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Zahájení projektu

 projekt Digitalizace fotoarchivu ČTK byl zahájen na základě 

Memoranda mezi Národní knihovnou České republiky a 

Českou tiskovou kanceláří z 26. 3. 2019. 

 hlavní cíle projektu řešeného v partnerství NK a ČTK

✓ záchrana kulturního dědictví tvořeného fotografickým fondem 
uloženým na tradičních analogových materiálech od vzniku ČTK; 

✓ zajištění digitalizace fondu (včetně obálek);

✓ zajištění dlouhodobější ochrany původních fyzických nosičů jejich 

odborným ošetřením a uložením do vhodných obalů archivní kvality;

✓ využití fondu pro badatelské a další definované účely.



Kvantifikace objemu projektu

 v archivu ČTK je uloženo cca 7 milionů fotografií v 846 
šuplících

 jeden šuplík Ø obsahuje 265 obálek = 224 359 obálek, Ø je 
v jedné obálce 30 označených políček → 6 730 800 
označených políček. 

 s ohledem na dobu vzniku většiny fotografií a na působení 
škodlivých vlivů (kyselost použitých materiálů apod.) však 

archivu hrozí postupná degradace a zánik. Na 
digitalizaci celého fotoarchivu a odborné ošetření a 

uložení fyzických nosičů ČTK nemá dostatek vlastních 
prostředků, na vlastní náklady digitalizovala zhruba 10 % 
fondu.



Druhy nosičů a dokumentů

v archivu ČTK se nachází:

skleněné desky až do velikosti A4 (29,7x21 cm)

negativy formátu 13x18 cm

svitkové negativy 6x6 cm a 6x9 cm

kinofilmy

telefota až do formátu A3

diapozitivy

pozitivy – fotografie v různých formátech (kontakty i 

zvětšeniny)



Náplň běžící etapy projektu

 detailní analýza obsahu fotoarchívu a související agendy evidence 

snímků;

 příprava fotografického fondu k snímkování – ošetření povrchů, 

čištění a vložení do nových obalů z neinvazívních materiálů;

 návrh, vývoj a implementace řešení pro digitalizaci analogového 

obsahu fotoarchívu ČTK včetně pořízení metadat k obrazovému obsahu a 
propojení digitalizovaného obsahu na funkční katalogovou evidenci;

 nezávislé vícenásobné uložení digitálního fondu vzniklého digitalizací 

fotoarchívu ČTK v obou partnerských institucích, na straně NK ČR s 

výhledem uložení v systému LTP;

 konzervace fotografického fondu po digitalizaci – analýza materiálů, 

analýza fyzického stavu podložky i obrazové vrstvy, ošetření, uložení, popis, 

zabalení a předání zpět do fotoarchívu.



Technické vybavení snímkování

 pořízeno:

2 ks digitalizačních jednotek Phase One iXG 100Mp 
s příslušenstvím

2 ks skenerů Epson 850 Pro

6 pracovních stanic s příslušenstvím, pro připojení 
digitalizačních jednotek a postprocessing obrázků

2 sady osvětlovacích jednotek pro snímkování 
neprůsvitných materiálů

2 samostatně funkční celky storage systémů, každý o 
kapacitě 100 TB

 v průběhu projektu bude nutno řešit nákup dalšího úložiště → 
současná kapacita není nedostatečná.



Parametry digitalizace

 snímkování:

 rychlost uzávěrky – optimálně 1/60 a více, lze i na 1/20

 clona – nejméně 5,6, optimálně 8-11

 citlivost – optimálně 50, běžně 160

 intenzita prosvětlení – 1 500 lumenů, max. do 2 000 lm

 velikost obrazu – delší strana nejméně 7 000 pixelů

 rozlišení – min. 300 ppi

 barevná hloubka – 16 bitů

 formáty souborů:

 nativně nekomprimovaný IIQ

 archivní nekomprimovaný TIFF

 uživatelská kopie JPG



Personální obsazení projektu

 v NK ČR:

 čištění před digitalizací: 8 prac. à 0,39 úvazek ≈ 3,2 FTE

 skenování, postprocessing: 8 prac. à 0,50 úvazek = 4 FTE

 očista a konzervace: 7 prac. à 0,48 úvazek ≈ 3,3 FTE

 tvorba obálek, obálkování: 7 prac. à 0,48 úvazek ≈ 3,3 FTE

 očista a konzervace: 7 prac. à 0,48 úvazek ≈ 3,3 FTE

 v ČTK:

 příprava předloh: 2 prac. à 0,30 úvazek = 0,6 FTE

 zpracování výstupů digitalizace: 3 prac. à 0,4 úvazek ≈ 1,2 FTE

 zajištění projektu (řízení, vývoj tech. řešení, podpora, administrace): 11 
prac. ≈  2,6 FTE

 CELKEM ≈ 21 FTE



Rychlost digitalizace
 zdroj: https://dtculturalheritage.com/film/

 jde o očekávané produkční rychlosti dle výrobce Phase One;

 předpokládá se vyřešené workflow, např. čárové kódy za svitek, ne 
manipulace s každým záznamem během skenování.

 současná rychlost: do 600 snímků denně;

 optimalizace produkčních činností s cílem denní produkce cca 2 000 skenů.

Digitalizační workflow samostatný operátor operátor + asistent

35mm diapozitiv 225 za hodinu 325 za hodinu

35mm film (strip) 200 za hodinu 300 za hodinu

120mm (6 × 9 - 6 × 4) 175 za hodinu 250 za hodinu

4 × 5 film 100 za hodinu 150 za hodinu

4 × 5 skleněné desky 75 za hodinu 100 za hodinu

Lantern Slides (velké diapozitivy) 75 za hodinu 100 za hodinu

https://dtculturalheritage.com/film/


Stav realizace projektu

 k 30. 11. 2022 zpracováno 120 114 obrazových políček 

černobílých fotografií a 7 634 obálek,
 více než 360 tis. souborů

 datový objem cca 70 TB

 předpokládaný celkový datový objem digitalizovaných fotek 

a obálek za celou dobu projektu 2 300 TB → v dohledné době 

bude nutná další investice na dlouhodobé úložiště cca 15 mil. 

Kč

 předpokládaná doba trvání projektu: 1. 7. 2019 – 31. 12. 2027

 optimalizace produkčních činností s cílem denní 

produkce(zpracování) cca 2 000 obrázků.



Další postup v projektu

 vytvoření pracovních postupů pro snímkování barevných 

předloh; řešení pro postprocessing získaných obrazů

 zahájení zpracování barevných předloh od 2023;

 vývoj standardu pro uložení digitalizovaného obsahu v 

LTP NK ČR, který umožní budoucí bitovou i logickou 

dlouhodobou ochranu;

 logické provázání digitálního fotoarchivu z fondu ČTK s 

digitální knihovnou Kramerius v NK ČR;

 vytvoření badatelského prostředí;

 vznik prostředí pro obohacení obsahu na základě zapojení 

pamětníků (sociální rozměr – program zapojení seniorů)



Logické provázání fotoarchívu 

s digitální knihovnou

 periodika tištěná v omezené kvalitě na méně kvalitní 

papír, jsou použity nekvalitní zvětšeniny obrázků;

 fond podléhá degradaci papíru a poškození běžným 

používáním;

 digitální obrazy reflektují fyzický stav předloh v době 

digitalizace tiskovin;

 digitalizovaný fotoarchiv představuje řádově vyšší kvalitu 

obrázků (rozlišení, barevná stupnice);

 negativy zahrnují celé snímky (včetně oříznutých částí 

nebo okrajů).













Děkuji za pozornost

Ing. Petr Kukač, Národní knihovna České republiky


