprodukce ploché předlohy. V tomto výjimečném
případě může práce s optickým obrazem být velmi užitečná, ale z hlediska tvůrčího
málo zajímavá.
Geometrická perspektiva určuje gradient struktury, tj. postupnou změnu velikosti
obrazových prvků neboli figur. Prvky v dolní části obrazu jsou větší a tvoří popředí.
Prvky za popředím jsou uprostřed obrazu a nejmenší prvky jsou v horní části obrazu a
budí dojem pozadí. Dojem prostorové hloubky zdůrazňuje diagonální umístění
(diagonální linearita) a vzájemné překrývání se postupně zmenšujících prvků a jejich
různá ostrost v hloubce pole. Při velkých aperturách může být různost ostrosti velmi
významným faktorem iluze obrazové prostorovosti. Diagonální linearita hraje
významnou roli v dojmu prostorové hloubky v ploše obrazu. I prvky téže velikosti,
jsou-li umístěny v obraze diagonálně (v úhlopříčce obrazu) budí dojem rozložení
v prostoru. Jejich překrývání dojem dále zesiluje.

Jako gradient figurální struktury optického obrazu je možné geometrickou perspektivu
značně ovlivnit ohniskovou délkou či spíše záběrovým úhlem objektivu. Velký úhel
záběru nám umožňuje se „vnořit“7 do prostoru a tvořit velkými kontrasty velikosti
figur. Malý záběrový úhel optický prostor zužuje. Máme dojem, že jsme z optického
prostoru „vylučování“ a rezultující figurální kontrasty jsou malé až nicotné. Malý
záběrový úhel nám znemožňuje volný pohyb v prostoru obrazu, znesnadňuje, až
znemožňuje práci s geometrickou perspektivou, a tedy formování obrazu tvarem.
7

Toto „vnoření“ může být i doslovné, když manipulátor (Operator] je jednou z figur obrazu, který tvoří, jak to
umožňuje objektiv s extrémním úhlem záběru. Je pro tvůrce nesnadné nebýt v obraze, který vzniká při užití
objektivu „rybí oko“.
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Geometrická perspektiva je dána způsobem (druhem) projekce, která může počínat
jednoduše malou dírkou (stenopeickým otvorem) a končit u složitých konstrukcí
širokoúhlých a tele objektivů. Většina objektivů vytváří obraz s lineární perspektivou,
ale existují i objektivy produkující obraz s nelineární perspektivou, který budí dojem
pohledu na kulové a nikoliv běžné zrcadlo, jak je tomu u obrazů s lineární
perspektivou.

Noli me tangere, Sigma sd Quattro, SIGMA Circular Fisheye 1/2.8, ISO 100, 1/1250ss, f4.5, 5 mm (ff 7mm.).

Tonální perspektiva neboli tonalita je vlastním předmětem fixace a je v průběhu
záznamu optického obrazu zjednodušována, omezována a často deformována. Mluví
se o tvůrčím zacházení s optickým obrazem. V historii toto zacházení bylo často
nazýváno uměleckou nebo tvůrčí fotografií.
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Perspektiva, SIGMA dp3 Quattro, ISO 100, 0,4s, f15, 50mm (ff75mm).

Geometrická a tonální perspektiva způsobuje „prolomení“ plochy zachyceného
obrazu.8 Dvourozměrná ploška získává kontrasty velikostí obrazových prvků (figur) a
kontrasty/harmoniemi tonů třetí rozměr. Stává se opticky plastickou. Jen opticky.
Plasticita je jen vidět. Nelze ji vnímat hmatem či ověřit pohybem. Je to rozměr čistě
optický, objektivně neexistující a takto iluzívní. Optický obraz ve smyslu perspektivy,
především geometrické, má zásadně (podstatně) věcně iluzívní (zdánlivou) povahu.
Nicméně je to také obraz našich očí a my věříme tomu, co vidíme. Iluze v určitých
mezích se chápe fakticky. Není zdánlivá. Nejeví se. Je. Existuje ve své skutečnosti.

8

De facto, zachycená, fixována je pouze tonální perspektiva, neboť figury jsou utvářeny tonalitami. Tonality
jsou v originálu vzdušného optického obrazu vždy pestré, jak jsou formovány spektrem viditelného světla.
Figury zachytit nelze, protože vznikají aktem vnímání obrazu pozorovatelem. Optický obraz musí být v tomto
smyslu vždy znovu interpretován. Objektivita figur je iluzívní a tato iluze je dána paměťovou projekcí, která
vychází z analogie vnímání pouhým okem v téže situaci, ve které optický obraz vznikl/vzniká.
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Jak již bylo řečeno, efekt plastičnosti optického obrazu je vzbuzován v intervalu
postupné změny (proměny) velikosti – geometrická perspektiva a v intervalu
harmonické proměny tónu – tonální perspektiva, někdy též nazývaná vlastním stínem.
V tomto efektu hmotně plastické existence plochého obrazu hraje také důležitou roli
přítomnost skutečné nebo jen myšlené linie, pokud tato v pozorovaném obraze běží
diagonálně, tedy figuruje jako úhlopříčka obrazu.

Perspektiva_SDIM5264, SIGMA dp2 Merrill, ISO 100, 1/1250s, f4, 30mm (ff45mm).
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Epizodickou roli ve hře tonální perspektivy hraje tzv. perspektiva vzdušná neboli
sfumato (interval postupné ztráty tonální sytosti) a barevná perspektiva tj. prostorová
percepce pestrých tonalit jako takových, kdy syté teplé tóny předstupují a studené
barvy ustupují do pozadí. Při snížené průhlednosti nejčastěji způsobovaného
vzdušným oparem dochází k znesycení a spektrální proměně tonalit směrem ke
kratším vlnovým délkám světla, a to úměrně s pozorovanou hloubkou.

Luciano Roncato, Grignetta, SIGMA sd Quattro, ISO 100, 1/640s, f8, 18mm (ff27mm).

Pojem sfumata a pojem perspektivy barevné, i když se týkají tonality optického
obrazu, nemá co dělat s pojmem tonální perspektivy, jak o ní zde pojednáváme.
Sfumato není podstatnou vlastností optického obrazu, ale týká se projekce obrazu na
předlohu v analogii vnímání prostým okem bez prostředku stenopeického otvoru nebo
korigovaného objektivu. Pojem sfumata pochází z tradice malířské krajinomalby, jak
byl žánr realizován od renesance. Týká se tvorby obrazu neoptickým způsobem a není
pro nás zde nijak zvláště významný.
Z hlediska virtuálně zobrazivého, ikonocitně-autentického aspektu optického obrazu,
je tonální perspektiva dána a do určité míry ovlivnitelná světlem. V absenci světla
samozřejmě optický obraz neexistuje, ale jeho geometrickou perspektivu si je možné

19

představit mimo momentální obraz sám a jej matematicky abstrahovat. Tonální
perspektiva je mimo představu a abstrakci. Ta jen tvoří plastickou existenci objektů,
jak je tato viditelná, jak se zjevuje. Geometrická perspektiva je kalkulovatelná.
Tonální perspektiva nikoliv. Je postižitelná jen formou (tvarem). Nezapomeňme! Je
řeč o pestrém optickém obraze! Nejedná se o jeho tradiční šedo-bílo-černý, chemický
záznam neboli tzv. fotografii.

Výraznost (ostrost) perspektivního intervalu velikosti daného geometrickou
perspektivou je v případě stenopeické projekce dána kolmou vzdáleností obrazové
průmětny od otvoru (středu promítání). Je-li tato vzdálenost rovna délce diagonály
obrazu, mluvíme o normální perspektivě, protože se podobá perspektivě lidského oka.
Bude-li vzdálenost průmětny menší než obrazová diagonála, perspektivní interval
velikosti (úběh velikosti) bude tím příkřejší, čím blíže bude průmětna otvoru. Naopak
perspektivní interval bude stále povlovnější (fenomén tele perspektivy), jak se bude
průmětna od otvoru vzdalovat. Ovšem možnost změny vzdálenosti je ovlivněna
světlostí (jasem) stenopeického obrazu. Stenopeický obraz je svou podstatou málo
světlý a jak se průmětna od stenopeického otvoru vzdaluje, světla rychle ubývá (ubývá
ho se čtvercem vzdálenosti), tele perspektivní obraz bude tak málo světlý, že až okem
neviditelný a fixačním médiem prakticky nezachytitelný. Je takto zřejmé, že při
praktickém užití stenopeické komory, bude většina obrazů s perspektivou spíše
širokoúhlou, i když i zde se brzy naráží na úbytek světlosti ke krajům. Obraz se ke
krajům rychle ztmavuje, jak světla ubývá se čtvercem vzdálenosti. Mohli bychom také
říci, že normální perspektiva je pro dírkovou komoru přirozená.
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Martin Henson, Bridge 206, stenopeická komora 4x5 palců, f/176, 50mm.

Claudio Ferri, Venkovská cesta, stenopeická komora 6x6 cm.
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Nobuyuki Taguchi, The Princess Head, stenopeická komora 6x6cm.

Geometrická perspektiva stenopeického obrazu není nikdy rušena optickou neostrostí,
jak je tomu v případě čočkového obrazu, u něhož může optická neostrost extrémních
apertur – zvláště v kombinaci s delší ohniskovou vzdáleností – hlubší geometrickou
perspektivu i zcela vyloučit. Kompozice obrazu se pak musí omezit na plošnou
kombinaci skladebných prvků a plastičnost je především dána tonálně.
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U optického obrazu daného čočkovým objektivem je výraznost perspektivního
intervalu velikosti dána záběrovým úhlem objektivu a není zde limitující vliv světlosti
obrazu v té míře, jak je tomu u stenopeické komory. Konstrukcí objektivu se dosahuje
toho, že světlostí celkovou i k okrajům se obrazy málo od sebe liší, i když se úhel
záběru mění.

V perspektivě objektivu Sigma 15mm f2.8 EX DG, rybí oko.
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Warren Little, Antilopy, Mpumalanga, Jižní Afrika, 2007,
Canon EOS-1D Mark II, ISO 400, 1/1000s, f4, 500mm.

Je-li ohnisková vzdálenost objektivu přibližně rovna diagonále optického obrazu,
který produkuje, tedy záběrový úhel je kolem 50°, pak má obraz normální
perspektivní interval. Při totožné velikosti optického obrazu, příkrost (dynamika)
intervalu vzhledem k normálu stoupá, jak se zkracuje ohnisková vzdálenost objektivu
a naopak s rostoucí délkou ohniskové vzdálenosti, je perspektivní interval stále
povlovnější. Závislost dynamiky perspektivního intervalu je dobře patrná
z následujícího grafu:
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Překročí-li se určitá mez ohniskové délky, pak perspektivní dynamika stagnuje, jak se
i nepatrně mění záběrový úhel objektivu. Naopak i velmi malá změna v oblasti
krátkých ohniskových délek má za následek výraznou změnu úhlu záběru a tedy
výraznou změnu perspektivní dynamiky.

Agnieszka Podgorska, Pěst, 2009.
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V extrému ohniskové délky je perspektivní interval (úběh figurální velikosti) tak málo
patrný, že rozdíly velikostí úměrné jejich vzájemné vzdálenosti v prostoru jsou tak
malé, že optický obraz ztrácí základně geometricky perspektivní charakter a mění se
v plošnou mozaiku. Je zde pouze perspektiva tonální. Normální perspektiva
reprezentuje či snad lépe řečeno prezentuje běžné vidění a extrémně ostrý interval
super širokoúhlé perspektivy působí nezvykle, groteskně až absurdně. Na druhé straně
tele perspektivního, téměř plochého perspektivního intervalu se nevytváří optický
obraz ve smyslu proporčním a jeho typická perspektivní dynamika (tvarová
proporčnost) je omezená.

Anonym, Kateřina, vévodkyně z Cambridge v extrému tele perspektivy.
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Stín, Sigma DP2 Merrill, ISO 100, 1/640s, f4.5, 30mm (ff 45mm).

Anonym, Dominace vrženého stínu.
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Vztah světla k plastičnosti
Světlo v úvaze o primárních či spíše určujících aspektech optického obrazu má
ambivalentní povahu. Někdy je světlo jen kvantitativní veličinou – je slabé, silné,
oslepující. Jindy (a de facto vždy, pokud je přítomen prostor, který je i předpokladem
jakékoliv perspektivy) je veličinou kvalitativní, kreativní, formotvornou. A tak, pokud
optický obraz chápeme jako autonomní existenci, je světlo veličinou nesnadno
postižitelnou. Světlo nejen určuje světlost optického obrazu, ale také vytváří
jednotlivé prvky skladby tohoto obrazu. Světlo je nejen nezbytné pro vidění, ale také
vždy viděné vytváří, je formotvorné. Světlo vytváří plastičnost optického obrazu.

Světlo, Sigma dp3 Quattro, ISO 200, 1/250s, f 6.3, 50mm (75mm).
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Ve tmě, v absenci světla samozřejmě optický obraz nevzniká. Světlo určuje a
souvisí se všemi aspekty jeho obrazového kvaternia. Určující funkce světla ve vztahu
k jasu optického obrazu je zřejmá a nepotřebuje bližší určení. Čím více je světla, tím
jasnější je i optický obraz. Složitější a delikátnější je ale světlo ve vztahu k jeho
plastičnosti (prostorové rozprostraněnosti, hmotnosti). Optický obraz vzbuzuje iluzi
trojrozměrnosti. Plocha se jeví být prostorem. Dojem prostoru vytváří světlo.

Anonym, Stín vlastní a vržený.

Sylvie Blum, Vlastní stín.
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Kvalita světla málo určuje perspektivu geometrickou či gradientně strukturní. Stačí
jen nějaké světlo k perspektivnímu či gradientně strukturnímu prolomení plochy.
Jinak je tomu ale u jiných indikací perspektivy, které navozují dojem hmotnosti, tj.
především tonálního gradientu na figuře samé nazývaného vlastním stínem až leskem
(ombra propria, lustro, zona di massima luce; core shadow, highlight) a stínu figurou
vrženého (ombra portata, cast shadow). Zde hraje kvalita světla rozhodující roli.
Rozptýlené světlo formuje objem prvků obrazu. Směrované světlo nejen formuje
hmotnost figury samé, ale také je nevyhnutelně doprovázeno fenoménem vrženého
stínu.

Vržený stín je velmi výrazným indikátorem prostorovosti, ale současně se vytváří
nový skladebný prvek obrazu. To komplikuje kompozici obrazu. V prvém případě
jakby světlo nebylo a obraz se skládal jen z objemových prvků. V druhém případě je
přímočaře se šířící světlo hegemonem a je zde nejen prvek sám, ale také jeho
nesnadno kontrolovatelný pandán – vržený stín. Vržené stíny jsou neodlučitelně
spojeny s „prostorovými“ prvky obrazu, jsou jejich absolutně věrným společníkem,
ale nepaří jim. Patří jen světlu. To vše jde pospolu s leskem (highlight), který většinou
zrcadlí zdroj světla.
Pokud se zmiňujeme o vržených stínech, myslíme tím většinou stín vržený na
nelesklou plochu. Avšak je-li tato plocha lesklá a navíc k tomu tmavá, pak
k fenoménu vrženého stínu se váže lesk figury, který má podobný efekt jako stín
vržený – figura leží v definovaném prostoru, leží na skle, pod nímž je černý papír,
jako na této ilustraci:
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Tři, Sigma DP2 Merrill, ISO 200, 1/500s, f9, 30mm (ff 45mm).

69_SDIM0144. ISO 100, 1/250s, f10, 12mm (ff 18mm).
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OSTROST
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Aranciata_SDIM4936, ISO 400, 1/80s, f3.2, 30 mm (ff 45 mm).
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OSTROST
Ostrost stenopeického obrazu je dostatečná (přirozená), pokud je vnímán jako takový,
tj. ve své původní (originální) velikosti. Ve srovnání s obrazem korigovaného (bez
tzv. optických vad) objektivu je stenopeický obraz méně ostrý a není ostrý dostatečně,
pokud je zvětšován. Ostrost stenopeického obrazu je homogenní neboli není
doprovázena fenoménem různé ostrosti v různé vzdálenosti průmětny od středu
(vlastně vzdálenosti od stenopeického otvoru) promítání. V kontrastu k tomu, ostrost
obrazu objektivem je „dvojí“. Jeho ostrost je jednak dána konstrukcí objektivu, tedy
mírou odstranění optických vad, a dále vzdáleností průmětny od centra projekce
(vlastně vzdáleností od místa, v němž je soustředěn svazek paprsků, jak tyto vycházejí
z bodu, jenž je opticky zobrazován). Možná vzdálenost od průmětového bodu
objektivu neboli interval, v němž je možné v temném kubikulu průmětnou pohybovat
směrem k objektivu i od něj, je v zásadě malá. Je dána velikostí rozptylového
kroužku, který se oku jako kroužek nejeví, nýbrž jeví se jako bod. U běžných velikostí
optického obrazu tvořeného objektivem (v tradici analogových záznamů od tzv.
kinofilmu až po velký formát) se jedná o milimetry. U hyper miniaturních velikostí
obrazů daných velmi dobře korigovanými objektivy s asférickými členy (třeba jak
jsou užity v kvalitních mobilních telefonech) se jedná o zlomky milimetrů. V tomto
+/˗ intervalu vzdáleností od centra průmětu existuje optimum ostrosti, tzv. objektiv je
zde zaostřen. Optický obraz objektivu se takto vyznačuje specifickou dynamikou
rozdílů ostrých (většinou figur obrazového zájmu) a neostrých (většinou tzv. pozadí
obrazových figur) částí perspektivního obrazu. Jedná se o dynamiku, kterou u
stenopeického obrazu nerozeznáváme a ani vzhledem k jeho homogenní ostrosti
rozeznat nemůžeme.

Anonym, Erotické dessous v přírodě, přístroj Leica s promítacím objektivem Carl Zeiss Biotar 13cm, f2.

34

Alex Timmermans, Portrét Redmonda O'Halona, ambrotypie, velkoformátový přístroj 12x12
palců s objektivem HERMAGIS 360mm při plné apertuře f4.5.

Dynamika ostrosti a neostrosti neboli soupeření ostrosti s perspektivní čistotou jsou
úměrné účinnému průměru objektivu (čočky). Při téže velikosti vytvářeného obrazu,
blíží-li se účinný průměr objektivu průměru stenopeickému, pak dynamiky ubývá, až
mizí a ostrost obrazu objektivu se perceptuálně málo liší od ostrosti obrazu daného
dírkou a nevystupuje zde různá ostrost v různém perspektivním prostoru. Kvalita
obrazu kolem primární velikosti daného objektivem s aperturou f/64 se dynamikou
ostrosti či lépe řečeno absencí její dynamiky neliší od kvality obrazu dírkového
(přibližně s aperturou f/288), neboť ostrost, o níž zde pojednáváme, není absolutní,
nýbrž je relativní veličinou. Relativita je určena velikostí optického obrazu a
způsobem, jak je tento obraz vnímán. Pro vidění obrazu z běžné pozorovací
vzdálenosti (asi 50 cm) se obecně vyžaduje, aby obraz měl velikost něco kolem 13x18
cm (primární velikost). Je-li obraz primární velikosti vnímán průměrným okem
z běžné pozorovací vzdálenosti, ostrosti stenopeického a čočkového obrazu se málo
liší, pokud čočkový obraz byl pořízen s aperturou f/64 či ještě menší.9
Ostrost vzdušného optického obrazu, jak je dána druhem a kvalitou optického
průmětu, se rychle zmenšuje zvětšováním. Se zvětšováním ubývá také na sytosti
tonalit a tedy degradaci tonální perspektivy, jak se toho dotkneme při pojednání o
velikosti optického obrazu.

9

Posloupnost apertur f/…: 0,5; 0,7; 1,0; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32; 45; 64; 90; 128; 180; 256
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PhotoBob’s Atelier, Budova přístaviště parníků, Viktorie, Britská Kolumbie, Kanada, velkoformátová
dírková komora Harman Titan 8x10 palců, f/206.
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Ansel Adams, Balvan s kmenem borovice, Yosemite, Kalifornie, USA, velkoformátový přístroj.
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Ostrost je ambivalentní
V dané souvislosti, je třeba zdůraznit prostý fakt, že ostrost optického obrazu není
jednotlivým pojmem, nýbrž je kombinací více faktorů. Zachycený optický obraz je
plocha, ale jako vzdušný tj. nezachycený je rozložen v prostoru. Optický obraz
existuje v prostoru, vztahuje se k prostoru, v prostoru vzniká a v prostoru je i nahlížen.
Jinak řečeno, rozhodující je, že ostrost optického obrazu je subjektivním, objektivně
nezměřitelným vjemem (dojmem), tj. je vnímána v iluzi prostoru, i když existuje jen
v ploše, de facto v ploše obrazu. V ploše obrazu lze ostrost definovat různými
objektivními kritérii a upřesňovat různými přívlastky (hranový kontrast, obrysová
ostrost, detailní rozlišitelnost, modulační přenosová funkce, atd.), nicméně
obrazového „smyslu“ nabývá jen v pomyslném prostoru, perspektivě optického
obrazu, jak je vnímán (viděn) individuálním subjektem. Izolovaná ostrost bez souhry
s ostatními podstatnými vlastnostmi optického obrazu, tedy především perspektivou,
nemá své místo, svou roli v optické hře. Nelze objektivně rozhodnout, zda Henri
Cartier-Bresson zhotovil obraz Hlídač býčí arény se správnou dynamikou ostrosti, a
zda jeho objektiv byl dostatečné opticky na výši.10

Henri Cartier-Bresson, Hlídač býčí arény, Španělsko, 1933.
10

K tomu by bylo možné poznamenat, že HC-B staví své obrazy na základě geometrické perspektivy a že
tonální perspektivu opomíjí nebo, že tato je primitivní. HC-B si nedokáže představit, že by pracoval s originální,
tj. pestrou tonalitou optického obrazu. Jeho obrazy jsou i příliš malé na to, aby s ní mohl pracovat. Předpokládají
zvětšování a reprodukci, což geometrickou perspektivu nijak neomezuje, ale zásadně ovlivňuje perspektivu
tonální. Sudek, Weston Adams, ti všichni pracují s tonální perspektivou (ačkoliv jen monotónní), což se
mnohým a vlastně i jim samým jeví jako práce se světlem. To je okolnost, která je HC-B lhostejná. Světlo je pro
něho jen tak důležité, jak zviditelňuje figury, které proporčně, většinou duálně (bipartičně) proti sobě staví nebo
harmonizuje – figury kontrastují nebo rytmicky spolupůsobí.

38

Ostrost má dvojí platnost. Je dvojsmyslná. Na jedné straně náleží nebo spíše je dána
druhem a kvalitou promítání, tedy druhem a kvalitou objektivu. Na straně druhé náleží
obrazu, jaký je promítáním vytvářen a posléze fixován a druh (kvalita) fixace výrazně
ovlivňuje či spíše určuje, jakou bude mít výsledný obraz ostrost. Je tu dvojí ostrost.
Ostrost optického obrazu o sobě před fixací a ostrost konečného obrazu, o který de
facto jde a je smyslem celé věci. Je zřejmé, že celou věc prvotně řídí a určuje objektiv,
ale v konečné instanci jde o obraz, který se vytváří, a který určuje smysl existence
objektivu. A do hry se zapojuje to, jak se obraz zachycuje (chemicky, elektronicky
extrapolačně – Bayer nebo elektronicky přímo – Foveon) a jak tento bude dále různě
upravován a většinou nutně zvětšován, protože jeho originální velikost je pro jeho
vnímání nepřípadná. Najednou vidíme, že původně nesporná a přesně určitelná
(kvantifikovatelná) ostrost je vágní a stěží postižitelná. Ostrost optického obrazu je
dojmem. Není pojmem. Je efemérní.

Carlos DP1M0686, Veterán, Sigma DP1 Merrill, ISO 100, 1/40s, f2.8, 19mm (ff 28mm).
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Výrazná ostrost tohoto obrazu je pomyslná. Je relativní prostoru (perspektivě), v němž (v
níž) je vnímána – záleží na velikosti obrazu. Fyzické nebo virtuální. Přiblížíme-li se
obrazu, pozorujeme-li jej z blízka, zaměříme-li se na detail, pak původní výrazná ostrost
se tupí. Samozřejmě pokud fyzická velikost obrazu takové přiblížení v reálném prostoru
umožňuje, respektive, zda a o kolik je možné zvětšit virtuální obraz na monitoru nebo, jak
je v našem případě možné tisknout zvětšený výřez daného obrazu.
Zdá se, je subjektivním vjemem (dojmem), že omezující linie „blatníkového tvaru“ je ostrá
a lehce postižitelná. Ale při snaze linii blíže sledovat zjišťujeme, že jednotlivá, celistvá
linie zde nefiguruje, není, neexistuje! Je zde jakoby linií více a nelze rozhodnout, která
linie je ta pravá či správná, podobně jako u „plošné SPZetky".
Čím je vnímaný prostor, tedy perspektiva méně výrazná, tím snadněji lze sledovat lineární
rozlišení, a to až tak dalece, že v extrému plochy je objektivně, vědecky definovatelná,
matematicky kvantifikovatelná - třeba jako MTF.
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Pohyb a ostrost
Vše, co bylo doposud zmíněno o ostrosti optického obrazu, však platí pouze za
předpokladu, že expozice je „nekonečně“ krátká, což by byla nerealistická podmínka.
Optické obrazy, které se mají zachytit, jsou dost tmavé, jejich expozice probíhá v
reálném a relativně dlouhém čase.
Řeč je o plochém obraze, který je i cílem celé věci, ale tento obraz vzniká v prostoru a
musí platit, že během expozice se nesmí měnit prostorová poloha optického centra
projekce, jakož i poloha předloh obrazových prvků (figur) v prostoru vůči optickému
centru.
Relativita obojí statičnosti je určována expozičním časem, velikostí obrazu,
záběrovým úhlem objektivu a polohou pohybujících se figur vzhledem k centru
projekce, tedy objektivu samého. Při velikosti obrazu FF a normálním záběrovém úhlu
objektivu, expozice v trvání 1/500 sekundy řeší v praxi problém statičnosti, jak středu
promítání, tak i pohybu předloh skladebných prvků vůči němu a je možné obraz
snímat z ruky. Při delších časech je nutné stabilizovat střed projekce a pracovat se
statickými figurami. Typický příklad by byl v realizaci zátiší. Snímací přístroj je
umístěn na stativ a jednotlivé prvky skladby jsou vůči objektivu přístroje stabilní.

Zátiší, Canon EOS 5D, ISO 200, 0,8s, f16, 109 mm.
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Čím větší je záběrový úhel objektivu, čím menší je obraz a čím vzdálenější jsou
pohybující se figury od středu promítání, tím delší může být expozice, která rezultuje
v ostrém zobrazení. Je zřejmé, že změna polohy optického centra je relativní změně
polohy figur a naopak, takže je možné něco jako sledování pohybu figur, aby došlo
k jejich ostrému zobrazení. Toto řešení je však z hlediska ve výsledku možné míry
ostrosti ne příliš často uspokojivé.

Anonym, WSBK BRNO 2009, Canon EOS 5D Mark II, ISO 100, 1/20s, f13, 70mm.

Anonym, Cyklistka v dešti.
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Nakonec je třeba uvést, že vymezení ostrosti optického obrazu je nejen efemerní o
sobě, ale také, že je efemerní vzhledem k výrazu a významu optického obrazu, který
nese. Někdy je obraz výraznější a má hlubší význam právě proto, že je neostrý. Obraz
Roberta Capy – Vylodění za úsvitu – je v tomto ohledu nejlepším příkladem. Je ale
také výjimkou, která potvrzuje pravidlo ostrosti jako charakteristického aspektu
optického obrazu.
Z estetického hlediska je ostrost specifickým a svrchovaným výrazovým prostředkem
optického obrazu. Mimo optický obraz působnost (expresivitu) ostrosti v oblasti
existence obrazu jako takového neznáme.

Robert Capa, Vylodění za úsvitu, Normandie, Francie, 1944.
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SVĚTLOST
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Diffracted, DSC04117, ISO 200, 1/20s, f5.6, 50 mm, (ff 75 mm).
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SVĚTLOST
Světlost optického obrazu je dána účinným otvorem (aperturou) centrální projekce.
Stenopeická apertura neboli účinný otvor dírkové komory je svou podstatou velmi,
velmi malý a vzhledem k určité velikosti obrazu neměnný neboli optimální. Světlost
stenopeických obrazů je minimální a za běžných okolností jsou takové obrazy málo
nebo nejsou vůbec viditelné.
Má se obecně za to, že jas obrazu se dá ovládat změnou světlosti scény, tj. jejím tzv.
osvětlením. To však platí pouze, pokud je scéna dvourozměrná. U třírozměrných scén
– a jen takové jsou primárním předmětem naší úvahy – to možné není, protože různé
osvětlení rezultuje v různých obrazech a nikoliv obrazech jasnějších nebo tmavších.
Světlo je v prostoru formotvorné a nikoliv jen zviditelňující. Světlo nezviditelňuje
existující, ale tvoří nové prvky obrazu. Jsou, existují nově v optickém obraze a jeví se
iluzívně nové v předloze, i když v ní objektivně neexistují.(sic) Světlo v prostoru
vytváří vždy tonální perspektivou se lišící optické obrazy a je nesnadné říct, komu
náleží, zda obrazu anebo předloze. Je to především tonální perspektiva, která
prostředkuje dojem pozorování něčeho mimo daný obraz, v němž to či ono figuruje, i
když neexistuje jako plasticky objektivní entita. „Objektivita“ optického obrazu ve
smyslu zobrazení je dána (tvořena) tonalitou. V optickém obraze je to tonalita
spektrálně pestrá. V obraze fixovaném je to tonalita, jak odpovídá technologii
záznamu a metodě jeho prezentace – bezprostředně vnímaná, očima viditelná
fotografie, chromografie (barevná fotografie) nebo virtuální, bez mediálního
prostředku neviditelný elektronický, infinitezimálně zpracovaný záznam.
Abychom mohli pracovat s obrazem daným stenopeickou aperturou, musíme své oči
adaptovat na tmu. Jinak jej sotva spatříme. Chceme-li jej zachytit, pak postupy
chemické jsou příliš málo citlivé na to, aby se dařilo zachytit „let ptáků a čeření
vody“11, neboli momentní zobrazení není možné. Citlivost elektronická je poněkud
lepší, ale prozatím je jí možné využít jen pro obrazy malé až miniaturní, a tedy stěží je
využitelná pro fixaci stenopeických obrazů, které nutně pozorujeme v originální
velikosti a ta se v minimu pohybuje kolem velikosti 13x18 cm. Senzor o této velikosti
je prozatím nepraktický.

11

Daniel Barbaro, DELLA PERSPETTIVA, Venezia, MDLXVIIII, Cap. V., MODI NARURALI DI METTERE
IN PERSPETTIVA
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Zásadní předností stenopeického zobrazení je přesnost podání geometrické
perspektivy, a pokud o ni podstatně jde, pak užití stenopeické centrální projekce je
případné, jak to už zdůraznil M. H. Pirenne.12

Marc Morel, Museum tramvají, dírková komora HARMAN TiTAN 8x10 palců,f206.

12

Ve své knize Optics Paintings & Photography M. H. Pirenne ilustroval pojednání o perspektivě
stenopeickými zobrazeními. Užíval kruhový otvor s průměrem 0,38 mm a otvor byl vzdálen 7,1 cm od
průmětny (skleněné desky opatřené světlocitlivou vrstvou) velikosti 12 x 16,5 cm.

48

Světlost čočkových obrazů je různá, jak se liší maximální aperturou dané čočky, resp.
objektivu. Možná apertura jednoduché čočky je malá a je dána průřezem čočky poblíž
její optické osy. Je to apertura kolem f11 až f64 – záleží na míře zvětšení. Pokud se
obraz nezvětšuje nebo zvětšuje minimálně, poskytuje jednoduchá čočka s aperturou
f16 až f64 dost tmavé, ale jinak uspokojivé optické obrazy. Pokud se kombinuje více
čoček – vytváří se objektiv, je možné „základní“ čočkovou aperturu zvyšovat, a to až
do té míry, že optický obraz je světlejší, než jak je dán prostředím, v němž vzniká.
Optický obraz je vytvářen světlem a je zřejmé, že světlost obrazu je úměrná světlosti
prostředí a jsou objektivy, které nejenže nezeslabují světlost obrazu, jak je dána
prostředím (f1), ale dokonce jsou světlejší než prostředí o sobě.13(12)
Světlost čočkových obrazů malé až střední velikosti daná aperturami kolem f2,8
vyžaduje tak krátký fixační čas, že manipulátor nedokáže tento čas odhadnout a jej
manipulovat – je k tomu nutný mechanismus neboli tzv. závěrka. Problém
momentního zobrazení, který stenopeickou projekcí nebo projekcí jednoduché čočky
je sotva zvládnutelný, je takto snadno vyřešen.
Světlost optického obrazu se úzce váže na tonální perspektivu a její fixaci, totiž na
expozici a ostrost konečného obrazu. „Správná“ expozice vyžaduje určitou světlost po
určitý čas. Čím světlejší obraz, tím kratší je čas nutný k jeho zachycení a naopak.
Pokud je obraz neměnný během jeho fixace, tj. pokud je centrum projekce a tím daná
perspektiva neměnná (fixační zařízení je statické a prostorové uspořádání objektů
v prostoru je totožné), pak světlost optického obrazu vzhledem k ostrosti jeho fixace
nehraje primární roli. Expoziční čas se volně přizpůsobí dané světlosti. Jinak je tomu,
když se obrazová perspektiva mění pohybem projekčního bodu a pohybem
projektovaných objektů téhož prostoru – fixovaný obraz je celkově neostrý (tzv.
roztřesený) nebo jsou neostré některé jeho projektované části. Tento problém se řeší
momentním zobrazením, tj. expozicí, při níž je expoziční čas v řádu setin vteřiny.
Jinak řečeno: nelze-li zajistit statičnost (identitu) perspektivy obrazu v době fixace,
musí se světlost přizpůsobit expozičnímu času. To se ovšem jeví nemožné. Ano, je to
nemožné u stenopeických obrazů, jejichž světlost je neměnná, ale je to možné u
obrazů čočkových, jejichž světlost je možné měnit změnou účinného průřezu čočky, a
to až do té míry, kdy se jas obrazu blíží jasu scény či je dokonce jasnější, pokud je
apertura větší než f1, což je ovšem spíše teoretická, než praktická možnost, a to i pro
obrazy hodně malé. Obrazy produkované objektivem s aperturou f0,95 jsou sice
jasnější než scéna, ale perspektivní soupeření ostrosti s neostrostí (jak jsou spolu
v témže vzdušném prostoru optického obrazu) je zde tak výrazné, že takové apertury
se dá využít jen výjimečně. Zvětšování apertury a tím světlosti optických obrazů jde
13

Například objektivy Leica Noctilux, Zhong Yi Optics Mitakon Speedmaster, Meyer Optik Nocturnus,
všechny s aperturou f0,95 pro formát FF nebo Carl Zeiss Planar 50mm f0.7, rovněž FF.

49

na úkor „prostorové“ ostrosti obrazu – jen tzv. zaostřená část scény je podána ostře.
Zaostření je možné jen ve velmi omezené míře a i celková ostrost je menší, než jaká je
u téhož objektivu možná při menších aperturách.

Anonym, Forest Heath District, UK,
LEICA SL (Typ 601), objektiv Noctilux-M 1:0.95/50 ASPH, ISO 50, 1/800s, f0.95, 50mm.
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Oliver Klatt, Bublifuk, Leica M (Typ 240), objektiv Noctilux-M 50mm F0.95.

Kristian Dowling, Kamarádky, Noctilux-M 50mm F0.95.
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Jak se apertura (účinný otvor) objektivu zmenšuje, a jak se zmenšuje vzdálenost
optického obrazu od ohniska objektivu, neboli jak roste vzdálenost projektovaného
předmětu (figury) od objektivu, tj. jak se zvětšuje proporce (či snad lépe řečeno
disproporce) mezi obrazem a zobrazeným předmětem, kritičnost zaostření se
samozřejmě zmenšuje, až mizí. V dané „disproporční“ optické situaci, jak je také
relativní úhlu záběru objektivu, jsou figury tak vzdálené od objektivu a obraz tak
blízko ohniska až s ním totožný, že zaostření je prakticky nepozorovatelné – není ho
třeba. Jinými slovy, změna vzdálenosti objektivu od průmětny nemůže zvětšit ostrost
obrazu – figura je v tzv. nekonečnu (∞) a obraz leží v ohniskové rovině. Praktický
limit u malého obrazu (APS, FF) je kolem apertury f16. U větších obrazů (kolem
18x24 cm) to může být až i f64.
Jiná situace ale panuje ve chvíli, kdy proporce mezi obrazem a zobrazovaným je
aktuálně názorná, řekněme až do poměru 1:1, kdy optický obraz je ve dvojnásobné
vzdálenosti od ohniska a předmět v téže vzdálenosti od objektivu. Za hranicí tohoto
poměru je obraz větší než zobrazované (oblast makro zobrazení) a jde o situaci
optické výjimečnosti.
O co se jedná konkrétně, to můžeme ilustrovat obrazem konvolutně smyslné papriky
č. 30 z 3. srpna roku 1930. Edward Weston užil objektiv téměř normálního
záběrového úhlu 55° (formát obrazu 8x10 palců, ohn. vzd. objektivu 11,25 palců), a
obraz papriky je větší než její fyzická předloha, tzn.: objektiv byl paprice tak blízko,
že vzdálenost zaostření byla větší než vzdálenost papriky od objektivu. Tedy zaostření
bylo více než kritické. Musel použít minimální aperturu f64 k ostrému zobrazení a
rezultující obraz byl tak málo světlý, že expozice trvala 6 minut. Vlastně cílené
zaostření při této apertuře bylo nemožné, protože obraz byl tak tmavý až neviditelný.
Musel zaostřit odhadem založeným na zkušenosti. Weston vytvořil desítky obrazů
všelijakých paprik. Kolik jich bylo zelených, červených nebo jiných, není přesně
doloženo.
V kontrastu k slavnému obrazu Edwarda Westona můžeme postavit z hlediska
velikosti velmi skromnou „repliku“ pořízenou přístrojem OLYMPUS C5060WZ.14
V tomto případě byl obraz miniaturní a paprika byla mnohem vzdálenější od objektivu
než senzor od ohniska, u něhož se měří reálná vzdálenost ve zlomcích milimetrů.
Paprika byla od objektivu 20 centimetrů vzdálená a objektiv měl efektivní ohniskovou
vzdálenost (nastavení zoomu) 18,3 mm. V takové optické situaci a uplatněné apertuře
f5,6 byl osvit 1/13 vteřiny při citlivosti 80 ISO, která je mimochodem téměř identická
s citlivostí negativu Papriky č. 30. Obraz na senzoru měl pouhou velikost 7,2x5,35
milimetrů oproti negativu Westonovy papriky o velikosti 8x10 palců, tj. přibližně
14

OLYMPUS CORPORATION C5060WZ, transfokátor 5,7 – 22,9 mm f2.8-4.8; rozsah možného zaostření
standard 0,8 m – ∞; tzv. makro 0,2 – 0,8 m; tzv. super makro 0.03 m; senzor: 1/1.8 palců CCD SSIP 5.13
milionů pixelů.
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21x26 centimetrů! Poměr stran je téměř identický, ale poměr velikostí je mimo
běžnou představu.

Edward Weston, Paprika č. 30, 1930, otisk negativu velikosti cca 18 x 24 cm,
Museum moderního umění, San Francisko.

Velikost originálního optického obrazu se málo liší od velikosti této ilustrace.
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Rozpolcená paprika, zvětšenina miniaturního optického obrazu, Olympus C5050WZ, senzor
CCD s úhlopříčkou 1/1.8 palců, ISO 80, 1/13s, f5.6, 18,3 mm (ff 89 mm).

Původní velikost optického obrazu je ještě mnohem menší než
tato ilustrace, měří pouhých 7,11 x 5,33 mm.
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Expozice
Zmínili jsme se o tom, že příliš světlé nebo příliš tmavé optické obrazy jsou špatně
viditelné okem, ale že jejich fixace nečiní potíže, pokud je k dispozici fixační médium
přiměřené citlivosti. Zachytit je možné jen dost omezený rozsah jasů, tedy tonální
perspektivy optického obrazu určité světlosti, což znamená, že při jmenovité citlivosti
fixačního média by to byl vždy více méně (je zde jistá tolerance) obraz jedné světlosti,
který by bylo možné fixovat. Nicméně toto omezení se dá obejít (často na úkor
ostatních určujících aspektů optického obrazu) tím, že obraz dané světlosti se nechá
působit na citlivé médium delší nebo kratší dobu. Toto nazýváme expozicí neboli
osvitem.
Působení optického obrazu se vystaví na světlo citlivá ploška. Tato ploška je na
optický obraz buď citlivá chemicky latentně (průmět optického obrazu na citlivou
plošku nelze přímo pozorovat, záznam se musí zviditelňovat chemickou procedurou
vyvolávání) nebo přímo elektronicky (záznam se pořizuje na místě a je jej možné na
místě i přímo pozorovat).
Světlost, jas – mohli bychom také říct tmavost – je nejen podstatný, ale také paradoxní
aspekt optického obrazu, protože je to aspekt prima facie „neviditelný“. „Zviditelňuje“
jej expozice, jejíž trvání je dáno citlivostí fixačního procesu – původně a tradičně
chemickou, dnes převážně elektronickou. Chemická a elektronická citlivost se příliš
neliší. Pohybuje se v rozsahu od 50 do 800 ISO. Chemickou citlivost lze uplatnit
přípravou v uvedeném rozsahu různě citlivých vrstev (filmů). Elektronickou citlivost
lze měnit v rámci téhož senzoru, a to i nad uvedený rozsah, i když na úkor kvality, tj.
zejména tonální perspektivy zaznamenaného obrazu. Obrazy jsou zrnité, barvy
degradují, detaily se ztrácejí.
Často aspekt expozice je v současnosti infinitezimálních elektronických fixací
ilustrován expozičním trojúhelníkem, kde variabilita citlivosti je prezentována jako
rovnocenná variabilitě apertury a expozičního času. Je to dáno tím, že elektronickou
citlivost v případě CMOS sensorů s Bayerovou maskou je vskutku možné měnit
(variovat) v dost velkém intervalu, zvláště pokud se jedná o malé obrazy, a to vznikem
i prezentací, kdy ztráta detailní a tonální kvality je málo patrná, zvláště pokud je
prezentace virtuální na malém monitoru. V případě chemické fixace optického obrazu
je však variabilita citlivosti oproti variabilitě apertury a expozičního času
nesrovnatelná. Jedná se sotva o tři až čtyři citlivosti (100, 200, 400 ASA) a v případě
elektronické fixace pomocí senzoru foveon jsou to sotva dvě či spíše jediná citlivost
100 ASA. Jen při této citlivosti jsou fixace foveonem svou kvalitou výjimečné oproti
všem senzorům s Bayerovou maskou. Takto rovnostranný trojúhelník se scvrkává do
trojúhelníku rovnoramenného s velmi kratičkou základnou.

55

Příklady expozičních trojúhelníků.

Expozicí se fixuje momentální tonalita daného optického obrazu. Je zásadně
rozhodující, jak bude tato expozice uskutečněna a posléze jak obraz sám bude
zpracován a interpretován. Optické obrazy se liší, jak jsou různě interpretovány svou
chvílí danými (momentálními) pozorovateli, tj. tvůrci a posléze diváky – liší se takto
subjektivně, tedy esteticky. Objektivně, tj. změřitelně a kvantitativně postižitelně se
liší podobou zaznamenané tonality. Optické obrazy jsou objektivně různé, jak se liší
jejich škály tonalit, a to především pestrých, ale samozřejmě ne jenom, jak tomu do
nedávna bylo v případě tzv. fotografií. Jednotliví tvůrci (operátoři) optických obrazů
se značně liší, jak pracují a jak mohou pracovat s tonální perspektivou. Stačí vedle
sebe postavit obrazy Edwarda Westona a Billa Brandta, aby věc byla zřejmá; nebo se
pokusit srovnat tvorbu Williama Egglestona a Henri Cartier-Bressona, což vlastně ani
nelze, jak jsou od sebe vzdáleni koncepcí optické plastičnosti.
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Edward Weston, Charis Wilson, 1934.

Bill Brandt, Akt sedící ženy,
Hampstead, London, 1945.
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William Eggleston, Dívka v pruhované vestě, cca 1977.

Henri Cartier-Bresson,
Malý chlapec, velké láhve, Paris, 1954.
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Z technického hlediska realizace osvitu (expozice) je světlost optického obrazu, jakož
i citlivost fixačního média méně důležitá. Expozice se jednoduše přizpůsobí světlosti a
citlivosti odpovídající délkou osvitového času. Ovšem pokud uvážíme, že určitá délka
osvitu určuje momentní expozici, tj. expozici, při níž více méně nedochází k neostrosti
obrazu změnou perspektivních vztahů figur nebo změnou centra promítání nebo
obojího, pak světlost optického obrazu a citlivost záznamového média je významná,
ne-li přímo zásadní. Jinak řečeno: klíčová je momentní expozice, tj. expozice, při níž
expoziční čas je ve zlomcích sekundy či ještě kratší, jak to vyžaduje změna figurální
perspektivy, proměna centra projekce (kolísání, chvění), respektive kombinace obou
neboli změna poměrů plastičnosti optického obrazu ve chvíli, kdy je jeho působení
citlivá vrstva vystavena.

Jaroslav Wieczorkiewicz, Mléčný anděl, 2016.
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Edward Horsford, Stroboskopický kolaps, Londýn, 2010.

Mirco Lazzari, Valentin Debise havaruje v závodě MotoGP, 17. 6. 2011, Hohenstein-Ernstthal, SRN.
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Gigant, Sigma DP Merrill, ISO 100, 1/640s,f4.5, 30mm (ff 45mm).
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Jak bylo řečeno je délka expozice (osvit), tedy doba působení optického obrazu na
citlivou vrstvu (plošku) přímo úměrná jeho světlosti (jasu). Je-li obraz tmavý, je osvit
relativně dlouhý a vice versa, nicméně vždy se přesně jedná o jeden určitý s určitou
tolerancí (+ -) definovaný čas. Tolerance je někdy nazývána expoziční pružností.
Citlivost vrstvy je možné měnit, i když na úkor jemnosti tonálního gradientu (tonální
perspektivy). U chemických fixací je to dost omezené. Dva stupně kolem normálu 100
ASA jsou běžně možné (50, 200 ASA) a i čtvrtý stupeň (400 ASA) je praktický.
Fixace typu Bayer jsou praktické až k citlivostem 1600 ASA i vyšším, ale tonální
kvalita je u vyšších citlivostí malá. U elektronických fixací typu Merrill (foveon) je to
podobné, i když maximum kvality se dosahuje jen při citlivosti 100 ASA. Foveon
Merrill, jakož i Quattro mají vysokou expoziční pružnost ve smyslu přeexpozice.
Nedostatečnou expozici snáší Foveon špatně, a to vzhledem k vždy přítomnému
šumu, který je pro tuto technologii fixace optického obrazu charakteristický. Naopak
ale Foveon umožňuje přeexpozici, která je pro technologii Bayer na bázi CCD
senzoru zcela nemožná a podobně je tomu i u senzoru CMOS, i když tento je v tomto
ohledu na tom lépe. Jaké možnosti skýtá technologie Foveon je patrné z následující
ilustrace:

Gigant, přeexponovaný originál.

Gigant,originální přeexpozice korigována
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Profil, podexpozice originálu.

Profil, korigována podexpozice.

Vzhledem k dominující figuře jsou obě originální fixace expozičně nedostatečné –
prvý obraz je přeexponován, druhý podexponován. Expozice byla nesnadná. Kontrast
ve scéně je velký - tmavá figura stojí ve stínu, na pozadí vystupují světlé tonality dané
přímým slunečním osvětlením. Oba originální, nevhodně exponované obrazy je
možné v programu Sigma osvitově upravit, a to čtyřnásobně dolů u obrazu
přeexponovaného nebo čtyřnásobně nahoru u obrazu podexponovaného a prezentovat
je jako obrazy hotové, expozičně správné momentky. Co se týče skladby, je prvý
obraz zdařilejší. Profil obličeje u druhého obrazu narušuje výrazovou integritu
dominantní figury.
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Je-li světlost/tmavost optického obrazu „neviditelná“, pak je samozřejmě nemožné ji
doložit, ilustrovat, předvést „zdařilým“ obrazem. Podexponované nebo
přeexponované obrazy nejsou zdařilé fixace optického obrazu, jak je vytvářen určitým
objektivem, i když i toto je relativní výrazu obrazu samého, jak je zřejmé
z následujícího aktu/portrétu dámy s depilovaným kepem; obrazu, který byl zachycen
v silném protisvětle a přeexponován.

Anonym, Akt/portrét dámy s
depilovaným kepem.

Figura aktu se rozpadá na dvě části. Faciální část je zřejmě přeexponovaná oproti
„správně“ (de facto je také přeexponován) osvětlenému korpusu, jak je to patrné,
pokud nahlížíme obě části izolovaně.
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VELIKOST
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Kamerový díl chytrého telefonu BlackBerry, Sigma sd Quattro, ISO 100, 1/25s, f4.5, 40 mm (ff 60 mm).
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VELIKOST
Pojednáváme o velikosti optického obrazu na posledním místě, ale vlastně bychom
s ní měli začít. Velikost optického obrazu je zásadní. Jeho velikost určuje, jak bude
vypadat souboj dalších tří základních atributů optického obrazu, totiž plastičnosti
(geometrické/tonální perspektivy), ostrosti a světlosti. Velikost poskytuje jeviště, na
němž se vše odehraje. Toto jeviště je třírozměrné a jeho objem, tedy prostor, v níž se
obraz rozkládá, je určena průměrem obrazového pole objektivu. Je to hloubka, v níž se
realizuje zaostření, nebo v níž se jeví obraz ostrý, pokud je pořízen s velmi malými
aperturami. Často prostorová existence optického obrazu je ignorována, jakby optický
obraz byl plošný. Čím věší je však obraz, tím méně je toto opomíjení možné a je nutné
zacházet s optickým obrazem nikoliv jako plochým, ale v prostoru kubikula kamery
rozloženým, prostorovým obrazem.
Velikost obrazu, vlastně velikost obrazového pole objektivu, z něhož je vyňat optický
obraz, jak o něm pojednáváme, bezprostředně souvisí se světlostí. Čím větší obraz,
tím méně je světlý obraz a naopak. Velký obraz kolem velikosti A4 má sotva větší
aperturu než f/4. Střední velikosti kolem 6x9 cm mohou být až s aperturou f/2.8 a
teprve malé velikosti 24x36mm a menší jsou světelnější než f/1.4. Nicméně většinou
se jedná o poměrný otvor f/2-2.8, který je standardem s nejlepším optickým výkonem.
Objektivy s velkým obrazovým polem jsou objemné, těžké a většinou velmi drahé.
Tíže a objem však může být záležitostí i objektivů s malým obrazovým polem, pokud
jejich světelnost je na hranici f/2 -1.4 nebo ji přesahuje. Potom i zde se může jednat o
váhu, běžnou u objektivů s velkým polem zobrazení. Například plnoformátový
objektiv Canon 50mm, f/1.8 váží 135 gramů, f1.4, 290 g; f/1.2, 590g a f/1.1 více než
kilogram (1017,55 g). Všechny tyto objektivy jsou tzv. základní. Produkují kruhově
ohraničený obraz o průměru přibližně 43 milimetrů, což je o 7 milimetrů méně, než
jejich nominální ohnisková délka 50 mm. Při obrazové úhlopříčce délky 43 mm je
úhel záběru objektivu 47° a tedy tyto objektivy ohniskové délky 50 mm májí mírně
užší záběrový úhel, než normální 52°.15 Rozdíly v ceně těchto objektivů jsou velké.
Objektiv světelnosti f1.2 oproti objektivu světelnosti f1.8 je více než 10x dražší a
objektiv f/1.1 není ani k dostání na běžném trhu.

15

Vychází se z definice normálního záběrového úhlu, při němž délka diagonály vykresleného obrazu se rovná
délce ohniskové. Tedy při obrazové diagonále 47 milimetrů, což je náš případ, by ohnisková délka měla být 47
milimetrů, aby mohla být považována za definičně normální.
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Canon f1.8, 135 g

Canon f1.4, 290 g

Canon f1.2, 590 g

Canon f1.1, 1017,55 g

Nikon Nikkor ZS Noct f0.95, 2000 g
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Zmiňujeme-li velikost optického obrazu vytvářeného objektivem, máme de facto na
mysli délku obrazové diagonály, neboť obraz objektivu, na rozdíl od obrazu
stenopeického, který není omezen, má kruhovou podobu. Pokud nám nejde o
zdůraznění horizontální nebo vertikální orientace obrazu, pak čtvercové vymezení
využívá maximálně velikost obrazového pole objektivu.

Timothy H. O'Sullivan, Velký most přes Appomattox, Farmville, Virginia, duben 1865. Mokré
kolódium, levá polovina stereopáru.

Dále velikost a světlost obrazového pole objektivu jde pospolu s ostrostí. Většinou
čím větší je obrazové pole, nebo čím je toto pole světlejší, tím menší je celková ostrost
obrazu. Největší je vliv velikosti optického obrazu na jeho plastičnost, tj.
geometrickou, ale především a prvně tonální perspektivu. Velké obrazy, které se
pozorují v jejich originální velikosti mají nejplnější tonální perspektivu.

69

Zásadní je rozhodnutí, zda po fixaci budeme obraz zvětšovat, nebo zda s ním budeme
pracovat v jeho originální velikosti, v jaké byl zachycen. Rozhodnutí pracovat
s optickým obrazem původní velikosti je percepčně logické a v této logice byl takový
obraz využíván odpradávna, zejména malíři. Johann Vermeer van Delft vyšel
z dostatečně velkého optického obrazu, aby jej mohl malířskými prostředky jeho doby
okopírovat. Jeho obraz Důstojník v rozhovoru s usměvavou mladou dámou byl
vytvořen v roce 1657. Má rozměr 50,48 cm × 46,04 cm. Viz INCIPIT.
S obrazy v původní velikosti bylo více méně nutné pracovat i po objevu fixace
optického obrazu chemickou metodou, protože tenkrát dostupné objektivy zatížené
optickými vadami ani větší zvětšení obrazu neumožňovaly. Situace se změnila ve
chvíli, kdy se podařilo optické vady odstranit. Týkalo se to především optické vady
nazývané astigmatismem. Objektiv bez optických vad, tzv. anastigmat věc zásadně
změnil. Bylo jím možné pořídit velmi malé obrazy v kvalitě, která umožňovala
mnohonásobné zvětšení. Bylo toho velmi úspěšně využito kinematograficky a později
byl kinofilm využit pro pořizování momentních optických obrazů v žurnalistice a
dokumentaristice. Anastigmaty se prosadily jako standard pro tvorbu optických
obrazů různých velikostí od tzv. středních, měřených v jednotkách centimetrů, až po
velké formáty v řádu desítek centimetrů. Tehdy vzniklé pojmosloví frekventuje
dodnes. V digitální fotografii tradiční kinofilmový formát 24x36mm, tzv. full-frame
(FF) je považován za metu žádoucí nade všechny, i když z hlediska technologie
virtuálně-digitálního záznamu pro to není žádný zvláštní důvod a z hlediska
chemického záznamu se jedná o velikost velmi malou.
Stenopeický obraz je percepčně dostatečně ostrý jen ve své původní velikosti a takto
nemá smysl jej zvětšovat. Mohli bychom říci, že stenopeické obrazy jsou všechny
„stejně“ velké. Obrazy objektivem mohou být ale různě velké, což s sebou nese
různou ostrost. Je to podobné, jako v případě světlosti, která určuje dynamiku vztahu
ostrosti vůči neostrosti: čím je světlejší optický obraz, tím méně homogenní je jeho
ostrost a tím menší čistota podání geometrické perspektivy. Podobně platí, že čím
větší obraz, tím méně je svým celkem ostrý či spíše zvětšuje se kontrast ostrého proti
neostrému. Čím větší je optický obraz, tím větší roli hraje dialog ostrosti a neostrosti.

Anastigmat Zeiss Protar, 1890
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Anastigmat Zeiss Protar uvedený na trh v roce 1890 paradigmaticky mění situaci
optického obrazu, jak se týká jeho velikosti. Anastigmat umožňuje malé až miniaturní
obrazy, které po fixaci mohou být zvětšovány. To sebou nese podstatné konsekvence
užití a prezentace optických obrazů.

Étienne Carjat, Charles Baudelair, cca 1862.
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Originální optický obraz 16,5x21,5 cm Charles Baudelaira vytvořil Étienne Carjat
nejspíše pomocí zdvojeného achromátu f5.2 ohniskové délky 28 cm s nominálním
optickým polem průměru 27 cm. Jedná se o vzornou ukázku mistrovsky zvládnuté
plastické výstavby obrazového pole s velkým průměrem a tomu odpovídající velké
dynamiky ostrosti. Relativně velmi světlý obraz objektivu apertury f5.2 mohl Carjat
snadno pozorovat na matnici přístroje, i když samozřejmě jako stranově a výškově
obrácený.

Julian Vannerson (1827–1875) ,Gen. Robert E. Lee, březen 1864
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Christopher Furlong, Denis Jarwick jako General Robert E. Lee, Doncaster, UK, 2.
července 2002; Canon EOS 5D Mark II, ISO 50, 1/3200s, f1.6, 50mm.

Originální obraz na senzoru CMOS Denise Jarwicka jako Generala Robert E. Lee
vytvořený Christopherem Furlongem 2. července 2002 má velikost 24x36mm.
Tisková podoba digitálně zaznamenaného obrazu, jak ji zde vidíme, budí dojem, že se
jedná o obraz s velkým průměrem obrazového pole. Je to dáno plastickým
zpracováním obrazu a především dynamikou ostrosti upomínající na tradiční velký
formát. Taková dynamika je možná u tohoto velmi malého obrazu tím, že byl pořízen
při apertuře f1.6.
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S velikostí optického obrazu bezprostředně – i když se to prima facie tak nejeví –
souvisí sytost jeho tonalit, a tedy možnost pracovat či spíše plněji využívat potenciál
tonální perspektivy. Že se zvětšováním rychle degraduje obrysová ostrost je zřejmé na
prvý pohled, ale že se to o to více týká sytosti tonalit, to se tak nejeví. Oko je v tomto
ohledu tolerantní. Sytost a spektrální čistota barev originálního optického obrazu, ať je
již dána dírkou nebo korigovanou čočkovou soustavou je taková, jaká je, tzn. je
stoprocentní (úplná, totální). Sytosti rychle ubývá, jak se optický obraz zvětšuje.
Logicky se jedná o zvětšování jeho fixované podoby a ta do nedávné doby byla
nepestrá. Platí to ovšem i pro fixace trichromatické, které sebou nesou podstatné
omezení spektrální čistoty barev.
Je to v sytosti nepestrých, neutrálních tonalit, v níž pramení kouzlo tzv. velkého
formátu tradiční černobílé fotografie. Josef Sudek byl tak okouzlen sytostí monotónní
škály zachyceného optického obrazu v původní velikosti, že pracoval bez zvětšení s
formátem co největším, který mu byl dostupný, a že ani nezvětšoval negativy
středního formátu, i když zvětšování negativů 6x9 nebo 6x6 centimetrů bylo tehdejší
rutinou a existovalo k tomu lehce dostupné příslušenství.
Nyní, kdy dominuje virtuální záznam maličkých obrazů, budeme muset na okouzlení
tonální sytostí abstinovat. Je to o to snazší, že nároky na harmoničnost monotónních
gradientů jsou menší, pokud je obraz prezentován jako pestrý.16
Benn Murhaaya, Eliška, 10. 11. 2013, Linhof 4x5,
Schneider Symmar 135/5.6.

Z plastického zpracování obrazu je zřejmé, že
se jedná o optický obraz s velkým průměrem
(cca 16 cm) pole zobrazení. Záběrový úhel je
přibližně 50° a identická dynamika ostrosti u
obrazu s menším obrazovým polem,
totožným úhlem záběru a totožnou světlostí
(nejpravděpodobněji f5.6) není možná. Není
možné pořídit plasticky podobný obraz na
senzoru například velikosti 24x36 mm s
objektivem ohniskové délky 50 mm. Je to
nemožné nejen z hlediska geometrické, ale
také tonální perspektivy.

16

Z hlediska tonální výstavby je každý neutrálně monotónní obraz harmonický. Oproti tomu je pestrý obraz
vždy svou tonální podstatou kontrastní. Viz poslední kapitolu knihy.
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Michael Shindler, Michelle Moeller, ferrotypický autograf 36x43 cm.

Autografické fixace optického obrazu, kdy je k vidění je jen jeden jediný obraz originál - jsou řídké. Všechny daguerrotypie, ambrotypie a ferrotypie jsou
autografy, jakož i diapozitivy nebo instantní Polaroid a jim fixace analogické.
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Senzor, který by měl minimálně velikost 13x18cm (A5) a nejlépe formát A4 je
prozatím běžně nedostupný. Dokud takový nebude vytvořen v běžně praktické podobě
nebo dokud nebude vynalezena jiná technologie fixace optického obrazu v jeho
originální velikosti, budeme s nostalgií vzpomínat na mokré kolódium, suchou
želatinu a chemické vyvolávání, zejména pokud se bude jednat o obrazy nepestré.
Je také docela možné, že by mohlo dojít k popularizaci stenopeické (dírkové)
fotografie, pokud by se objevil na trhu digitální senzor minimální velikosti A5 (či
spíše A4 jak by to odpovídalo tradičnímu formátu 8x10 palců)) běžné citlivosti (200400 ASA), který by byl sám o sobě cenově dostupný i praktický zpracováním svých
dat, a který by byl součástí přístroje snadno ovladatelného z ruky. Řekněme něco jako
tablet ne s anastigmatickou optikou, jak je dnes běžné, ale optikou stenopeickou.
Nicméně jedná se o představu fantasmagorickou, a to vzhledem k fyzickému objemu
tak velkých optických obrazů, jakby odpovídaly velikosti „plošného“ tabletu.
Tonální sytost se váže na perspektivu, jak jsme o ní svrchu pojednali. Jak bylo
uvedeno, je perspektiva ve smyslu dojmu prostoru v dvoudimenzionálním obraze v
zásadě dána intervalem (gradientem) figurální velikosti a rozsahem (škálou) tonalit, a
také fenoménem vrženého stínu, popřípadě lesku. Kruh se jeví v obraze jako koule,
pokud je na něm úběh tonální (je tzv. vystínován) a 3D dojem se zvyšuje, je-li
přítomen i stín vržený. Je takto zřejmé, že optický obraz – jde přece přirozeně o
perspektivní zobrazení – by se měl zvětšovat co nejméně nebo lépe vůbec ne, což je
ovšem nerealistické vzhledem k jeho většinou nevyhnutelně malé až miniaturní
velikosti při jeho vzniku, pokud se samozřejmě nejedná o optické obrazy poskytované
stenopeickým otvorem.
Portrét na následující straně je rarita. Výjimečná plastičnost obrazu je především dána
velikostí obrazu a geometrickou tele perspektivou, jak je prostředkována ohniskovou
délkou Wollastonova menisku hodně nad normálem 26 cm. Málo světlý obraz dané
apertury f32 implikuje úbytek dynamiky ostrosti, ale při velkém průměru obrazu 26
cm a malému záběrovému úhlu objektivu (32°) je tento úbytek málo patrný. Tmavý
obraz bylo jistě nesnadné pozorovat a zaostřit. Jak byl tento vizualizován, není
doloženo.

Wollastonův meniskus z roku 1805

William Hyde Wollaston, 1766-1828
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Bill Charbonnet, Portrét mladé ženy (Shy Pie),
elektronicky infinitezimální záznam prototypem digitálního přístroje LargeSense
LS911. Optický obraz minimálně o průměru 26 cm vytvářeného Wollastonovým
meniskem ohniskové délky 50 cm. Trojnásobná expozice 1/26s při apertuře f32 přes
tři barevné filtry. Model nehybný při seanci 9 vteřin, 11. května 2017, San Jose,
Kalifornie, Spojené státy americké.
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Velikost obrazu určuje gradient (strmost) geometrické perspektivy, tj. jak věcně tytéž
figury se k sobě proporčně vztahují, jakou mají vzájemnou identitu v rámci téhož
obrazu. Efekt geometrické perspektivy působí ne efektně, tj. bude tzv. normální,
pokud ohnisková vzdálenost objektivu se rovná průměru optického pole objektivu
neboli diagonály vykresleného obrazu, tedy pokud úhel záběru je 52°. Strmost
geometrické perspektivy poroste s úbytkem ohniskové délky (se zvětšujícím se úhlem
záběru) a geometrický perspektivní efekt se bude snižovat, bude-li ohnisková
vzdálenost růst (úhel záběru klesat).
Uvážíme-li, že identita figury (tvar figury o sobě) je dána proporcí, jak je dána určitou
geometrickou perspektivou, pak změna této perspektivy bude znamenat změnu
identity figury – figura bude mít jiný tvar, bude jinak vypadat. Jedná-li se o tvář, pak
je to velmi významné, ale samozřejmě nejenom. Platí to vždy.

Arc 32° 75 mm

Arc 83° 24 mm

Příkrost perspektivního intervalu daného velikostí záběrového úhlu objektivu určuje
výraz figury - zásadně! Ovšem jak zásadně, to se dá zjistit jen porovnáním s "toutéž"
figurou danou odlišnou perspektivou.
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Velikost optického obrazu, jak už bylo zmíněno, základně ovlivňuje dynamiku ostrosti
oproti neostrosti (nezaostřenosti) a tím i ovlivňuje čistotu podání geometrické
perspektivy. Čím je obraz menší, tím menší je rozdíl mezi ostrými a neostrými částmi
téhož perspektivního obrazu, což samozřejmě dále zdůrazňuje zvětšující se záběrový
úhel objektivu, tedy čím kratší je ohnisková délka objektivu použitého k zobrazení. Na
jedné straně stojí Roger Fenton (1855) s velkým formátem 24x32cm a objektivem s
normálním záběrovým úhlem. Na straně druhé současné (2016) fotografie s „žabí“
perspektivou na formátu 24x36mm a super širokoúhlým objektivem o záběru více než
90°, tj. s ohniskovou délkou 20mm a 21mm.

Roger Fenton, kapitán Brown, plukovník Lowe a kapitán George v táboře Krymské války, Krym, 1855,
kolódiový negativ cca 20x25,5 cm, úhel záběru 50°.
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Shivan Parusnath, Žába v mozambickém močálu, Canon EOS 5D Mark II, Sigma 20MM F/1.8, ISO
400, 1/100s, f22, 20mm.

Anonym, Piniová šiška, Sony ILCE-7RM2, ISO 100, 1/4s, f13, 21mm.
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Jiný příklad dynamiky ostrosti vůči neostrosti v souvislosti s velikostí obrazu
poskytují dvě rarity: Akt mladého muže, daguerrotypie z roku 1843 o velikosti
8,5x11cm vytvořená achromatickým objektivem s normální geometrickou
perspektivou přibližně 52° a apertuře f16 oproti obrazu nazvaného Ladyboy,
naturalistickému virtuálnímu záznamu z roku 2016 pořízenému na plnoformátovém
sensoru 24x36mm s objektivem zoom nastaveným na super širokoúhlých 16mm
implikujících enormní perspektivní dynamiku (záběrový úhel téměř 100°) při plném
otvoru f2.8 (sic).

Anonym, Akt mladého muže,
achromat, f16, úhel záběru 52°,
autograf daguerrotypie, 8,5 x 11
cm, Francie, cca 1843.

Anonym, Ladyboy,
Canpn EOS 5D Mark III,
ISO 3200,1/100s, f2.8,
16mm, elektronicky
infinitezimální záznam z
roku 2016.
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Velikost optického obrazu a jeho záznam z ruky
V souvislosti s velikostí optického obrazu je na místě se zmínit o jeho fixaci bez
použití stativu. Čím větší je optický obraz, tím je samozřejmě objemnější zařízení pro
jeho fixaci. Zařízení nutné pro práci s obrazem nad velikost 9x12 centimetrů je tak
těžké a objemné, že momentní optické zobrazování z ruky je velmi nesnadné až
nemožné. Jednoduše řečeno, bez stativu to dost dobře nejde. Dynamické ovládání
zobrazovací techniky je tím obtížnější, čím větší je optický obraz a naopak. Je-li
možné malé až miniaturní obrázky uspokojivě k pozorování a prezentaci zvětšovat,
pak se otvírá téměř neomezené pole pro momentní práci s optickým obrazem z ruky, a
to i doslovně z ruky jediné, jak to umožňují lehké a lehce ovladatelné přístroje
vybavené elektronickým senzorem s infinitezimálním záznamem na něj promítaného
optického obrazu. Vzniká situace, v níž se optický obraz stává existenciálně
nezbytným - nemůžeme se bez něho obejít. TV a smartphone jsou všudypřítomní a
vše se jimi poměřuje a hodnotí. Optický obraz je omniprezentní, i když se v drtivé a
praktické většině jedná o obraz virtuální. Přeruší se dodávka proudu elektrického,
dojde baterie, akumulátor se vyčerpá a je po obraze. Monitor zhasne a není, či spíše je
nic.
Z hlediska virtuální existence optického obrazu, která dnes absolutně dominuje, je
důležitý tisk optických obrazů, jako materiální kopie virtuálních obrazů. Tisk
optických obrazů je dnes na vysoké úrovni. Jak vysoké, k tomu stačí otevřít časopis
dvacet až třicet let starý a porovnat kvalitu tisku s tiskem knihy, kterou právě v této
chvíli držíte v ruce a jejíž text to tvrdí.

Anonym, Malý fotograf,
třicátá léta minulého století.

„Anonym“, Autoakt, momentka z ruky přístrojem
Canon EOS 400 D,ISO 400, 1/50s, 28 mm (ff 45 mm).
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Anonym, momentka chytrým telefonem
Nokia 808 Pure View, 2017.

Portrétní velkoformátová kamera firmy
E&HT Anthony a spol., New York, 80tá léte předminulého století. Stojan je
výrobek firmy Graflex z roku 1928.

Anonym, velkoformátová zrcadlovka
Graflex, 40-tá léta minulého století.
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Objektiv vs velikost obrazu
O vztahu objektivu a velikosti obrazu jsme se zmínili již v předcházejícím. Zaměřme
se na věc blíže.
De facto je objektiv určen požadavkem velikosti obrazu, který má vytvářet. Čím větší
obraz se vyžaduje, tím obtížnější (technologicky, ekonomicky) je objektiv navrhnout a
vyrobit a vice versa: pro malé až miniaturní obrázky v řádu desítek milimetrů existují
a stále se vyvíjejí myriády často velmi komplikovaných a kvalitních objektivů. Pro
obrazy měřené desítkami centimetrů je jich ale mnohem, mnohem méně a jsou
enormně drahé.
Problém je, že malé až miniaturní obrazy se musí zvětšovat, abychom je mohli
uspokojivě pozorovat. Zvětšení, ať analogické nebo digitální, vždy degraduje kvalitu
(zejména tonální) originálního obrazu daného objektivu. Je zde stále přítomno dilema
vnímatelné velikosti finálního obrazu a dostupnosti optického systému (objektivu),
jenž obraz poskytuje. Ideálně pro vnímání by se optický obraz měl prezentovat a tedy
fixovat bez zvětšení a měl by mít formát kolem A5 nebo větší. Ale objektiv pro
takový obraz je nesnadné vyrobit, a pokud je přece k dispozici, pak je velmi nesnadné
až nemožné objektiv prakticky užívat a obraz takové velikosti zaznamenat. Je to vždy
problém určitého kompromisu a přijaté konvence.

Nicholas Shepherd, Abraham Lincoln,
daguerrotypie, quarter plate, 3.25 x 4.25
palců (8 x 11 cm), 1846.
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Keith Greenough, Abeer, 10 x 8 palců (25,4 x 20,32 cm).
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Minimální pozorovací velikost obrazu je přibližně kolem formátu A5 (15x21cm).
Obrazy menší považujeme za příliš malé pro vnímání a máme tendenci si je přiblížit k
očím. Obrazy překračující velikost A4 nepřehlédneme v jejich celku a máme tendenci
od nich odstoupit. Obrazy běžné kamery obskury 18. století měly minimální
pozorovací velikost. Takovou velikost (tzv. plný formát destičky 16,5x21,5cm) měly i
daguerrotypie, jak je tvořil sám Daguerre. Erotické stereo-daguerrotypie byly z
technologických důvodů menší (čtvrtina plného formátu destičky, tj. 8,5x11cm) a
menší (polovina a čtvrtina plného formátu destičky) bývaly i daguerrotypické
podobenky, zejména z důvodů ekonomických. Daguerrotypická fixace optického
obrazu se zejména uplatnila v podobence a erotice a Petzvalův objektiv uspokojivě
produkoval žádané optické obrazy. Petzvalův objektiv se analogicky uplatnil v
podobenkové fotografii, která dominovala v produkci fotografických obrazů od roku
1851, až do zavedení suché želatinové vrstvy po roce 188017. Formát kolódiových
negativů respektoval pozorovací zákonitosti. Standardní formát byl A5 a odchylky
byly technologické (např. stereoskopie), ekonomické (laciná, všem dostupná
podobenka) nebo módní (např. vizitky). Negativy se nezvětšovaly. Jen se kontaktně
kopírovaly a fixovaný optický obraz (podobně jako u daguerrotypií nebo ferrotypií 18,
u nichž to ani jinak nebylo možné) byl prezentován ve své původní velikosti.

Anonym, Objetí, ručně
kolorovaná daguerrotypie
10.8 x 14.4 cm, cca 1848.

17

Suchá želatinová vrstva je mnohem citlivější než mokré kolódium, zvláště je-li panchromatická, tj. zcitlivěna
speciálními barvivy k celému viditelnému spektru světla. Suchá želatinová vrstva umožňuje momentní
expozice, tj. expozice ve zlomcích vteřiny. Kinematografie je možná jen, pokud je možná momentní expozice, a
pokud je k dispozici anastigmatický objektiv, který umožňuje zvětšení malých obrazů.
18
Ferrotypie je proces instantní fixace optického obrazu, u něhož mírně podexponovaný kolódiový negativ je
zhotovován na černě lakovaném plechu a přestože negativní, jeví se jako obraz pozitivní.
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Carl Zeiss Anastigmat 9/224 mm, 1890.

Tradiční velikost optického obrazu (vlastně využitelného obrazového pole objektivu)
vhodného či možného k fixaci se začala měnit s nástupem anastigmatického objektivu
a suché želatiny po roce 1880 a zásadní roli zde sehrála kinematografie.
Kinematografie s formátem svitkového filmu A3 byla a je technologicky i
ekonomicky nemožná. Kinematograficky fixovaný obraz nemohl mít velikost
18x24cm, ale jen 18x24mm. Tento v tehdejší relativitě úžasně malý obraz byl
mnohonásobně zvětšován projekcí na bílé plátno a jeho optická kvalita to musela
umožňovat. Musel být dostupný objektiv, který by daným požadavkům vyhovoval a
právě na trh tehdy uvedený symetrický anastigmat tyto požadavky splňoval.
Zvětšování maličkých optických obrazů (napřed jen monotónních, později i pestrých)
začalo být samozřejmostí a tato koncepce se rozšířila i na fotografii. Ve 20-tých letech
minulého století byla vyrobena Leica, precizní fotografická kamera na odpadní
kousky kinofilmu. Běžný kinematografický anastigmat byl pro přístroj Leica
nepoužitelný. Kinofilm se v přístroji neexponoval napříč, jak je to běžné v
kinematografické kameře, ale podélně. Zachycený obraz měl velikost 24x36mm a
vyžadoval větší optický obraz, než jaký mohl poskytnout kinematografický objektiv.
Pro přístroj Leica byl zkonstruován objektiv Elmar 50mm f/3,5 (1925) –
modifikovaná verze Taylorova tripletu s clonou v prvé vzduchové mezeře.

Cook Taylor Hobsonův
objektiv TRIPLET

Elmar 50mm f/3,5 (1925) –
modifikovaná verze Taylorova tripletu s
clonou v prvé vzduchové mezeře.
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Henri Cartier-Bresson, Pozorovatel, Brusel, Belgie, 1932; Leica, Elmar 50 mm, f/3.5.

Tatáž firma Leitz, která vyráběla fotografický přístroj Leica, nabízela i zařízení pro
zvětšení miniaturních negativních obrázků, které se pro normální pozorování
nehodily. Většinou se předpokládaly zvětšeniny menší než 13x18cm, ale formát A5
byl logickým kvalitativním standardem. Nad standard šly jen zvětšeniny 30x40cm pro
veřejnou prezentaci. Optická kvalita zvětšenin byla nesrovnatelná s kvalitou kontaktně
kopírovaných negativů velkého formátu, což bylo zvláště markantní v nepestré tonální
škále, která převládala. Fixace pestrých optických obrazů byla ještě ve formativní fázi
a bylo tomu tak až do 60-tých let minulého století.
Kolem roku 1970 miniaturní formát je hegemonem v momentní fixaci optického
obrazu. Pro standardní formát 24x36mm jsou konstruovány a ve velkých sériích
ekonomicky vyráběny objektivy různých světelností a záběrových úhlů.
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Tim Graham, Královna Alžběta II. s Leicou, koňská přehlídka, Windsor, 1972.

Anonym, H.C-B. s Leicou, cca 1980
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Athit Perawongmetha, Vyznavač čínské svatyně Kathu vyhání ze sebe zlé duchy na manifestaci rituálních
vegetariánů, Phuket, Thajsko, 4. října 2011; Canon EOS-1Ds Mark III, ISO 160, 1/250s, f2.8, 24 mm.

Chris Jackson, Duchess of Cambridge,
Windsor, UK, 2011; Canon EOS-1D Mark IV,
ISO 500, 1/640s, f4, 300 mmm.
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Anonym, Protest nahých cyklistů proti přílišné závislosti na užívání ropy, Cambridge, UK,
2016. PENTAX K-5 II s, ISO 800, 1/500s, f4.5, 36 mm (54 mm).
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Ke konci minulého století nastupuje elektronická, virtuální fixace optických obrazů
(tzv. digitální fotografie) s formáty obrazu ještě menšími než 24x36mm. Optický
obraz velikosti hrášku je při virtuálně infinitezimálním záznamu běžný a je nutné jej i
přiměřeně zvětšovat. Většinou se ale jedná o zvětšení virtuální. Fixované obrazy se
dočasně prezentují na monitorech a tolerance k malé kvalitě obrazů je veliká.
Tolerance pozorovatele je posilována faktem, že naprostá většina těchto virtuálních
obrazů je svým východiskem pestrá, a že se neprezentují jako obrazy, ale jako
zobrazení někoho či něčeho.
V éře digitálních počítačů, a tedy při možnosti uplatnit v propočtech i materiálně
realizovatelná asférická omezení čoček, a při dostupnosti velkého počtu různých
optických materiálů se pro super miniaturní obrazy „chytrých“ telefonů mohou
masově vyrábět objektivy, které abstraktní optickou kvalitou předčí veškeré své
předchůdce. Jinak by samozřejmě fantastické zvětšování nebylo ani možné. Je to vše
jiný svět – svět post fotografický, v němž je divák unášen k hranicím „reality“, na
kterou byl doposud fanaticky soustředěn a jí omezen.

Marshall Electronics - CV150,
Fotopřístroj digitální menší než
palec x palec, 1/3-inch 2.1
Megapixel CMOS Sensor,
2021.

Schéma kamerového dílu chytrého telefonu BlackBerry vybaveného senzorem 18 megapixel o velikosti 5.90 x
4.43 mm a s širokoúhlým objektivem Schneider-Kreuznach, f/2.2, 7,4mm (v přepočtu na FF 27mm).
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Petr Šiška, Pohled do údolí zříceniny Nový Hrádek u Lukova, smartphone BlackBerry s
objektivem Schneider-Kreuznach, f/2.2, ISO 50, 1/363s, 7,4mm.

Anonym, Maskot, obrázek širokoúhlým objektivem (arc = 80°) objektivem
Sony f/1.8, který je součástí mobilního telefonu Xiaomi Mi4.
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VÝVOJ OBJEKTIVU
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Anonym, Brig. Gen. Charles P. Stone s dcerou Hettie, pozitiv z velkoformátového kolódiového negativu, 1856.
Negativ restaurován Michelem Vuijlstekem.
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Carl Zeiss Anastigmat

Leitz Elmar 50 mm f/3.5

Canon EF 8-15mm f/4L Fisheye USM
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Vývoj objektivu obecně
Uvedli jsme, že optický obraz vytvářený čočkou je hodně variabilní. O jakou
variabilitu jde, o jakou jde různost vždy nové inscenace (premiéry) utkání či spíše
koncertu perspektivy s ostrostí na jevišti specifické velikosti určitým způsobem
osvětlené, to se dá zřetelně demonstrovat na vývoji fotografického objektivu. Tento
vývoj se logicky děl ve smyslu čtyř určujících vlastností optického obrazu, který
objektiv tvoří. Napřed šlo hlavně o zvýšení světlosti a současně rovnoměrné
(homogenní) ostrosti produkovaného obrazu. Později byla pozornost soustředěna na
velikost obrazu či spíše na jeho miniaturizaci, což bylo doprovázeno zvláštním
zájmem o jeho geometrickou perspektivu. Zásadní roli v tomto vývojovém procesu
měl a má – čočkový objektiv je ve stálém procesu vývoje – vývoj nových optických
materiálů, objev protiodrazových vrstev a v poslední době také využití počítačové
techniky.
Na začátku je jednoduchá čočka. Vytváří velmi světlý, perspektivní obraz, ale ten je
zřetelný jen ve středu a rychle se rozplývá do okolí. To se dá výrazně zlepšit
jednoduše tím, že se omezí průměr čočky. Čočka se zacloní. To má ale za logický
následek, že obraz již není světlý, a to až tak dalece, že není pouhým okem vidět,
nicméně rektilinearita jeho perspektivy je velmi dobrá, jakož i ostrost.
Fotografický objektiv se vyvíjí v situaci, kdy nejde jen o pozorování optického obrazu
jako prostředníka k jinému účelu, ale také a především o jeho fixaci a uchování. Obojí
vyžaduje světlý obraz. Oko má omezenou citlivost a citlivost fixačních postupů je z
počátku dost malá. Je snaha čočku odclonit či dokonce využívat celého jejího průřezu,
což je možné jen pokud není osamocená a kombinuje se více čoček různého tvaru a z
různých skel – vytváří se fotografický objektiv. Tím se ale celá věc komplikuje.
Pokud u stenopeického obrazu je vztah světlosti, plastičnosti, ostrosti a velikosti
harmonicky stabilní, pak optický obraz vytvářený čočkovým objektivem tuto stabilitu
a harmonii ztrácí.19 Geometrická perspektiva stenopeického obrazu je přísně
rektilineární a její příkrost (gradient) je dána (dán) vzdáleností průmětny od otvoru
neboli středu promítání. Jinak je tomu u čočkového objektivu, u něhož příkrost
perspektivy může být dána specifickou konstrukcí objektivu, kdy se jeho ohnisková
vzdálenost, tj. úhel záběru mění při zachování téže vzdálenosti průmětny od objektivu.
Perspektiva může být různá: od teleobjektivní, přes „normální“, až k širokoúhlé. Jinak
řečeno, u čočkového objektivu je perspektivní geometrie produkovaného obrazu
určena kombinací většího počtu čoček a tyto kombinace mohou rezultovat v různé
19

Harmonii kvaternia doplňuje a zvýrazňuje také neohraničenost stenopeického obrazu. Velikost stenopeického
obrazu není nijak výrazně ohraničená, jak je tomu u obrazu daného čočkou nebo jejich kombinací – objektivem.
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perspektivě objektivem vytvářeného obrazu, a to i do té míry, že v případě
nerektilineární super širokoúhlé perspektivy je vytvářen obrazový prostor, který má v
podstatě s rektilineárním vnímáním prostoru lidským okem málo co společného. Na
druhé straně v extrému teleobjektivní perspektivy se průhled do prostoru scvrkává do
plošné mozaiky.

Sean Gallup, Slavnost piva, Bavorsko, Německo, 2004; Canon EOS 10D, ISO 400, 1/320s, f2.8, 130 mm.

Je také různá ostrost optického obrazu čočkového objektivu, jak je ostrost relativní
jeho světlosti. Čím je čočkový obraz světlejší, tím méně je celkově ostrý ve smyslu
geometricky perspektivním, tedy zdůrazňuje se kontrast ostrosti určitých částí obrazu
(třeba figury nebo figur) proti jeho neostrým částem (třeba jiných méně významných
figur nebo blíže nerozlišených tonalit pozadí). Striktně, z hlediska perspektivy jako
průhledu do prostoru je to věc nepříznivá, ale jinak, vzhledem ke skladebným
principům kontrastu a proporce, aspekt velmi užitečný, tj. tehdy, kdy prostorová
existence figur není podstatná, nýbrž jde o vykreslení a zdůraznění figur samých v ne
přesně rozlišeném prostředí.
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Předpoklady k charakterizaci
Pokud se chceme dovědět něco podstatného o objektivu, pokud chceme objektiv určit
jako takový nebo definovat jeho podstatné vlastnosti, pak toho samozřejmě nemůžeme
docílit pomocí toho, co se zobrazuje – na to nemá objektiv žádný vliv – ale pouze
skrze to, co je zobrazeno, tedy pomocí obrazu, který objektiv tvoří. A zde je prvním
předpokladem, že budeme uvažovat o obraze, jaký je ve své prvotní (originální)
velikosti, tj. bez jeho zvětšování či zmenšování. Je-li objektiv zkonstruován k
zachycení políčka optického obrazu o velikosti 12x18 mm a my uvažujeme o jeho
fixovaném obraze zvětšeného na velikost 12x18 cm, pak nevyhnutelně směřujeme k
nedorozuměním a fiktivním závěrům. Měli bychom zřejmě uvažovat jen o obraze
vzdušném, což je velmi nesnadné a vlastně i nevhodné, neboť de facto nás v
konečném efektu nezajímá jaký jej obraz objektivu o sobě, ale jaký je obraz
zaznamenaný materiálně. Neboli technologie fixace optického obrazu je
nevyhnutelným pozadím určení kvalit objektivu, který daný obraz vytváří.
Věc je principiální, i když velmi často lehkomyslně opomíjená a pro ilustraci dané
věci uveďme nostalgické lomo-rekonstrukce Petzvalova objektivu. Petzval navrhl
objektiv pro daguerrotypickou fixaci na kovové destičce přesně definované velikosti
8,5x11cm. Lomo-rekonstrukce petzvalova objektivu se zorným polem pro výřez
digitálního senzoru velikosti 24x36 mm s tím, že se zachycený obraz zvětšuje do
velikosti řádu A5 nebo dokonce A3 (jak je to u této technologie obrazové fixace
běžné) a mluvit přitom o kvalitách obrazu Petzvalova objektivu jako takového, je
nepatřičné. Smysluplně v této souvislosti se začít vyjadřovat o kvalitách objektivu
typu Petzval by znamenalo, že by senzor musel mít minimálně velikost 8,5x11cm a že
by konečný obraz byl prezentován a hodnocen jen v této jediné velikosti (a také, že
obraz by byl vždy a pouze i stranově obrácený)! Většině „digitálních“ fotografů to
bude nejspíše připadat jako absurdní vymezení či blouznivá spekulace.

Rrepliky Petzvalova objektivu v černém
a mosazném provedení.

Sony Alpha 7 s replikou Petzvalova
objektivu.
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Canon EOS 5D Mark II Is replikou
Petzvalova objektivu.

Kevin Meredith, Otužilec, Petzval Lomo, Canon EOS 5D Mark III, ISO 200, 1/50s, 58 mm.

Přibližné srovnání originální velikosti momentního portrétu 24x36mm lomo
replikou Petzvalova objektivu a zvětšeniny téhož.
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Andrius Maciunas, Dlouhé vlasy, projekční objektiv Carl Zeiss Jena f2.1, 200mm přizpůsobený
přístroji Canon EOS 5D.

101

Druhým předpokladem pak je, že uvažujeme o optickém obraze jako o plastické
entitě, tj. obraze geometricky a tonálně perspektivním (zdánlivě prostorovém), tedy že
tento není nebo není chápán jako reprodukce plochy! Takto se nevyhneme
neexaktnosti, „nevědeckosti“, protože vědecky objektivní určení kvality objektivu je
vždy a pouze dáno kvantitativně, jako reprodukce počtu plošných jednotek (čar) na
jednotkovou délku. Z hlediska optického obrazu je ale případné určit kvalitu objektivu
nikoliv kvantitativně, nýbrž kvalitativně, a tedy kvalita objektivu je vymezena
(určena) esteticky. Je zřejmé, že estetické určení kvality objektivu bude mít aspekty
iracionální (citové, estetické), což je něco, co v současnosti většina rázně odmítne jako
nevhodnou spekulaci či přímou herezi neboli lidově řečeno, blbost. Říci, že s určitým
objektivem s určitou velikostí obrazu a s určitou technologií fixace obrazu se vytváří
pěkné obrazy, to bude připadat mnohým naivní a málo inteligentní, nicméně toto by
mohlo být řečeno o obraze Andriuse Maciunase s názvem Dlouhé vlasy na
předcházející straně.

Vývoj objektivu specificky
Rychlý vývoj objektivu je součástí bouřlivého rozvoje průmyslových výrob po roce
1870, zejména v Německu, ale také tradičně ve Spojeném království. Prvou exaktní
kombinaci čoček provedl Petzval konstrukcí tzv. portrétního objektivu pro
daguerrotypické přístroje a z jeho prací plynulo, že další vývoj objektivu závisí na
existenci nových materiálů, tj. skel o různých hustotách, tedy různých parametrů lomu
a rozptylu světla a dostupnosti efektivní výpočetní techniky. Sledujme konkrétněji, jak
probíhal vývoj fotografického objektivu.
Fenomén optického obrazu je znám od starověku. Hlubšího ocenění se však dočkal až
v renesanci v souvislosti se zájmem malířů o problematiku centrální projekce a
perspektivního podání prostoru v ohraničené ploše obrazu. Využívali obrazu cloněné
brýlové (konvexní) čočky, jak to popsal Daniel Barbaro ve své knize O perspektivě
(Della Perspettiva) vydané v roce 1568 v Benátkách (viz dodatek na konci knihy).
V 17. a 18. století byla práce s optickým obrazem součástí běžné malířské praxe a
kvalita obrazu jednoduché konvexní čočky z korunového skla byla zlepšena
potlačením chromatické vady, když Chester Hall (1733)/John Dollond (1757)
přitmelili k takové čočce konkávní element z flintového (olověného) skla – vytvořili
achromatický objektiv, i když ne pro kameru obskuru, nýbrž objektiv pro dalekohled.
Nicméně byl později pro kameru obskuru využit.
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Kvalitu obrazu jednoduché čočky užívané průběžně v kameře obskuře byl schopen
značně zlepšit William Hyde Wollaston, když navrhl (1804) prohnutí čočky do tvaru
menisku a umístění clony v definované vzdálenosti před čočkou.

S takovými objektivy, tj. jednoduchou čočkou, achromátem a meniskem pracovali
malíři až do objevu fotografie v podobě daguerrotypie v roce 1839. Veškeré tyto
objektivy byly cloněné a jejich světelnost se pohybovala kolem hodnoty f/11 s
normálními úhly záběru kolem 52°.
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L. J. M. Daguerre, Romantická kolonáda, olej na plátně, 1826.

L. J. M. Daguerre, Romantická ruina kaple Holyrood, olej na plátně, 1824.
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Objevitel fotografie Daguerre byl výjimečně zručným malířem a daguerrotypická
kamera byla osazena achromátem vyráběným tehdy dobře známým optikem Charles
Chevalierem.
Chevalierův achromát kreslil optický obraz, z něhož bylo možné vytnout úctyhodný
obdélník o rozměrech 6½×8½ palců, tedy přibližně 16,5×21,5 cm. Měly tedy prvé
daguerrotypie rozměr, s jakým do jejich objevu pracovali běžně malíři, když užívali
své kamery obskury. Pro ně ale, tedy pro manuální záznam optického obrazu, byly
obrazy kamery obskury meziproduktem a byly v dalším tvůrčím malířském procesu
užity k tvorbě větších obrazů, jak jejich velikosti odpovídaly manuálnímu
zobrazování. Daguerrotypie o rozměru 16,5×21,5 cm nemohly být zvětšeny a byly
finálním produktem nemanuální, mechanické fixace optického obrazu, který byl
nazván fotografií. Expozice těchto prvých fotografií (daguerrotypií) byly v řádu
minut.

Daguerrotypická kamera osazena
achromátem (J) Charles Chevaliera.

Komerční zájem, tj. možný zisk z prodeje daguerrotypických portrétů vyvolal
eminentní zájem o zkrácení expozičních časů. Na počátku roku 1839, při užití
achromátu nebo menisku o světelnosti f/11, a to samozřejmě v závislosti na roční době
a momentálním počasí, byly expoziční časy originálních daguerrotypií o velikosti
16,5×21,5 cm tři až třicet minut, což pro portrét byly expoziční časy neúnosně dlouhé.
Brzy po ohlášení objevu daguerrotypie, již na jaře roku 1840 Société
d’Encouragements pour l’Industrie Nationale vyhlásila soutěž o „zlepšení umění
fotografického“. Jako zlepšení konkurovali v soutěži jen světelnější objektivy –
optika/podnikatele Charlese Chevaliera a matematika/vysokoškolského učitele Josefa
Petzvala. (Zvýšení citlivosti daguerrotypické citlivé vrstvy probíhalo mimo tuto
soutěž, když v roce 1840 navrhl Goddard užít ke zcitlivění bróm navíc k původnímu
jodidu.)
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Jean-Baptiste Sabatier-Blot, Louis Daguerre, daguerrotypie, Paříž, 1844.
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L’objetif Double ou à Verres Combinés, vlevo krajinářská
varianta s clonou (D), vpravo portrétní varianta bez clony.

Charles Chevalier zrcadlově zdvojil běžný achromát s možností měnit vzájemnou
vzdálenost mezi dvěma achromáty. V kratší, tzv. krajinářské variantě byl objektiv
vybaven fixní clonou a při ohniskové délce 28cm měl světelnost f/10 s obrazovým
polem o průměru 27cm, a tedy schopností vykreslit plnoformátový obraz na desce
16,5x21,5cm. V delší, tzv. portrétní variantě byl objektiv bez clony, čímž se dosáhlo
zvýšení apertury na f/5,2 při prodloužení ohniskové délky na 55cm. Tento L’objetif
Double ou à Verres Combinés, jak jej Chevalier nazval, byl také známý také jako
Photographe à Verres Combinés. Světelnost takového objektivu však byla na úkor
celkové ostrosti podání detailů běžného achromátu.

Nápis na mosazném tubusu
objektivu: "Photographe à
Verres Combinés, Inventé par
Charles Chevalier, Palais Royal
158, Paris." Tento objektiv je
mnohem světelnější než prvé
jednoduché objektivy Charles
Chevaliera. Je to v historii prvý
konvertibilní objektiv.

Photographe à Verres Combinés Charles
Chevaliera z roku 1851.
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Chevaliérův objektiv v krajinářské variantě s ohniskovou vzdáleností 28 cm měl
záběrový úhel kolem 50°, tedy vytvářel obrazy s normální perspektivou. V portrétní
verzi při ohniskové délce 55cm měl úhel záběru téměř 23°, což vytvářelo obraz s
mírně zploštělou perspektivou, pro portrét výhodnou.
Bez respektu k velikosti „plnoformátových“ daguerrotypií (16,5×21,5cm) navrhl a
s pomocí firmy Voigtländer realizoval Józeph Miksza Petzval zcela nový objektiv –
portrétní objektiv, který byl 20x světelnější než achromát, s jakým Daguerre objevil
fotografii.
Petzval postrádal materiální optickou expertízu a praktické zázemí a nemohl uplatnit
metodu pokusu a omylu, intuici a znalost velkého počtu praktických dat, jak to bylo
běžné v pomalé, po krocích postupující optické inovační praxi od 17. století, v tradici
barokní optiky reprezentované produkcí dílen, jakou měl třeba v Římě Giuseppe
Campani20.
Petzval poprvé uplatnil exaktní metodu při konstrukci fotografického objektivu, který
byl určen pro tvorbu specifických obrazů – portrétů, podobenek. Vypočítal, tj. přesně
stanovil počet, tvar, umístění a materiál jednotlivých optických elementů (čoček)
objektivu, aby dominantou obrazu byla (ostrá) figura v centru bez nároku na ostrost
obrazu mimo centrum. Při průměru obrazového pole 14cm a ohniskové délce 19cm,
tedy se záběrovým úhlem 32° měl obraz tvořený Petzvalovým objektivem mírně
zploštělou perspektivu, která danému účelu – tvorbě portrétu – dobře vyhovovala.
Jeho světelnost f3,6 byla více než dvakrát větší než Chevalierova dubletu v portrétní
variantě a v centru výrazně předčila ostrostí Chevalierův objektiv. Takto i s relativně
malou (nemomentní) citlivostí daguerrotypické fixace21, byly malé kruhové
podobenky o průměru 11cm možné22. Později byly zkonstruovány a široce užívány
portrétními fotografy Petzvalovy objektivy s větším obrazovým polem, a to
samozřejmě nejen pro tvorbu daguerrotypických portrétů, ale také portrétů na mokrém
kolódiu, jehož citlivost ke světlu byla podobná daguerrotypii. Světelnost takových
objektivů se ustálila na hodnotě f4.
20

21

Giuseppe Campani (1635-1715), výrobce optických zařízení a konstruktér (1664) stroje na broušení čoček.

Stejně jako u mokrého kolódiového negativu, citlivost daguerrotypické desky ke světlu zůstala více méně
totožná – tedy dost malá (menší než 1 ASA, ale je třeba vzít v úvahu, že ASA je mírou citlivosti k celému
viditelnému spektru světla, zatímco daguerrotypie a mokré kolódium jsou citlivé pouze ke krátkovlnné části
spektra) a nepodařilo se ji nikdy výrazně zvýšit, aby expoziční časy byly momentní, tj. ve zlomcích sekundy.
Původní daguerrotypie z roku 1839, jejichž citlivost ke světlu byla dána jen citlivostí jodidu stříbrného,
vyžadovaly expozice minutové. Originální citlivost byla zvýšena vzápětí kombinací s bromidem stříbrným (J. F.
Goddard, 1840), ale i tak a v kombinaci se světelnějšími objektivy, zůstaly expoziční časy v nemomentním řádu
vteřin.
22
Société d’Encouragements pour l’Industrie Nationale, nepřiznala Petzvalovi prvenství v konkurenci
Chevaliérova dubletu, protože Petzvalův objektiv měl malé zorné pole schopné sotva pokrýt jen čtvrtinu
standardní plnoformátové destičky 16,5x21,5 cm.
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Schéma Petzvalova objektivu.

Daguerrotypický fotopřístroj vybavený Petzvalovým objektivem 150 mm f3.6 z roku 1841.
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Podobně jako Chevalierův dublet, je i Petzvalův objektiv založen na zrcadlové
symetrii dvou achromátů – tmeleného a se vzduchovou mezerou – dost od sebe
vzdálených. Chevalier v portrétní variantě svého objektivu clonu vyloučil, Petzval ji
zachovává a umisťuje ji mezi své achromáty. Regulací clony je možné ovlivňovat
dynamismus ostrosti figury v centru oproti pozadí.
Petzval nebyl schopen vypočítat svůj objektiv vlastními silami. Potřeboval asistenci
desíti zkušených výpočtářů. Exaktní výpočet optické soustavy s přesně definovanými
požadavky na produkovaný obraz je možný jen s výkonnými počítači a materiální
realizace exaktní optické soustavy předpokládá dostupnost určitých optických
materiálů se zcela určitými parametry lomu a disperze světla. V roce 1866 Ludwig
von Seidel (spolupracoval s Hugo Adolph Steinheilem) stanovil matematický postup
pro exaktní výpočet definovaných optických soustav23, ale dokud nebyly po ruce
vhodné počítače, nebylo možné exaktní postupy uplatnit a vypočítané realizovat,
neboť nebyla k dispozici vhodná skla. Po více než 60 let po ohlášení daguerrotypie se
fotografický objektiv vyvíjel v obvyklé tradici Giuseppe Campaniho. Po roce 1886 se
při realizaci fotografických objektivů uplatnila nově objevená, tzv. jenská skla a
objektivy se začínají kalkulovat. Později po roce 1936 se mohl při kalkulaci objektivu
použít dost velký počet netmelených elementů, kdy použitím protiodrazových
(antireflexních) potahů nedocházelo ke ztrátě kontrastu a úbytku světelnosti. Nicméně
éra exaktních výpočtů přesně definovaných objektivů s přesnými obrazovými
parametry začíná vskutku až po příchodu digitálních počítačů ke konci minulého
tisíciletí, kdy výpočetní rychlosti se znásobily statisícinásobně.

Širokoúhlý dvojitý anastigmat Hypergon s úhlem záběru 135° uvedený na trh firmou Goertz v roce 1903.
23

“Trigonometrische Formeln für den allgemeinsten Fall der Brechung des Lichtes an centrirten sphärischen
Flächen,” uveřejněno v Sitzungs-berichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München (1866).
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Reflexní symetrie, jak ji použil Chevalier a Petzval, je převládající princip při vývoji
fotografického objektivu od objevu daguerrotypie až do roku 1893, kdy vznikají prvé
nesymetrické konstrukce (triplety). Do roku 1893 se optické vady potlačují nebo úplně
odstraňují vzájemnou interferencí. Staví se proti sobě v zásadě tytéž optické části,
které jsou navzájem proti sobě zrcadlově obrácené dle roviny, v níž je umístěna clona
(Rapid-Rectilinear, Aplanat). Nedaří se eliminace astigmatické vady a zklenutí
optického pole, protože chybí vhodná skla. Ta jsou k dispozici po roce 1893. Na trh
přicházejí symetrické anastigmaty (Protar, Unar, Dagor), ale také Taylor-HobsonCookovy nesymetrické, anastigmatické triplety. V roce 1900 byl uveden do praxe
nesymetrický anastigmat Tessar f/6,3. Jeho konstruktér Paul Rudolph v Tessaru
zkombinoval své předešlé symetrické anastigmaty Protar a Unar tím, že použil jejich
přední a zadní části. (Tessar má přední netmelenou dvojici převzatu z Unaru a zadní
tmelená dvojice čoček pochází z Protaru, a takto je vlastně nikoliv trojnou, ale
dvojnou symetrickou kombinací.)

PROTAR

UNAR

TESSAR
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Obraz původní kamery obskury, jak jej poprvé fotograficky fixoval Daguerre, byl
tvořen objektivy (achromáty nebo menisky), jejichž ohnisková délka se více méně
ztotožňovala s úhlopříčkou vykreslených obrazů – obrazy měly normální
(realistickou) perspektivu, jak o ni usilovali malíři, kteří kameru obskuru užívali.
Fotografové se však na „normální“ perspektivu neomezovali. Chtěli objektivy, které
mohou perspektivu zdůraznit nebo naopak perspektivu potlačit. Vyžadovali objektivy
širokoúhlé nebo teleobjektivy. Prvý teleobjektiv realizoval Dallmayer v roce 1891.
Širokoúhlý objektiv Hypergon (Goerz) byl uveden na trh v roce 1900. V současnosti
(2021) je širokoúhlý, výrazně perspektivní24 optický obraz velmi populární. Dominuje
v žánru krajiny a je neodbytně přítomný v obrazech „chytrých“ telefonů šířených (tzv.
sdílených) na WWW.

Nelson Mouëllic, Lifestyle
iPhoneography, snímek
„chytrým telefonem“, 2017.

24

Výrazná geometrická perspektiva je samozřejmě umožňována miniaturní velikostí obrazu. S Hypergonem
navrženým pro velikost obrazu A5 se operatér mohl přiblížit k objektu na vzdálenost v řádu desítek centimetrů.
U širokoúhlého objektivu, jakým je vybaven smartphone je to možné v řadu jednotek centimetrů či dokonce
milimetrů. Doprovodnou samozřejmostí takových obrazů je omezení, někdy značné, tonální perspektivy, která
naopak u obrazů Hypergonem dominovala.
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„Anonym“, Maria, Smart Selfie, snímek mobilním telefonem, cca 2020.
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CHROMATICKÝ vs
MONOTÓNNÍ
OPTICKÝ OBRAZ
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Jumbo barevné pastelky, Canon EOS RP, EF50mm f/2.5 Compact Macro, ISO 400, 5s, f45, 50 mm.
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Harmonie zelených v kontrastu k červené; Sigma dp3 Quattro, ISO 100, 1/60s, f16, 50 mm (ff 75mm).

Principiální rozdíl mezi barevným a neutrálně
monotónním (tzv. černobílým) optickým obrazem
Z hlediska tonální výstavby, z hlediska tonální perspektivy je každý monotónní obraz
harmonický. Pestrý obraz je vždy svou tonální podstatou kontrastní. Takto je každý
nepestrý (nejčastěji černo-šedo-bílý ne však třeba červeno-růžový bílý) na podstatně
jiné výrazové rovině, než obraz pestrý. Odlišnost tohoto výrazu je úměrná pestrosti, tj.
tonální výraznosti, čistotě jednotlivých barev.
Co se týče ikonicko-autentického aspektu optického obrazu, pak tento je podstatně
výraznější (přesvědčivější, důvěryhodnější, autentičtější atd.), jak je zachycení a
prezentace optického obrazu relativní originální barevnosti (pestrosti) optického
obrazu, jak je vytvářen objektivem – stenopeickým (výjimečně) nebo čočkovým
(nejčastěji). V normálním světle nemůže objektiv vytvářet monotónní obraz!
Monotónní optický obraz je neobjektivní, zaujatý. Edward Weston či Josef Sudek
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nemohli tvořit pestré optické obrazy, neboť byli zaujati monotónní harmoničností.
Chromatický kontrast jim byl příliš.
Optický obraz je tvořen světlem a je tím přirozeně barevný, ale jen jeho monotónní
fixace byla z počátku možná a tato vstoupila do historie pod názvem fotografie25.
Fotografie od svého objevu v roce 1839 reprezentovala fixovaný optický obraz téměř
po celých sto let. Až ve třicátých letech minulého století se k ní přidala tzv. fotografie
barevná, která doprovázela a doplňovala fotografii (rozuměj tu „pravou“ bez
přívlastku) až do nástupu tzv. fotografie digitální, tedy fotografie s jiným přívlastkem.
Přívlastek z historického hlediska pochopitelný, ale nepřípadný. Teprve „fotografie
digitální“ je de facto fotografií, neboť spontánně zachycuje optický obraz v jeho vždy
pestré tonální existenci.
Historie fotografie byla deformována či spíše zfalšována fotografií monotónní (tzv.
černobílou) a až „fotografie digitální“ zahajuje autentický vývoj (reálnou historii)
kresby světlem, a tedy „fotografie“. Změna je zásadní (paradigmatická) a je na místě,
že se často mluví nikoliv o fotografii, jejíž historie kresbu světlem zdiskreditovala26,
nýbrž o zobrazování (imaging).
Vezmeme-li v úvahu určující aspekty optického obrazu, tedy velikost, světlost, ostrost
a plastičnost, pak zjišťujeme, že se originální barevný optický obraz liší od své
monotónní fixace jenom perspektivou tonální – vlastním stínem (core shadow).
Originální optický obraz je kreslen nejen gradientem intenzity světla, ale také jeho
specifickým spektrem (barvou). Tato odlišnost pro některé málo významná (pro
barvoslepé vskutku zcela nevýznamná) ve skutečnosti má pro tvůrce optických obrazů
velmi významné konsekvence.
Týká se to závažně (1) ikonicky-autentického aspektu optického obrazu, protože
zásadně mění (zkonkrétňuje) koncept „věrnosti“ zobrazení27 a týká se to významně (2)
skladby optického obrazu, protože zavádí do skladby navíc k tonálním harmoniím
chromatický kontrast.

25

Slovo fotografie má význam „světlem kresba (světlem kreslím)“. Je spojením dvou řeckých slov: φωτός
(phōtós) a γράφω (gráphō).
26
Redukované a odvozené vystupovalo jako úplné a primární.
27
Chromatičnost optický obraz klarifikuje (zprůhledňuje) do té míry, že ho činí „neviditelným“. Jsme v prvém
přiblížení (embryage) neschopni se dívat na něho a jako takový jej oceňovat, nýbrž vidíme skrze něho něco za
ním. Barva je mimikrem optického obrazu. Musíme se od něj odpoutat (débryage), abychom jej uviděli.
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PommGranShell, Sigma sd Quattro, stenopeický otvor, ISO 100, 20s, 75 mm (ff 50 mm).

PommGranShell, Sigma dp3 Quattro, ISO 100, 1,6s, f16, 75 mm (ff 50 mm).

Srovnání zvětšenin dvou optických obrazů - stenopeického a pořízeného
pokročilým anastigmatem. Originální velikost obou obrazů je APS, tj. přibližně
25x17 mm. Stenopeické optické obrazy jsou většinou monochromatické, tento
je výjimkou.

118

Ansel Adams, Nevada Fall Rainbow,1947.

Doklad, jak byla vize deformována historií fotografie nebo toho, jaká je fotografie o
sobě. Název obrazu je Duha Nevadského vodopádu, nicméně duha jako výraz
svrchované barevnosti chybí.
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Tonální kontrast komplikuje (značně) tonální výstavbu optického obrazu o sobě,
neboť chromatických kontrastů je mnoho a jsou nesnadno postižitelné, a také často
kontrast tonalit jde proti tonální harmonii, která vlastně vlastní stín, a tím
„prostorovou“ výstavbu optického obrazu tvoří. V tomto smyslu je snadno
pochopitelné, proč monotónní a nepestrý gradient je nejlepším vlastním stínem, jakož
i nejkouzelnějším zprostředkovatelem iluze mimo obrazové, třírozměrné existence
izolovaných objektů a jejich kombinací v reálné ploše optického obrazu. Barva zde
tvoří rušivý element, a to tak dalece, že tvůrci uvyklí monotónnosti – jako třeba Ansel
Adams nebo Henri Cartier-Bresson – se s barevným obrazem nedokázali nikdy
vyrovnat, i když v jejich době a při jejich možnostech jim technologie barevného
optického obrazu byla snadno dostupná.
Optický obraz ve své přirozené podobě chromatické plasticity je vždy součástí
prezentace a reprezentace spontánní existence, která existuje v konkrétním prostoru a
daném čase. Díky své zcela specifické “nehmotnosti” – efekt průhlednosti – optický
obraz také působí i na jiné smysly než na pouhý zrak. To znamená, že to, co
charakterizuje naše vnímání optických obrazů, je nejen zrak (bylo by třeba možné vzít
v úvahu i synestézii čichu), ale hlavně hmat. Jde o počitek hmatu, který je přítomen, i
když ve fyzikální skutečnosti se nedotýkáme toho, na co se díváme. Hmatový smysl
tak může spoluvytvářet vizuální podstatu a podílet se na specifickém smyslovém
působení. Optické obrazy nejsou jen optické, ale mohou být také haptické. Nejsou jen
viditelné, ale jsou takřka hmatatelné.

Seduta, Sigma DP2 Merrill, ISO 100, 1/640s, f4.5, 30 mm (ff 45 mm).
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Vítá, ISO 100, 1/400s, f2.8, 30 mm (ff 45 mm).

SROVNÁNÍ A ILUSTRACE
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Růžová tonalita natolik dominuje,
je natolik vnímatelně (smyslově)
výrazná, že je nesnadné až
nemožné sledovat fakt, že je to
harmonie různých odstínů růžové,
která způsobuje dojem prostorové
existence obleku, ruky a potraviny.
Věc je dobře patrná, pokud je obraz
doprovázen jeho achromatickou
replikou.
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Zde
navíc
k prostorotvorné
harmonii studených odstínů
modré, přistupuje kontrast teplé
pleťové barvy a ještě výrazněji
hnědožluté a oranžové. Oproti
své monotónní verzi je obraz
komplikovanější (dynamičtější)
a má zcela jinou perspektivní
hloubku, nehledě na ikonickoautentický přesah, který je s
monotónní
variantou
stěží
srovnatelný
–
cheesburger
k nakousnutí
oproti
jakési
potravině.
(Barevné obrazy vytvořil Kelsey
McClellan, který se v roce 1990
narodil
v Texasu,
vyrůstal
v Ohio a žije v San Francisku.)
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Balanced, Sigma DP2 Merrill, ISO 100, 1/500s, f4.5, 30 mm (ff 45).

Geometrická perspektiva zde hraje triviální roli. Význam obrazu je v jeho tonalitě tonální perspektivě. Je to především tonalita, která určuje význam obrazu a způsobuje
jeho plastickou hloubku, která je v pestrém originálu obrazu mnohem výraznější, než
v jeho černobílé replice.
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Matthias Leberle, velkoformátový portrét.

Z hlediska tonální výstavby je každý, neutrálně monotónní optický obraz
harmonický, jako například tento portrét Mathiase Leberle. Oproti tomu je pestrý
optický obraz vždy svou tonální podstatou kontrastní, i když tento kontrast může být
někdy docela subtilní a barevně harmonující,. jako například triadická sestava barev
3. pořadí, tzv. khaki sestava, na které je postavena barevná skladba obrazu Olafa
Erwina na následující straně.
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Erwin Olaf, Karin M., Holandsko, 2013.
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Arnold Newman, velkoformátový portrét ocelového magnáta Alfréda Kruppa, Essen, Německo, 1963.
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Můžeme sledovat výrazný rozdíl v perspektivní dynamice, ale i ikonickoautentickém významu původně barevného portrétu Alfréda Kruppa od Arnolda
Newmana. V černobílé verzi je "ďábelský" výraz protagonisty přesvědčivější.
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Prvé pořadí barev, Sigma dp Quattro, ISO 100, 1/4s, f16, 50 mm (ff 75 mm).

Pokud barva je skladebným prvkem – zde a na následující straně triáda základních
barev – a pokud barvy mají významný ikonicko-autentický přesah, kdy tón určuje
identitu zobrazovaných objektů, pak monotónní varianta téhož obrazu ztrácí význam.
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Základní triáda, Sigma DP2 Merrill, ISO 100, 1/800s, f4.5, 30 mm (ff 45 mm).
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Halcyon, Sigma DP2 Merrill, ISO 100, 1/1250s, f9, 30mm (ff 45 mm).

Nepestrý obraz zde nedává smysl.
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Imago Blue, Canon EOS RP, ISO 400, 1/800s, f2.8, 50 mm.

Pokud obraz není strukturován svým východiskem barevně nebo nezdůrazňuje ikonické
a autentické prvky skladby či jeho význam není na nich přímo založen, pak tentýž obraz
může existovat v pestré i monotónní variantě. Nicméně alegorické a symbolické
významy optických obrazů jsou na různých rovinách, jakož i jejich plastičnost, což
platí i pro obraz na následující straně.
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Marijuana, Sigma DP2 Merrill, ISO 100, 1/1000s, f2.8, 30 mm (ff 45 mm)
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BWvColor, Sigma dp3 Quattro, ISO 100, 8s, f16, 50 mm (ff 75 mm).

"By removing the color, something happens. We start paying attention to the lines,
the shapes, the textures of things ... as if color were the clothing on top of the human
body, black-and-white was the structure, the shapes of things."
Marty Knapp
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Postava v modré, Sigma DP2 Merrill, ISO 100, 1/1250s, f2.8, 30 mm (ff 45 mm).

Tento obraz je příklad východiskem barevné skladby – předmětem je zde nejen
kontrast barev, ale především jejich harmonie. Postava v modrém bez modré postrádá
nominální hodnotu. Bez dominující harmonie modrých tonalit v kontrastu k teplým
tónům pleti a na pozadí postrádá černobílá varianta autonomní výraz. Je od věci
poznamenat, že nemáme problém říci harmonie modrých, ale zdráháme se říct, že
existuje harmonie šedých, i když vlastně v černobílé variantě obrazu o tuto jde.
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Belty Apples, Sigma DP2 Merrill, ISO 100, 1/500s, f2.8, 30 mm (ff 45 mm).

Hra perspektiv - tonalita versus geometrie
Interpretace obrazu Belty Apples je ambivalentní, jak je sugerována výraznou
ostrostí, prakticky nulovou geometrickou perspektivou a výraznou, ale jen
vypůjčenou perspektivou tonální. Jde o mise en abyme. To, co působí jako pestře
vymezený prostor, je de facto reprodukce plochy. Jak tato plocha byla vytvořena,
je nejasné. Černobílá verze obrazu je vskutku bezbarvá.
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Nepodlehněme iluzi, že to, co vidíme, existuje bez našeho přičinění. Tato iluze u
optických obrazů s plnou28 tonální perspektivou, tj. tzv. barevných optických obrazů
neboli populárně řečeno barevných fotografií, je tak silná, že autorskou původnost
(originalitu vize a fyzickou přítomnost) takových obrazů vylučujeme, jak si myslíme:
„Kdybych tam byl, tak bych to uměl (rozuměj, viděl) také.“ Absurdní na tom je, že
této iluzi může podlehnout i autor obrazu sám!

Cross Line Circle, Sigma DP2 Merrill, ISO 100, 1/125s, f10, 30 mm (ff 45 mm).

28

Plnou ve smyslu percepčním, nikoliv technickém. Plnou ve smyslu technickém by znamenalo, že tonální
perspektiva optického obrazu by byla tvořena spojitým spektrem světla a ne jen třemi vybranými reprezentanty,
jako třeba RGB.
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Femina manus, Sigma DP2 Merrill, ISO 100, 1/1000s, f2.8, 30 mm (45 mm).

Bez barev je tento obraz bez výrazu a tím bez významu. Plná tonální perspektiva je
zde condicio sine qua non. Je to tak zřetelné, že doklad černobílou replikou je
zbytečný.
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Veronese, Daniel Barbaro
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Daniel Barbaro
DELLA PERSPETTIVA, Venezia MDLXVIIII
Cap. V. (ultima)
MODI NARURALI DI METTERE IN PERSPETTIVA
Přirozené způsoby získání Perspektivy
… nyní se zmíním o skvělé zkušenosti, co se Perspektivy týče. Pokud chceš spatřit,
jak příroda úměrně vykresluje nejen všeho obrysy a části, ale také barvy, stíny a
podoby, vyber okno, z něhož chceš vyhlížet, a učiň otvor v okenici, a to tak velký,
abys do něj mohl vložit brýlové sklo. Vyber sklo, které staří nosí, tj. takové tlustší
uprostřed a ne konkávní, jaké jsou brýle mladých, kteří jsou krátkozrací. Vlož ono
sklo do vytvořeného otvoru a potom zatemni veškerá okna a dveře místnosti, aby v ní
nebylo jiné světlo než to, které dává brýlové sklo. Vezmi list papíru a dej ho proti sklu
do takové vzdálenosti, abys z židle přesně viděl všechno, co je mimo dům, což je
v jedné určité vzdálenosti nejzřetelnější. To nalezneš, když pohybuješ listem papíru
směrem ke sklu nebo od něj tak dlouho, až je místo nejpřípadnější. Tu uvidíš na listu
papíru veškeré tvary, jaké jsou v různých velikostech, barvách, stínech, pohybech,
mracích, chvění vody, letu ptáků a vůbec všeho, co je možno spatřit. Tato zkušenost
vyžaduje slunce silné a jasné, protože sluneční světlo má velkou moc kreslit věci
viditelné, čehož nabudeš o to větší zkušenost a uvidíš o to jasněji, když vybereš ta
nejlepší brýlová skla a zatemníš je až na malý kruhový otvor uprostřed. Jak vidíš na
papíru obrysy věcí, můžeš si vzít štětec a zaznamenat na papíře celou Perspektivu, jak
ji vystínuješ, jemně vybarvíš dle příkladu přírody, při čemž máš papír nehybný až do
chvíle, kdy máš kresbu hotovou.
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Daniel Barbaro
DELLA PERSPETTIVA, Venezia MDLXVIIII
Cap. V. (ultima)
MODI NARURALI DI METTERE IN PERSPETTIVA

On mirabile diletto la natura ce insegna la proportionata digradazione delle cose, e ci
aiuta in ogni modo a formare i precetti dell'arte, per il che dovemmo essere diligenti
osservatori di quella in ogni occasione. Ma per ora io toccherò una bellissima
isperienza d'intorno alla Perspettiva. Se vuoi vedere come la natura pone le cose
digradate ne solamente quanto a i contorni del tutto, e delle parti, ma quanto i colori, e
le ombre, e le simiglianze, farai uno bucco nello scuro d'una finestra della stanza di
dove puoi vedere, tanto grande quanto è il vetro d'un occhiale. Et piglia un'occhiale da
vecchio, cioè che abbia alquanto di corpo nel mezzo e non sia concavo, come gli
occhiali da giovani, che hanno la vista curta, e incassa quello vetro nel bucco
assaggiato. Serra poi tutte le finestre e porte della stanza, siche non vi sia luce alcuna,
se non quella, che viene dal vetro, piglia poi uno foglio di carta, et ponlo incontra il
vetro tanto discosto, che tu veda minutamente sopra 'l soglio tutto quello che è fuori di
casa, il che si fa in una determinata distanza più distintamente. Il che troverai
accostando, overo discostando il foglio al vetro finché ritrovi il sito conveniente. Qui
vi vederai le forme nella carta come sono, e le digradationi, e i colori, e le ombre, e i
muovimenti, le nubi, il tremolar delle acque, il volare degli uccelli, e tutto quello, che
si può vedere. A questa isperienza bisogna, che ci sia il sole chiaro e bello, perché, la
luce del sole ha grande forza in cavare le specie visibili, come con tuo piacere farai la
isperienza, nella quale farai scelta di quelli vetri, che fanno meglio, e se vorrai coprire
il vetro tanto, che vi lasci una poca di circonferenza nel mezzo, che sia chiara è
scoperta, ne vederai ancora più vivo effetto. Vedendo adunque nella carta i lineamenti
delle cose, tu puoi con uno pennello segnare sopra la carta tutta la Perspettiva, che
apparerà in quella, e ombreggiarla, e colorirla teneramente secondo, che la natura ti
mostrerà, tenendo ferma la carta, fin'che averai fornito il disegno.
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Cristo Pedicurist_SDQ_4131, SIGMA sd Quattro, ISO 100, 1/1600s, f4.5, 5 mm (ff 7 mm).

