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Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá charakteristikou současného stavu 

regionálních webových prezentací a fotogalerií městských úřadů v ČR. 

V první části je kladen důraz na vysvětlení principů tvorby, fungování 

a administrace archivů digitálních dat a obrazových informací, včetně  

podrobného představení formátů digitálních obrazů. Jsou zde naznačeny

vývojové trendy a současná technologická řešení správy digitálních 

obrazových informací.

Druhá část obsahuje analýzu fotogalerií oficiálních webových stránek 

českých měst a metodologický popis její tvorby. Analýza je zaměřena na 

fotogalerie s historickou tematikou, názorným příkladem je rozbor 

konkrétního projektu, který na dvojicích snímků porovnává historickou a 

současnou podobu architektury města. Zařazen je rovněž ukázkový model 

správy digitální sbírky ze zahraničí, seznamující čtenáře s odlišným 

přístupem ke kulturnímu dědictví.

Cílem práce je představit reálné možnosti, které dnešní internet ve 

sféře prezentací měst a obcí nabízí a pomocí analýzy konkrétního projektu 

zapůsobit na čtenáře informačně-edukativní formou.

Klíčová slova: American Memory, architektura, archiv, archivace, 

digitální, digitalizace, fotografie, fotogalerie, historie, kraj, kulturní dědictví, 

metadata, město, obec, obrazové formáty, portál, prezentace, region, web, 

webové stránky
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Předmluva

Když jsem na jaře roku 2002 připravoval výstavu fotografií svého 

rodného města, Červeného Kostelce, zdaleka jsem netušil, že toto téma 

ještě jednou využiji o několik let později jako odrazový můstek ke 

své diplomové práci.

Výstava se jmenovala Červený Kostelec kdysi a dnes a 

prostřednictvím dvojic historických a současných fotografií porovnávala 

proměny města, ke kterým došlo během 20.století.

Na základě příznivých ohlasů návštěvníků výstavy bylo rozhodnuto o 

převedení všech fotografií do digitální podoby a vytvoření interaktivního CD-

ROMu. Později byla celá kolekce zahrnuta do webových stránek města a 

zpřístupněna tak nejširšímu okruhu zájemců.

Při rozhodování o tématu diplomové práce jsem se rozhodl spojit svůj 

zájem o fotografii se zaměřením studijního oboru Informační studia a 

knihovnictví. 

Po konzultaci s vedoucím práce bylo pro tento účel schváleno využití 

fotogalerie Červený Kostelec kdysi a dnes, tematicky doplněné širším 

průzkumem podobných projektů v rámci České republiky. 

Zároveň bylo dohodnuto mé vystoupení, pojednávající o zmiňované 

fotogalerii na konferenci Knihovny současnosti v Seči u Chrudimi. 

Konference proběhla v září 2005, můj příspěvek byl zařazen do sekce 

Internet ve službách knihoven a současně publikován ve sborníku, vydaném 

při této příležitosti.
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Chtěl bych poděkovat všem, kteří mi byli nápomocni, ať už při vzniku 

diplomové práce nebo při organizování výstavy a výrobě CD-ROMu Červený 

Kostelec kdysi a dnes – jmenovitě PhDr. Richardu Papíkovi, PhD., za cenné 

připomínky k diplomové práci, vedoucímu Muzejního spolku v Červeném 

Kostelci, Josefu Štěpařovi a jeho kolegům za spolupráci na výstavě, dále 

dnes již bohužel zesnulým kosteleckým fotografům Karle Dusilové a Luďku 

Fabiánovi za zpřístupnění unikátních historických fotomateriálů a 

v neposlední řadě vedoucímu Odboru informatiky Městského úřadu 

v Červeném Kostelci, Ing. Jaroslavu Kordinovi, se kterým jsem 

spolupracoval na vytvoření elektronické verze celého projektu.



Úvod

V úvodu bych chtěl konkrétněji popsat jednotlivé části práce a 

vysvětlit některé její specifické vlastnosti.

Práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol a obsahuje celkem 88

stran.

V první kapitole je charakterizován princip digitální fotografie, jsou 

zde podrobně představeny formáty digitálních obrazů, typy metadat a druhy 

copyrightové ochrany.

Druhá kapitola se zabývá archivací digitálních fotografií či digitálních 

dat obecně. Vysvětleny jsou zde odlišnosti od archivace tradičních 

dokumentů a popsány 4 základní archivační strategie digitálních dat. 

Třetí kapitola je praktičtějšího rázu, přibližuje okolnosti a průběh 

vzniku výstavy, následně CD-ROMu a internetové fotogalerie „Červený 

Kostelec kdysi a dnes“.

Čtvrtá a pátá kapitola jsou těžištěm diplomové práce. Zahrnují 

rozsáhlou analýzu fotogalerií na oficiálních webových stránkách českých 

měst, která ve formě tabulky porovnává jednotlivé regiony a jejich přístup 

k prezentacím zejména historických fotografií a poukazuje na možnosti 

využití nových technologií a prezentačních řešení v rámci internetu. Tabulku 

doprovází metodologický postup tvorby analýzy, jejíž výsledky jsou 

obsaženy v konečném statistickém souhrnu a znázorněny v podobě dvou 

grafů.

Poslední, šestá kapitola, se zabývá projektem American Memory, 

který je přístupný přes internetový portál washingtonské Library of 

Congress. Tento digitální archiv byl po dohodě s vedoucím práce zařazen 

jako vybraný příklad zahraniční provenience.
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Do tištěné přílohy byly zařazeny ukázky (screenshoty) z osmi 

fotogalerií, které porovnávají historickou a současnou podobu českých měst.

Vlepená obálka obsahuje CD-ROM s projektem Červený Kostelec 

kdysi a dnes a s elektronickou verzí diplomové práce, která umožňuje 

snadnější přístup k citovaným webovým stránkám.

Je nutno zmínit, že došlo k mírné odchylce od původního zadání  

diplomové práce. Byl vypuštěn první bod osnovy - Historie regionálních 

prezentací a městských stránek na internetu v ČR. V průběhu výzkumu se 

ukázalo, že tyto údaje jsou obtížně dostupné, nová verze webových stránek 

zpravidla kompletně nahrazuje verzi předchozí. Současně jsem došel ke 

zjištění, že údaje o historii stránek nejsou pro analýzu současného stavu 

bezpodmínečně nutné, tudíž do práce nebyly zahrnuty.

Z důvodu vysoké specifičnosti práce došlo také k odchylce ve způsobu 

citací. Do použitých zdrojů měly být dle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 

zařazeny webové stránky všech českých měst. Jedná se však o vysoký 

počet záznamů (525), takže bylo po konzultaci s vedoucím práce 

rozhodnuto, že tyto zdroje nebudou uvedeny v seznamu použitých zdrojů, 

ale pouze v rámci tabulky na stranách 45 - 69.
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1. Digitální fotografie

Pojmy „digitální“1 nebo „digitalizace“2 dnes můžeme slyšet takřka na 

každém kroku. Je to nejen otázka překotného vývoje technologií, ale také 

otázka jejich vzájemné kompatibility a interoperability. Není například 

možné představit si rozvoj internetu bez digitálních objektů, ať už to jsou 

texty, statické obrázky nebo animace. 

Právě rozvoj internetu v 90. letech pravděpodobně podnítil expanzi 

digitální fotografie. Důvody jsou prosté: odpadá zdlouhavé skenování 

tištěných předloh, provozní náklady přístrojů jsou velice nízké, téměř žádné 

- a především – výsledek je možné okamžitě zobrazit na monitoru počítače 

nebo přímo vystavit v prostoru www. 

Postupným odstraňováním neduhů starších digitálních fotoaparátů a 

snižováním jejich cen se tato technika zpřístupnila pro široké masy 

uživatelů, takže dnes již bez nadsázky platí, že digitálně fotografovat nebo 

dokonce pořizovat videozáznam může téměř každý. 

1.1. Základní charakteristiky 

Fotografie3 primárně digitální je vytvářena zcela odlišným stylem než 

její analogový předchůdce. Analogová, tzv. klasická fotografie je vytvořena 

působením světla na světlocitlivý materiál (např. kinofilmu) a posléze 

                                               
1  primárně elektronický dokument

2 převedení analogové předlohy do digitální podoby, např. skenováním

3  V současné terminologii bývá výraz photography (photo) často nahrazován výrazy image nebo picture. 
Tyto pojmy lépe vystihují skutečnost, že v dnešním elektronickém prostředí se již pokaždé nejedná o 
skutečnou fotografii, ale o všechny druhy vizuálních dokumentů. [10, s.9]
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fixována v temné komoře na papír pomocí vývojky a ustalovače. Digitální 

přístroj také vytváří obraz pomocí světla, jeho paprsky ale dopadají na 

elektronický čip, který záznam vyhodnocuje a převádí do binární soustavy1, 

čímž vzniká datový soubor.

Kvalita fotografie se je určena několika parametry: rozměry 

v pixelech (picture element, obrazový bod), např. 2272 x 1704 bodů, dále

rozlišením dpi (dots per inch2), tedy počtem obrazových bodů, které by se 

„vešly“ na 1 palec dlouhou úsečku a bitovou hloubkou, což je počet barev, 

které ve fotografii mohou být zobrazeny. Dnešním standardem je 24-bitová 

hloubka, která definuje 16,8 milionů barev. Vyšší bitová hloubka umožňuje 

zobrazit jemnější přechody mezi podobně barevnými plochami.3

1.2. Rozlišení 

Dnešní digitální fotopřístroje umožňují pořizovat snímky ve velmi 

vysokém rozlišení – u špičkových profesionálních zrcadlovek je to až okolo 

hodnoty 20 milionů pixelů4 (Mpx). U kompaktních přístrojů  pro běžné 

použití se tato hodnota pohybuje mezi 2 – 5 Mpx. Objem fotografie však i 

v tomto případě může dosáhnout až několika megabytů (MB), což je pro 

                                               
1 Binární soustava – hodnoty jsou vyjádřeny kombinacemi dvou číslic, 0 a 1. Tato číslice se nazývá bit a 
je nejmenší jednotkou informace, se kterou operuje počítač. Fyzicky ji představuje např. jednotlivý 
impuls vyslaný do obvodu nebo malá ploška na magnetickém disku, schopná zaznamenat 1 nebo 0. 
Skupina osmi bitů je označována jako byte a reprezentuje např. jeden znak abecedy, libovolnou číslici 
nebo symbol. [25, s. 38, 41, 54]

2 1 inch = 2,54 cm. Přesnější označení než dpi je ppi (pixels per inch), ale nepoužívá se tak často.

3 bitová hloubka (bit depth) – Dostupný sortiment barev. Počet bitů na jeden bod. Např. ve čtyřbitovém 
systému je možno vytvořit jen 16 barev. 24 bitů umožňuje vytvořit 16,8 miliónů barev. Bitová hloubka 
určuje tonální rozsah (barevný rozsah – color range nebo rozsah stupňů šedi – gray scale). [22, s. 47]

4 Platí vztah, že maximální počet pixelů na výsledné fotografii se rovná počtu zobrazovacích prvků 
elektronického snímače ve fotopřístroji. Pro srovnání – efektivní hodnota políčka „klasického“ kinofilmu 
je asi 5 milionů pixelů, sítnice lidského oka má 120 milionů světlocitlivých čípků, tedy také jakýchsi 
„pixelů“.
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účely webové prezentace neúnosné. Pro prezentační účely se fotografie 

zmenšují a používá se komprese1. 

Snahou patrně každého webového grafika je, aby se jeho stránky 

načítaly rychle i uživatelům s pomalejším připojením k internetu. Zároveň 

se dbá na to, aby člověk zbytečně dlouho netápal a dokázal si požadovaný 

obrázek intuitivně najít. K tomu účelu slouží zmenšené náhledy fotografií 

(thumbnails), které se ve webovém prohližeči načítají velice rychle a je 

podle nich možné identifikovat cílové fotografie, na které odkazují. U těch se 

zpravidla nepoužívají větší rozměry než 800 x 600 bodů, což je pro 

prohlížení dostačující a tato velikost rovněž značně omezuje případné 

zneužití fotografie k tiskovým účelům. Výsledný tisk by byl buď velmi 

malých rozměrů nebo by při zvětšení vykazoval pixelizaci (rozklad obrazu 

do čtvercových segmentů). 

1.3. Formáty 

Formát digitální fotografie nedefinuje její fyzické rozměry, jako je 

tomu u fotografie klasické, ale jedná se o způsob kódování obrazu, jeho 

softwarového zpracování a uložení.

Digitální obrazové soubory jsou kódovány různými způsoby. Princip 

kódování je závislý na účelu použití obrázku a je zpravidla indikován 

příponou souboru. 

Formáty rozlišujeme na kompresní a bez komprese. Při použití 

komprese může fotografie - bez zdánlivého snížení kvality - dosáhnout 1/10

– 1/20 objemu dat původního snímku, což je ideální pro webové účely. 

Obrázky bez komprese jsou vhodné pro archivační účely, rovněž před 

jakoukoliv editací je vhodné převést kompresní formát (JPG) na 

bezkompresní (BMP) nebo kompresní bezztrátový (TIFF), protože JPG 

fotografie při každé úpravě ztrácí kvalitu. 

                                               
1  „Komprese v digitální fotografii je proces, jímž se snižuje datový objem výsledného obrázku – na úkor 
kvality.“ [16]
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Rozlišujeme dva druhy komprese:

1. ztrátová komprese (lossy) – původní signál je komprimován tak, 

že jej nelze z výsledného komprimovaného signálu rekonstruovat tak, 

aby dosáhl 100% kvality původního signálu. 

2. bezztrátová komprese (lossless) – původní signál je 

komprimován tak, že jsme schopni jej zpět rekonstruovat do přesné 

podoby původního signálu. [19]

Formáty obrazu, čili způsoby jeho kódování se dělí na bitmapové a 

vektorové. Bitmapový obraz je definován jako plocha, tvořená barevnými 

body. Při zvětšování obrazu se úměrně zvětšuje i hrubost jeho rastru. 

Vektorová grafika má jednotlivé grafické prvky popsány příkazy 

jazyka, nikoli bitmapou a proto umožňuje jednoduché zvětšování obrázků 

beze změny kvality. Používá se zejména pro zobrazování geometrických 

útvarů a grafických návrhů pro tisk. Není to formát vhodný pro fotografie, 

proto se jím v této práci nebudu zabývat.

Bitmapové formáty [8] [16]

1.3.1. BMP (.BMP, Bit Mapped Picture) je zpravidla nekomprimovaný 

soubor, který se používá především v operačním systému Windows. 

V souboru se popisují jednotlivé body (pixely) obrázku, proto se mu říká 

bitová mapa. V novějších verzích se obrázek s méně než 256 barvami 

komprimuje pomocí bezztrátového algoritmu RLE. Soubory BMP jsou velmi 
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objemné, nevhodné pro webovou prezentaci. Například snímek mající ve 

formátu JPG 50 kB, má ve formátu BMP 1 MB.

1.3.2. EPS (.EPS, Encapsulated PostScript) vyvinula firma Adobe pro 

PostScriptové tiskárny. Soubor EPS má dvě části, v první je textový popis 

určený tiskárně, druhou část tvoří bitmapový obrázek k zobrazení na 

monitoru. Používá se jako poslední krok po všech nezbytných úpravách -

před vytištěním obrázku v publikaci, např. v časopisu. 

1.3.3. FPX (.FPX , FlashPix® File Format) je velmi moderní formát vyvinutý 

firmami Kodak, Hewlett-Packard Company, Live Picture a Microsoft. Měl by 

řešit problém spojený s rozdílnými požadavky zobrazení na monitoru a tisku 

na obrázek. Obraz je v tomto formátu uložen v různých rozlišeních a navíc i 

v každé úrovni je rozřazen do sektorů. Editace probíhá na obrazu s nízkým 

rozlišením, ovšem informace o změnách se promítá do všech úrovní 

rozlišení. Navíc je možno vygenerovat různé soubory s různými editacemi a 

ty pak následně aplikovat na velký obrázek - šetří to čas a prostor na disku. 

1.3.4. GIF (.GIF, Graphics Interchange Format) je patentovaný formát

společnosti CompuServe umožňující ukládat obrázky s maximální velikostí 

16384 na 16384 pixelů. Nejvyšší počet barev je 256, takže při ukládání do 

GIFu z 24bitových formátů dochází ke ztrátě barev. Pro data je použita 

bezztrátová LZW (Lempel-Ziv-Welch) komprese s dobrým komprimačním 

poměrem. V obrázku se často používá tzv. transparentní barva, která je 

průhledná a vidíme skrze ni pozadí, na kterém je obrázek umístěn. 

Častou variantou je animovaný GIF. Efekt animace se získává tak, že 

se jednotlivé části obrázku „vrství“ na sebe a definuje se pořadí a doba 

jejich zjevování. Výhodou je, že změny mezi následujícími snímky se mohou 

zapsat skutečně jen jako změny, není nutné zapisovat několikrát totéž. 

Formát GIF je výborný pro obrázky s menším počtem barev, ve 

kterých jsou plochy neměnné barvy a výrazné hrany, ideální je pro čárovou 
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grafiku, reklamní proužky (bannery) nebo ikony na www stránkách. 

Výhodné je při jeho tvoření zvolit ukládání řádků prokládaně, potom se při 

pomalém načítání stránky obrázek postupně vynořuje, hrany a obrysy se 

zpřesňují (neprokládaný formát načítá obrázek od začátku v plné kvalitě).

1.3.5. ICO (Icon) je bitmapový formát, používaný pro ukládání různě 

velkých ikon v systému MS Windows.

1.3.6. JPEG (.JPG, Joint Photographic Expert Group)

Kódování obrazu metodou JPEG je v elektronickém prostředí 

nejpoužívanější a vyhovuje všem běžným nárokům na prezentaci fotografií 

na internetu. K identifikaci se používá koncovka JPG, přestože se obvykle 

jedná o formát JFIF (JPEG File Interchange Format), který je postaven 

právě na kompresním algoritmu JPEG1.

JPEG je velmi pružný model podporující 24 bitové barvy s 

nastavitelnou mírou zásadně ztrátové komprese. Komprimace probíhá v 

čtvercových blocích 8x8 pixelů. V některých editorech lze volit progresivní 

JPEG. Ten se na webové stránce zobrazuje celý najednou (normální JPEG 

postupně, odshora), počínaje největšími bloky. Obrázek se tudíž zobrazuje 

nejdřív v hrubých obrysech a postupně se "vylepšuje". Lze nastavit i počet 

progresivních načítání. Vzhledem k tomu, že jde o ztrátovou kompresi, 

obrázek ve formátu JPEG (resp. JFIF) se pokaždé znovu komprimuje a tudíž 

ztrácí na kvalitě. Doporučuje se proto obrázky po stažení z fotoaparátu 

přechovávat ve formátu na př. TIFF a převádět do JPEGu (pro potřeby 

webu) až ve finální podobě. JPEG není vhodný pro málobarevné obrázky, 

obrázky s výraznými hranami a stejnobarevnými plochami, kde se mohou 

vyskytnout rušivé kompresní bloky.

1.3.7. JPEG 2000 (.JP2, .J2K)

Jedná se o nový formát, který se jménem hlásí ke svému předchůdci, 

ale je založen na odlišném principu. „Klasický“ JPEG používá kompresi DCT 

                                               
1 Algoritmus JPEG dnes používají také další formáty, např. PDF, EPS či TIFF.
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(Discrete Cosine Transformation), která vypouští vysokofrekvenční změny 

barev a dělí obraz na čtvercové bloky o různých poměrech komprese.

Nový formát používá kompresi Wavelet, která popisuje obraz jako 

souvislý datový tok a zabraňuje tak vzniku rušivých kompresních elementů.

Je o 20% - 30% účinnější než JPEG při menší ztrátě kvality. Použitá 

komprese může být ztrátová nebo i bezztrátová (umožňující 100%-ní 

zpětnou rekonstrukci původního obrazu). 

Výhodou formátu JPEG 2000 je také lepší zacházení se souborem 

metadat EXIF (viz dále). Tento soubor obsahující informace o okolnostech,

za jakých byl snímek pořízen, se při editaci ztrácí, kdežto JPEG 2000 ho 

dokáže uchovat.

Pro webové fotogalerie již není třeba vytvářet z originálních obrazů 

náhledové verze, protože JPEG 2000 může obsahovat v jednom souboru 

více vrstev, přičemž tu nejkvalitnější je možné ochránit heslem. Uživatel 

také může v obrázku určit tzv. zájmové oblasti (ROI – Regions of Interest), 

které se ve zvolené kvalitě zobrazí a načtou jako první, což má význam pro 

pomalejší internetové linky nebo bezdrátový přenos dat. 

Během přenosu je též důležitá vysoká odolnost JPEG 2000 vůči 

chybám (šumu) v datovém toku. Nesmíme zapomenout ani na fakt, že JPEG

2000 si dokáže lépe než jeho předchůdce poradit s počítačovou grafikou, 

obsahující ostré přechody, nebo s obrázky, obsahujícími text.

Navzdory všem výhodám nebyla dosud podpora tohoto formátu 

z licenčních důvodů implementována do standardních webových prohlížečů

(je třeba instalovat placený plug-in), což brání jeho většímu rozšíření. Je 

třeba brát v potaz ještě jeden omezující faktor, a tím je relativně nízký 

výpočetní výkon stávajících digitálních zařízení, který může být v případě 

komplexního a na zpracování náročného kompresního algoritmu JPEG 2000 

skutečným problémem.
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1.3.8. LWF (.LWF, LuraWave Format) je ztrátový kompresní formát firmy 

Luratech, navržený pro použití v oblasti digitální fotografie. Tento obrazový 

kodek1 má při vysoké kompresi na rozdíl od JPEGu tendenci k vyhlazování 

hran a dosahuje lepších výsledků. Praktickému rozšíření brání podobně jako 

u JPEG 2000 licenční podmínky.

1.3.9. PCX (.PCX) je bitmapový formát rozšířený především na PC, protože 

byl původně vyvinut pro program Paintbrush. Umožňuje uložit obrázek buď 

jen s 256 barvami, nebo i truecolor. Dnes se přestává používat. 

1.3.10. Photo CD (.PCD) je formát firmy Kodak pro uložení fotografií na CD 

(kompaktní disk). Profesionální firmy se zabývají ukládáním archivů 

fotografií na CD disky, které lze přehrávat v počítači nebo na obrazovce 

televizoru. Dnešní vypalovací software už každému majiteli osobního 

počítače umožňuje vytváření takových CD (například z JPG obrázků) přímo 

v pohodlí domova.

1.3.11. PICT (.PIC) vyvinula firma MacDraw pro použití na počítačích 

Macintosh. 

1.3.12. PNG (.PNG, Portable Network Graphics) vznikl jako alternativa 

k patentovanému GIFu. Nemá však omezení formátu GIF (256 barev, 

maximální velikost, jedna transparentní barva). Lze do něho ukládat i true 

color obrázky, včetně několika transparentních barev. Stejně jako GIF má 

výbornou kompresi tam, kde jsou velké plochy stejné barvy, tj. pro čárovou 

grafiku a bannery. Nepatří k nejrozšířenějším, obrázky nejsou vidět ve 

starších verzích prohlížečů Internet Explorer a Netscape Navigator.

1.3.13. PSD (.PSD, PhotoShop Document) vyvinula firma Adobe pro svůj 

grafický software Photoshop. Obsahuje četné doplňkové informace jako 

                                               
1 kodek, codec – z anglických slov COder a DECoder; program pro zašifrování a dešifrování obrazových 
dat
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barevné kanály, vrstvy nebo nastavení tiskárny. Je vhodný pro zálohování a 

předávaní obrázků mezi uživateli tohoto programu. Poslední verze 

podporuje i vektorovou grafiku. Formát rozluští i známý zobrazovací 

program ACDSee. 

1.3.14. TIFF (.TIF, Tag Image File Format) vytvořila firma Aldus 

Corporation pro skenery, snímače obrazu a pro editaci obrazu. Je to typický 

představitel bitmapového formátu, tj. grafická informace je v něm 

vyjádřena formou matice obrazových bodů - pixelů, přičemž u každého 

pixelu je udána informace o jeho barvě. TIFF má několik pod-formátů, takže 

někdy mohou nastat potíže s jejich otevíráním v editoru, který daný pod-

formát nezná. První verze formátu byla uvedena v roce 1987, šestá a zatím 

poslední specifikace pak v roce 1992.

„Největší výhodou uvedeného typu formátů je schopnost věrné 

reprezentace "přirozeného" obrazu (sejmutého například skenerem či 

digitálním fotoaparátem). Dalšími výhodami jsou robustnost (nehrozí ztráta 

informací při přenosu do jiného prostředí) a poměrně snadné zpracování při 

výstupu. Jednou z hlavních nevýhod je velký objem souborů, rostoucí 

úměrně s rozměry a rozlišením.“ [11]

TIFF zpravidla používá kompresní algoritmus LZW, ale jsou 

podporovány i další bezztrátové kompresní algoritmy (ZIP, PackBits, 

Huffman RLE a CCITT Fax Group 3 nebo 4). „Oficiálně je v TIFFu také 

možno využít i ztrátovou JPEG kompresi, specifikace je však v tomto ohledu 

nepříliš povedená.“ [11]   

Formát TIFF pracuje v barevné hloubce 24 bitů. Na rozdíl od většiny 

ostatních bitmapových formátů mohou být dokumenty v TIFFu i 

vícestránkové. Jak již označení "tagged" naznačuje, je v TIFF souborech 

možno použít různé tagy, tedy klíčová slova popisující vlastnosti obrázku -

toho je využito k tvorbě různých rozšíření a modifikací.  
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Tvůrce a původního vlastníka TIFFu, společnost Aldus, zakoupil 

softwarový gigant Adobe, který dnes umožňuje využití specifikace TIFF 

algoritmu zdarma.

1.4. Metadata [11]

„V oblasti publikačního průmyslu se v posledních letech stále více 

akcentuje nasazení metadat. Tyto "informace o informacích" totiž 

představují důležitý prostředek, usnadňující a zefektivňující do značné míry 

využití digitálních dat. S pomocí metadat lze především řešit prohledávání, 

katalogizaci či organizaci souborů, ať už mají podobu webových stránek, 

kancelářských dokumentů, digitálních fotografií, PDF souborů, hudebních či 

video nahrávek atp.“ [11]

Mezi nejpoužívanější formáty metadat patří zavedené platformy IPTC, Exif a 

novější XMP.

1.4.1. IPTC (IIM)

Formát IIM (Information Interchanges Model) byl založen 

v devadesátých letech minulého století díky spolupráci organizace IPTC 

(International Press and Telecommunications Council) a sdružení Newspaper 

Association of America (NAA) coby prostředek pro výměnu zpravodajských 

podkladů.

I když se jedná o formát v podstatě univerzální (s jeho pomocí lze 

popsat textové či grafické dokumenty stejně dobře jako video či zvuk), 

prosadil se nejvíce při popisu elektronické grafiky resp. digitální fotografie.
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Celkem 33 metadatových typů je zde určeno pro položky, jako jsou 

autor, datum a čas vytvoření, klíčová slova, kategorie, urgence, kontakt, 

copyright, redaktor apod. Masovějšímu využívání formátu napomohla 

zejména společnost Adobe, když v polovině devadesátých let minulého 

století zabudovala podporu IIM do svého Photoshopu a dovolila tak vkládání 

dat v uvedeném formátu (tzv. IPTC headers) do obrázkových souborů. S 

uvedeným typem informací se pak naučily pracovat mnohé další programy, 

mimo grafických editorů především obrázkové prohlížeče či systémy pro 

správu obsahu, populární je IIM také například při popisu obrázků v různých 

online databankách.

Nasazení IIM sebou přináší různé problémy. Některé jsou poplatné 

době vzniku formátu: příkladem může být problematická podpora národních 

znakových sad (resp. diakritiky) mimo angličtinu. Uvedený problém se 

projevuje například při přenosu informací v uvedeném formátu mezi 

platformami. IPTC headers jsou navíc v různých aplikacích implementovány 

nejdnotně a lze je využívat pouze v rámci některých formátů (Photoshop, 

JPEG, TIFF). Zásadní problém je ovšem podle kritiků samotná struktura 

metadatových typů, nedovolujících dostatečně dobře popisovat publikační 

zdroje. Stávající trend navíc vyžaduje, aby metadata byla kódována s 

pomocí jazyka XML, což opět původní specifikace formátu nedovoluje. Z 

těchto důvodů se dá předpokládat, že IIM bude nahrazen (resp. struktura 

jeho metadat zahrnuta) do jiných, nově nastupujících formátů (NewsML, 

XMP) - od roku 1997 je vývoj formátu zmražen.

1.4.2. Exif (EXchangeable Image File)

Jedná se o prostředek, dovolující využít metadata v rámci digitálních 

fotografií, tedy souborů ve formátech JPEG a TIFF. Autorem formátu je 

japonské sdružení JEIDA (nyní JEITA), které s první verzí Exifu přišlo v roce 

1996. Metadata ve formátu Exif jsou určena především k pořízení informací, 
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souvisejících s nastavením digitálního fotoaparátu v čase expozice daného 

snímku. 

Uvedeným způsobem se tedy k digitální fotografii připojí údaje 

například o čase a datu jejího pořízení, nastavení blesku, rozměrech a 

rozlišení, kompresi, barvovém prostoru, vzdálenosti fotografovaného 

objektu či GPS pozici (disponuje-li přístroj odpovídajícími funkcemi): tyto i 

další obdobné údaje fotoaparát vkládá do souboru automaticky, obvykle při 

pořízení snímku. Navíc je možno v rámci Exif informací nastavit například 

autora, copyright či klíčová slova a připojit zvukovou poznámku: v případě 

takovýchto metadat se tedy Exif mírně protíná s IIM, jinak tyto formáty 

spíše navzájem doplňují.

S podporou Exif informací se dnes setkáme v prakticky každém 

digitálním fotoaparátu. Od toho se odvíjí poměrně silná podpora uvedeného 

formátu v softwarových aplikacích, jako jsou zejména editory a prohlížeče 

grafiky, systémy správy obsahu a další specializované prostředky. V 

poslední době lze vysledovat tendence, usilující o nahrazení formátu Exif

(resp. způsobu zachycení jeho metadat) s pomocí dále popsané platformy 

XMP, dá se ovšem předpokládat, že výrobci budou zatím i nadále Exif 

využívat.

1.4.3. XMP (eXtensible Metadata Platform)

Nové nároky na využití metadat volají po standardu, který by byl 

využitelný univerzálně (IPTC i Exif pokrývají pouze určité dílčí oblasti, totéž 

lze říct i o některých dalších metadatových formátech). Ambice stát se 

takovým prostředkem dnes má zejména formát XMP společnosti Adobe. 

Univerzálnost a snadnou implementaci by mělo zajistit především založení 

uvedeného formátu na standardu XML, přesněji řečeno jazyce RDF 

(Resource Description Framework), vyvíjeném konsorciem W3C coby 

univerzální metadatová platforma vůbec.
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XMP informace lze vložit do souborů v prakticky libovolném formátu -

Adobe dnes přitom bezplatně nabízí odpovídající nástroje a postupy 

například pro JPEG, TIFF, PNG, HTML či SVG.

1.5. Ochrana počítačové grafiky – Digital Rights Management 

(DRM) [13]

Palčivým problémem elektronického prostředí je snadnost kopírování 

dat a tudíž také riziko neoprávněného použití prvků fotogalerie v jiné části 

webu. V zásadě existují dva základní způsoby, jak tento jev eliminovat, a 

sice ochrana viditelná nebo neviditelná. 

Viditelná ochrana spočívá v umístění malého loga nebo nápisu do 

rohu obrazu. Logo pak jednoznačně identifikuje skutečného autora 

fotografie. Tento způsob ochrany však není stoprocentní, protože nápis 

malých rozměrů je možné vyretušovat v PC grafickém editoru. Výrazně 

účinnější je tzv. viditelný vodoznak. Jedná se o přidaný symbol nebo nápis, 

který může pokrývat velkou část plochy snímku. Nejčastějším provedením 

je reliéfní poloprůhledné logo, které nebrání využití fotografie pro tzv. hrubý 

náhled, ale znemožňuje její účinnou rekonstrukci a tím vylučuje jakékoliv

efektní zneužití.

Neviditelný způsob ochrany je založen na zcela odlišném principu a 

rovněž jeho konečný efekt je úplně jiný. Spíše než o ochraně digitálních 

autorských práv se zde nechá mluvit o jejich správě. Technologie je 

založena na tzv. digitálním vodoznaku (digital watermark) – což je sada 

informací o autorovi díla, vlastníkovi autorských práv, datu vytvoření 

obrázku, určení, ceně apod., zakódovaná do „šumu“ v obrázku a lidskému 

zraku neviditelná. K přečtení těchto údajů je zapotřebí odpovídající 

software, ať už ve formě plug-inů do grafických editorů, nebo speciální čtecí 

program. Příjemce díla je pak určitým způsobem upozorněn na to, že 
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pracuje s copyrightově chráněným obsahem a může využít přiložené 

kontaktní údaje ke komunikaci s vlastníkem autorských práv. 

V konečném výsledku je však třeba si uvědomit, že fotografie není 

vizuálně znehodnocená jako při použití viditelného vodoznaku, takže ani 

není vyloučeno její kopírování a další neoprávněné využití. Princip ochrany 

totiž spočívá až v následných restriktivních krocích, které může autor nebo 

vlastník díla podniknout. Je ovšem více než jasné, že vymáhání čehokoliv 

právní cestou není snadné …

Patrně nejznámější společností a průkopníkem v oblasti ochrany 

digitálních souborů je firma DigiMarc. S pomocí její služby MarcSpider je 

možné prohledávat miliony stránek webu a „vystopovat“ v nich chráněné 

soubory. Slabinou systému je skutečnost, že program nedokáže 

identifikovat soubory za firewallem1.

Společnosti, zaměřené na obchodování s grafikou a fotografiemi 

(např. online fotobanky), používají dražší varianty šifrovacích a 

vyhledávacích programů, které by měly být schopny odhalit i motivy, které 

prošly intenzivním zpracováním (ořez, komprese, změna velikosti apod.);

prohledávání se vztahuje rovněž na grafiku vloženou do PDF dokumentů 

atp.

1.6. Pořizování digitálního záznamu

Jak jsem již naznačil na začátku, obraz v digitální podobě rozlišujeme 

podle toho, zda již jako digitální vznikl, nebo zda byl do elektronické podoby 

převeden tzv. digitalizací. Pro tvorbu primárně digitálních obrazů se 

používají digitální fotoaparáty, pro digitalizaci široká paleta skenovacích 

zařízení.

                                               
1 brána firewall – ochranný systém počítače, kontrolující informace, přicházející z internetu nebo ze sítě a 
zabraňující připojení neoprávněných uživatelů nebo programů k počítači
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1.6.1. Digitální fotoaparáty

Překotný vývoj elektronického odvětví způsobil, že během několika 

málo let od vstupu digitálních fotoaparátů na trh se jejich parametry 

několikanásobně zlepšily a postupně byly odstraněny hlavní neduhy, kvůli 

kterým se i zkušení fotografové na tyto přístroje dívali s nedůvěrou.

Hlavním problémem bylo patrně nízké rozlišení snímacího CCD čipu (Charge 

Coupled Device). Na počátku vývoje (druhá polovina devadesátých let) se 

začínalo na rozlišení necelého 1 megapixelu (Mpx, 1 milion obrazových 

bodů), později se hodnota na několik let ustálila mezi 2 – 3 Mpx, dnešní 

standard (i u automatických přístrojů) je mezi 4 – 5 Mpx. 

Samostatnou kategorií jsou profesionální přístroje, tzv. zrcadlovky, 

které běžně operují s rozlišením 6 – 10 Mpx. Pro porovnání – „klasická“ 

kinofilmová zrcadlovka má rozlišovací schopnost asi 5Mpx, takže její 

parametry jsou již překonány. 

„Uměle“ lze dosáhnout velmi vysokého počtu bodů snímku, pomocí 

tzv. interpolace. Tento proces dopočítává další body do obrazu na základě 

zprůměrování odstínu dvou sousedních pixelů. Tímto způsobem ovšem 

nedochází ke zvýšení ostrosti, pouze ke zvětšení rozměrů fotografie. 

Dřívějším modelům digitálních fotoaparátů bylo často vytýkáno 

nepřirozené podání barev – předměty na snímcích měly fialové obrysy nebo 

celkově fialový nádech. Tato negativa se postupně podařilo eliminovat 

přidáním možnosti manuálního definování bílé barvy pro různé světelné 

podmínky. Některé fotoaparáty však stále trpí tzv. chromatickou aberací, 

což je vytváření nežádoucí barevné kontury (většinou rovněž fialové) na 

přechodech mezi vysokým jasem a stínem. Vada se projevuje zejména v 

okrajových částech snímku.
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Další nepříjemností u starších digitálních přístrojů bylo poměrně velké 

zpoždění expozice snímku za domáčknutím spouště; dnes probíhá expozice 

s takřka neznatelným zpožděním.

Pro fotografy architektury a interiérů budov znamenala podstatnou 

nevýhodu také vyšší ohnisková vzdálenost starších modelů. Hodnota 

ohniskové vzdálenosti určuje, jak široký úhel záběru je možné pořídit. Čím 

je ohnisková vzdálenost menší, tím je záběr širší. Technologický pokrok 

posledních let umožnil dosáhnout ohniskových vzdáleností, které jsou 

označovány jako širokoúhlé (24 – 28 mm).1

Digitální fotoaparáty pozvolna vytlačují z trhu své analogové 

předchůdce. V domácnostech přibývá počítačů, na kterých lze výsledky 

fotografického snažení zobrazit, upravovat, nebo odesílat elektronickou 

poštou. Uživatel se rozhodne sám, které fotografie chce vytisknout a které 

mu stačí zachovat v elektronické formě. Možnost okamžitého posouzení 

hotových záběrů, téměř nulové provozní náklady, snadné sdílení výsledků –

to vše svědčí ve prospěch digitální fotografie jako skutečného fenoménu 

dnešní doby.

1.6.2. Skenování

V posledních letech se zdá, že digitální fotoaparáty poněkud vytlačily 

skenery do pozadí, přesto skenování má svou nezastupitelnou úlohu.

V domácnostech a kancelářích se používají převážně dva druhy 

skenerů: ploché a filmové. 

                                               
1 Objektivy se dle použité ohniskové vzdálenosti děli na:

- objektivy typu „rybí oko“
- širokoúhlé objektivy
- standardní objektivy
- teleobjektivy
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Ploché skenery vypadají jako kopírky a skenují objekty odrazem.

Můžeme je použít například ke skenování listů papíru nebo papírových 

fotografií. Jsou běžně dostupné, poměrně levné a flexibilní. Mnoho z nich 

umožňuje prostřednictvím zvláštního adaptéru (obvykle nazývaného jako 

adaptér pro průhledné předlohy a dodávaného samostatně) skenovat také 

různé formáty filmových negativů či pozitivů.

Filmové skenery skenují objekty průsvitem. Jejich kvalitní modely 

vytvářejí z pozitivů či negativů mnohem kvalitnější digitální fotografie, než 

mohou nabídnout ploché skenery spotřební kategorie. K dispozici je řada 

kvalitních skenerů pro 35mm filmy. Skenery pro střední a velké filmové 

formáty jsou mnohem méně časté a obecně velmi drahé. Někteří 

fotografové proto pro velké formáty používají ploché skenery s adaptérem 

pro průhledné fólie. [17]

Pro profesionální účely se používají skenery bubnové. Skenování

probíhá tak, že se předloha upevní na skleněný válec, který rotuje a 

posouvá předlohu kolem snímacího prvku. Originál musí být dostatečně 

pružný, aby ho bylo možné připevnit na válec, nelze tedy pracovat s tuhými 

originály, včetně skleněných desek, knih a vyztužených diapozitivů.

Bubnové skenery dosahují nejkvalitnějších výsledků, jsou ovšem také 

výrazně dražší než skenery ploché.

Méně časté je využití tzv. vtahovacích a ručních skenerů. 

Skener vtahovací, jak již název napovídá, vtahuje předlohu pomocí 

přítlačných válečků dovniř přístroje, kde probíhá snímání osvětlovací 

jednotkou. Z této specifikace vyplývá, že přístroj lze využít pouze pro 

skenování jednotlivých listů předlohy, silnější vícestránkové materiály 

nepřipadají v úvahu. Na tomto principu fungují také faxové přístroje. Co se 

kvality výstupu týče, jsou vtahovací skenery téměř srovnatelné 

s bubnovými.
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Pro příležitostné skenování např. novinových článků nebo menších 

obrázků dobře poslouží ruční skener. Je to zařízení malých rozměrů, které 

se drží v ruce a pořizuje záznam přejížděním snímací hlavy po předloze. 

Vzhledem k velikosti snímače je větší předlohy nutno přejíždět vícekrát 

(jednotlivé segmenty obrazu jsou pak digitálně spojeny v jeden celek), 

takže zákonitě ani kvalita výstupu nebývá vysoká. Kvůli nutnosti plynulého 

pohybu při snímání se používají velmi zřídka.

Velmi praktická pro skenování textu je funkce OCR (Optical Character 

Recognition), která funguje na principu rozpoznávání znaků abecedy a 

umožňuje převést text v obrazové podobě zpět do textové, tedy i 

editovatelné formy. Kromě běžných typů skenerů, které funkci OCR dnes již 

standardně poskytují, se speciálně pro tento účel používají tzv. tužkové 

skenery, tedy snímače velikosti tužky, které zaznamenávají jednotlivé 

řádky tištěného písma a převádějí je do textové podoby, což je neocenitelné 

např. pro vytváření rychlých výtahů z knih nebo tabulek.

Parametrem, který vypovídá o kvalitě skeneru, je optické rozlišení. 

Bývá uváděno ve dvou hodnotách, např. 600 x 1200 dpi. První číslo značí 

rozlišení snímacího prvku v podélném směru, druhé určuje, kolik bodů 

skener rozliší při posunu snímacího prvku o jeden palec. Běžné skenery pro 

domácí použití disponují hodnotami 600x1200 – 1200x2400 dpi. Pomocí 

interpolace (softwarovým dopočítáním) lze dosáhnout i hodnot přes 10 000 

dpi. V takovém případě již ale nedochází ke zvýšení ostrosti fotografie, 

pouze ke zvětšení jejích rozměrů.
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2. Archivace digitálních fotografií

2.1. Specifika archivace digitálních dat

Narůstající objemy digitálních dat a otázka jejich snadného 

zpřístupňování vyvolávají časté polemiky o metodách optimální archivace 

elektronických dokumentů.

Éra analogové fotografie znamenala řešení problému fixace 

fotografického záznamu na fyzický nosič, filmový pás nebo papír. 

Nastávající digitální éra řeší otázky spojené s přenosem a uchováním 

elektronických dat na různých typech médií. Digitální záznam tvořený 

posloupností znaků binární soustavy (tj. „0“ a „1“) není závislý na 

konkrétním typu média, umožňuje opakovanou reprodukci bez ztráty 

kvality, transformaci formátů nebo okamžitý on-line přístup.

Archivace digitálních záznamů je charakteristická kladením důrazu na 

zachování integrity záznamu, zatímco nosič ustupuje do pozadí.

„Ochrana či archivace digitálního záznamu (v anglické terminologii 

"digital preservation"), je definována jako soubor vzájemně provázaných 

opatření a metod technické a organizační povahy týkajících se uložení, 

administrace a zpřístupnění digitálního záznamu (digitálních objektů), 

jejichž smyslem je zabezpečit, že bude možné jeho dekódování v 

dlouhodobé perspektivě (tj. po dobu, která není předem ohraničena) s 

vědomím, že vlastnosti technických prostředků, které budou k tomuto účelu 

aplikovány v budoucnosti, nelze v současnosti dostatečně popsat.“ [23, s.3]

Z hlediska doby trvanlivosti záznamu pozorujeme mezi analogovými a 

digitálními médii zásadní rozdíl. „Klasická“ fotografie, fixovaná na papír, 

vydrží při optimálních skladovacích podmínkách řádově desítky až stovky 

let, než dojde k degradaci a ztrátě obrazové informace. Trvanlivost závisí na 

druhu použité chemické emulze i kvalitě papíru. Podobná situace je u 

zdrojových médií – skleněných desek a filmových negativů.



29

Digitální záznam vydrží v zásadě neomezeně dlouho za podmínky 

včasné adaptace (reformátování) na nový systém v případě opouštění 

původního dekódovacího zařízení. Samotná fyzická trvanlivost optických a 

magnetických nosičů digitálních dat je odhadována na desítky let1, což je 

vzhledem ke krátkodobé historii digitálních technologií zatím pouze 

hypotetický údaj.

Fyzická životnost médií však při rozhodování o způsobech archivace 

nemusí být prioritní. Překotný vývoj nových typů médií v posledních letech 

dokazuje, že morální životnost je ještě kratší. Zatím není možné stanovit 

všeobecně akceptovatelné standardy, s velkou jistotou se dá říci, že 

všechna dnešní řešení budou časem shledána zastaralými. 

Dostupnost současných dokumentů na internetu nebo lokálně 

uložených nosičích svádí k iluzi, že jednou vytvořená digitální data budou 

v nezměněné podobě dostupná i v budoucnu. Podceněním včasné 

reprodukce a zálohování může dokument nenávratně zmizet, tempo doby i 

trend nahrazování starého novým jsou neúprosné2.

Ve středověku zastávaly archivační a reprodukční roli kláštery, dnes 

se totéž očekává od knihoven a specializovaných internetových archivů. 

Největším projektem svého druhu je server Internet Archive

(http://www.archive.org) [9], který periodicky zálohuje stránky umístěné 

v prostředí www, dříve jen v textové podobě, dnes i včetně grafiky. Archiv 

obsahuje také některá hudební díla a filmy.

                                               
1 F. Vojtášek uvádí rozmezí 10-20 let podle frekvence užívání [1, s.4] – k tomu bych ještě doplnil, že 
podstatnou roli hrají ještě skladovací podmínky (vzdušná vlhkost, teplota, přístup světla, atp.)

2 Příkladem může být vyhledávání webového dokumentu, který byl smazán nebo přemístěn. Při použití 
vyhledávače Google (www.google.com) je dokument stále obsažen v nalezených výsledcích, dostupný 
ale již jen přes cache paměť vyhledávače, kde nemusí být úplný.

http://www.archive.org/
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2.2. Archivační strategie

2.2.1. Migrace – periodický převod digitálních dokumentů ze staršího, 

morálně zastaralého digitálního prostředí, do prostředí novějšího. Termínem 

"digitální prostředí" se rozumí hardwarová a softwarová platforma a 

aplikační software.

Migrace může mít vliv na informační hodnotu digitálních objektů 

(např. změna struktury metadat). Vzhledem ke kontinuálnímu vývoji

informačních technologií je migrace v podstatě nevyhnutelný proces. 

Příkladem může být přepis dat z nosičů CD-ROM na novější DVD-ROM nebo 

konverze digitálního obrazu do standardizovaného formátu, jakým je dnes 

např. JPEG. Migrace je dnes považována za vhodnou, přestože ne zcela 

ideální archivační strategii.

Specifickým případem archivace digitálních dokumentů je kopírování 

(zálohování) dat na externí pevný disk (harddisk) nebo harddisk jiného 

počítače1. Tento způsob je optimální zejména z hlediska rychlosti a 

jednoduchosti, tyto výhody jsou oproti optickým médiím (dříve CD, dnes 

především DVD) vyvažovány vyššími finančními náklady za jednotku 

objemu dat. Současně magnetická technologie, použitá u pevných disků, 

vítězí v rychlosti vyhledávání a přenosu dat. Optická média jsou oblíbená 

zejména díky své nízké ceně (přepočtené na jednotku objemu), avšak riziko 

představuje možnost snížené čitelnosti (nebo úplné nečitelnosti), způsobená

opotřebením během používání nebo samovolnou degradací zápisových 

vrstev z nekvalitních materiálů.

2.2.2. Emulace – opačný postup než migrace. Principem je „archivace v 

originálním formátu spolu s originálním aplikačním softwarem a zajištění 

jeho funkčnosti a chování prostřednictvím imitace vlastností digitálního 

prostředí, v němž vznikl“ [23, s.7] Na rozdíl od migrace nehrozí chybovost, 

emulace je postavena na jednotném softwarovém principu a lze ji aplikovat 

na libovolný formát. Z tohoto důvodu by neměla být závislá na dalším 

                                               
1 Tento způsob využívá výše zmiňovaný Internet Archive (http://www.archive.org) [9]
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vývoji technologií. Největším problémem je zajištění kompletní funkčnosti 

emulátoru v závislosti na libovolném operačním systému.

2.2.3. Technologické muzeum – pod tímto pojmem se rozumí uchování 

digitálního záznamu v podobě artefaktu, tj. v originálním formátu a na 

originálním nosiči. Tato strategie je akceptovatelná jen pro krátký časový 

interval. K zachování funkčnosti médií je třeba disponovat příslušným 

hardwarem a softwarem, což je v dlouhodobějším horizontu neúnosné. 

Svázanost s původním prostředím omezuje využití digitálních dat pouze na 

lokální využití.

2.2.4. Konverze do analogové formy – nejedná se o rovnocenné 

alternativní řešení archivační problematiky. Vychází z předpokladu, že 

ochranné metody analogových dokumentů jsou již dostatečně ověřeny a 

tradiční materiály ve vhodných mikroklimatických podmínkách prokazují 

v průběhu času vysokou stabilitu. Klíčovým faktorem je i nezávislost na 

proměnlivosti technických prostředků. 

Serióznějšímu využití tohoto postupu brání zásadní skutečnost, že 

konvertovaný dokument je zbaven všech předností, které měl v digitální 

podobě – jedná se zejména o vlastnosti důležité pro zpracování a 

zpřístupnění dokumentu (strojové vyhledávání, hypertext, multimedialita, 

databázová struktura, dynamičnost, interaktivnost aj.).

V úvahu přicházejí dva typy nosičů: papír a mikrofilm. V prvním

případě se jedná o tzv. permanentní papír, jehož životnost by díky 

speciálnímu chemickému složení a hodnotě pH v rozmezí 7.5-10 měla 

dosahovat řádově stovek let.

Při použití mikrofilmu je možné zachytit černobílé digitální obrazy 

(bitonální mód) ve vysokém rozlišení (600 dpi). Stejně jako v předchozím 

případě platí, že při této konverzi dojde k zákonitému ochuzení dokumentu.
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3. Vznik internetové prezentace „Červený Kostelec 
kdysi a dnes" [5]

motto: 

… vidím ulice plné honosných domů bohatých obchodníků, žebřinové povozy 

s koňmi, elegantně oblečené pány a dámy se slunečníky, chlapce v tmavých 

oblecích, kteří skotačí bosí v kalužích vody. Zkrátka zapomenutý svět, kdy 

ještě nikdo nikam nepospíchá a přítomnost fotografa v ulicích je 

pozoruhodnou událostí …          

V této části se pokusím přiblížit okolnosti vzniku fotogalerie 

východočeského městečka Červený Kostelec. 

Na podzim roku 2001 jsem se rozhodl spojit svůj zájem o regionální 

historii se svou druhou zálibou, fotografováním. Věděl jsem, že v našem 

městě dosud nikdo nezpracoval porovnání vývoje městské architektury, kdy 

by byla konfrontována současná tvář města s minulou. S touto myšlenkou

jsem navštívil místní Muzejní spolek, kde ihned padl návrh na spolupráci a 

vytvoření celé rozsáhlé kolekce, která by zmapovala většinu významnějších 

míst našeho městečka. 

S vedoucím Muzejního spolku, panem Josefem Štěpařem, bylo 

dohodnuto uspořádání společné výstavy. Nastalo období úzké spolupráce. 

Během zimních měsíců na přelomu let 2001/2002 jsem si z muzejního 

depozitáře postupně vypůjčil a přefotografoval desítky historických snímků. 

Získal jsem také kontakty na dnes již bohužel nežijící známé kostelecké 

fotografy Karlu Dusilovou a Luďka Fabiána, kteří mi s velkou ochotou 

poskytli velké množství fotografií ze svých soukromých sbírek. Kromě jejich 

vlastních snímků se jednalo o díla starších autorů, jako byli Turek, Havlíček, 

Skalský nebo Rabiška a mnozí další, dnes již bezejmenní amatérští 

nadšenci. Nesmím zapomenout ani na další podstatný zdroj, kterým byl 

archiv městské kroniky, obsahující desítky unikátních skleněných negativů 

nevyčíslitelné historické hodnoty.
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Výsledky své činnosti jsem zveřejnil v místním tisku, 

Červenokosteleckém zpravodaji. Reakce čtenářů byly příznivé, což mě 

motivovalo ke zvýšení úsilí. 

V té době se mi dostala do rukou kniha Letem českým světem 1898-

1998, která v precizním podání prezentuje to, o co jsem se sám snažil. 

Autoři této publikace měli k dispozici kvalitní historické předlohy, 

velkoformátové snímky mnoha českých měst, které napodobili s nebývalou 

přesností, ať už se to týká zvoleného stanoviště, přesného data a času 

expozice nebo použitého objektivu. 

Tento perfekcionismus jsem si z důvodu velké časové náročnosti 

nemohl dovolit. Snímky byly pořizovány ve volných chvílích, nehledě na 

kvalitu počasí. V kompozici a perspektivě snímku jsem se snažil zachovat 

maximální věrnost. Některé záběry ze zvolených míst již nebylo možné 

pořídit, případně nebyly z fotografického hlediska atraktivní. Zásadním 

kritériem pro výběr vhodné lokality byla podmínka, aby i náhodný divák na 

dvojici fotografií okamžitě poznal, že se skutečně jedná o totožné místo.  Na 

nových fotografiích je tedy vždy vidět alespoň část původní zástavby. 

Naopak fotografie s loukou, polní cestou nebo rybníkem, kde dnes stojí 

sídliště nebo rušná ulice, jsem z tohoto důvodu nepoužil.

Během jarních a letních měsíců roku 2002 jsem v ulicích Červeného 

Kostelce pořídil celou plánovanou kolekci 120 záběrů, takže se na počátku 

srpna mohlo začít s přípravami výstavy.  Jednotlivé fotografie byly seřazeny 

podle příslušných ulic, opatřeny popisky a upevněny do zasklených rámů o 

velikosti 100x70 cm. Rámy byly zavěšeny na výstavní stojany, a to tak, že 

doprostřed výstavní síně byl umístěn stojan s fotografiemi náměstí a ostatní 

stojany s fotografiemi jednotlivých ulic se – analogicky k rozmístění 

skutečných ulic ve městě - rozbíhaly po místnosti do všech světových stran. 

Výstava byla zahájena v pátek 16.8.2002 a trvala tři týdny, aby  

dostali možnost její návštěvy i žáci základních škol. Za tuto dobu ji shlédlo 

přibližně 1500 lidí, což je na osmitisícové městečko nadprůměrný výsledek. 
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Někteří návštěvníci projevili přání výstavu po několika letech 

opakovat, případně vydat knižní publikaci s jejím obsahem. Po zhodnocení 

finanční náročnosti takového projektu byla zvolena levnější, v dnešní době 

ale již naštěstí možná alternativa, a to uložení fotografií včetně popisků na 

CD-ROM a také jejich vystavení na internetu

(http://www.kdysiadnes.unas.cz) [4]. Za vznikem této myšlenky stojí a 

s technickou realizací mi vydatně pomohl vedoucí oddělení informatiky na 

Městském úřadu v Červeném Kostelci Ing. Jaroslav Kordina. Vzhledem 

k oboustrannému pracovnímu vytížení byl celý projekt dokončen až 

v prosinci roku 2004. 

Technické parametry prezentace

Disk obsahuje 120 dvojic fotografií, zasazených do html struktury, 

která umožňuje plynulé prohlížení záběrů z jednotlivých ulic. Orientaci 

ulehčují interaktivní mapky s hyperlinkovými odkazy. Kromě zmenšených 

náhledů jsou dostupné i fotografie v relativně vysokém rozlišení. 

Rozlišení fotografií v náhledové velikosti se pohybuje okolo 350 x 220 

bodů, plná velikost je cca 800 x 600 bodů. Původně se uvažovalo o vyšším 

rozlišení, ale nakonec bylo rozhodnuto o této variantě z důvodu 

copyrightové ochrany. Fotografie nejsou vybaveny ochrannými prvky, jako 

je např. vodoznak, takže nelze zabránit jejich volnému šíření. Rozlišení 800 

x 600 bodů ovšem minimalizuje riziko neoprávněného tisku a publikování, 

neboť nedosahuje tiskové kvality. 

CD-ROM bylo možné zakoupit ve dvou kosteleckých knihkupectvích a 

v Městské knihovně.1 U webové verze byla použita vyšší jpeg komprese, 

umožňující plynulé prohlížení i zájemcům s pomalejším internetovým 

připojením. 

Mezi fotografiemi použitými na výstavě a fotografiemi v elektronické 

prezentaci existuje zásadní kvalitativní rozdíl: Původní černobílé snímky, 

mnohdy téměř sto let staré, obsahovaly velké množství nečistot a kazů, 

                                               
1 CD-ROM Červený Kostelec kdysi a dnes [4] je zařazen do přílohy této diplomové práce

http://www.mck.cz/kdysiadnes
http://www.mck.cz/kdysiadnes
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které po naskenování prošly retušovacím procesem v digitálním grafickém 

editoru. U některých snímků bylo třeba vyvážit jas a kontrast, provést 

umělé doostření, odstranit rušivé prvky nebo oříznout záběry tak, aby se 

maximálně shodovaly.

Jako forma propagace byly zvoleny následující metody: 

- zveřejnění oznámení v měsíčníku Červenokostelecký zpravodaj, číslo 

12/2004 (náklad 3500ks)

- zveřejnění oznámení v regionálních novinách Echo, Náchod

- mluvený spot v rádiu OK, Hradec Králové

- tištěné barevné plakáty přímo v distribučních místech

Úspěšnost projektu bylo možno posoudit na základě ohlasů majitelů 

CD-ROMU nebo návštěvníků webu, hodnotících pozitivně myšlenku a kvalitu 

zpracování.  Velký význam získala fotogalerie zejména pro kostelecké 

emigranty starších generací, jímž se stala jediným pojítkem se vzdáleným 

rodištěm.

Předpokládal jsem, že projekt může mít motivační účinek pro 

sousední obce. Dnes vidím, že s rozhodnutím není radno příliš otálet, 

pamětníků rychle ubývá, vzpomínky se vytrácí, ostatně dva z mých 

nejbližších přispěvatelů už také nejsou mezi námi. Je to neúprosné tempo 

doby. Pomalu už ani název „Červený Kostelec kdysi a dnes“ není zcela 

aktuální. Omšelé fasády, které jsem před třemi lety zaznamenal, jsou 

renovovány, staré domy bourány a na jejich místech vyrůstají nové, 

moderní stavby. Mé fotografie se pozvolna stávají minulostí. Město se stále 

mění a vyvíjí a třeba právě tyto snímky za pár desítek let poslouží jako 

předloha pro další srovnání …
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4. Metodologie analýzy historických fotogalerií na 
oficiálních webových stánkách měst ČR

Pro účel diplomové práce jsem se rozhodl provést výzkum v oblasti 

fotogalerií, umístěných v prostoru internetu a zaměřených na stavební a 

kulturní památky měst České Republiky.

První a zásadní otázkou bylo, kde začít a jak si stanovit parametry

hledání. Vzhledem k tomu, že se celá idea práce odvíjela od projektu 

„Červený Kostelec kdysi a dnes“ [4], chtěl jsem se zaměřit zejména na 

tematicky podobné fotogalerie, tj. kolekce fotografií, které prezentují na 

dvojicích snímků totožná místa v časovém odstupu několika desítek let. 

Vyhledat takové fotogalerie v prostředí internetu ovšem není tak 

snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát, a to zejména z důvodu 

rozmanitosti názvů, které autoři zvolili. Sice se zpravidla jedná o výraz, 

který symbolizuje tok času (např. „Jak se město měnilo“, „Chodov 

objektivem času“, „Cheb v zrcadle času“ apod.) nebo přímo vyjadřuje 

minulost a současnost („Vyškov dávný i současný“, „Naše město včera a 

dnes“, „Minulost a současnost Luhačovic“ apod.), ale to jako klíčový výraz 

pro vyhledávání nestačí. 

Při použití vyhledávače Google (www.google.com) dostaneme na 

dotaz „„kdysi a dnes“ AND město“ 202 výsledků, ale velká část z nich není 

relevantní. Mezi nalezenými výsledky figurují některé menší obce, které 

mají svou vlastní webovou prezentaci, nicméně vzhledem k počtu obcí 

v České republice (62481), jsem se rozhodl okruh svého zájmu zúžit na 

únosnou mez a analyzovat pouze oficiální webové stránky obcí, které mají 

statut města.

                                               
1 Údaj platný k 1.1.2005, zdroj: Český statistický úřad, 
dostupný z http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/t/D6003210EB/$File/13025003.xls [24]

http://www.google.com/
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Základním rozcestníkem se mi stal portál Města a obce online 

(http://www.mesta.obce.cz) [14], který obsahuje soupis všech měst a obcí 

v ČR, jejich popis, statistické údaje a odkazy na oficiální stránky. 

Na titulní straně je uvedeno: „Nový Správní řád (zák. č. 500/2004 

Sb.) v § 26 zákona ukládá správním orgánům zveřejňovat obsah úřední 

desky i způsobem umožňujícím dálkový přístup.“ Tento zákon, jenž 1. ledna 

2006 vstoupil v účinnost, napomohl ve velké míře vzniku mnoha webových 

stánek měst a obcí v ČR, takže dnes již není výjimkou, ze i vesnice s řádově 

stovkami obyvatel mají své internetové prezentace.

Výchozím bodem na serveru Města a obce online (MOOL) pro mě bylo 

členění republiky do krajů a dále na obce s pověřeným obecním úřadem. 

Začal jsem je procházet v abecedním pořádku, tak jak zde jsou vypsány. 

Města jsou snadno identifikovatelná díky zvýraznění tučným písmem. U 

většiny uvedených měst jsem našel korektní odkaz na oficiální webové 

stránky města, v některých případech odkaz již nebyl funkční (patrně 

z důvodu nového URL) a ve výjimečných případech chyběl úplně. 

V průběhu své činnosti jsem vysledoval určitý trend, a sice postupné 

opouštění domén 3. řádu (např. www.lhota.webzdarma.cz) a nahrazování 

adresami na doménách 2. řádu (www.lhota.cz), které jsou pro uživatele 

internetu snadno zapamatovatelné a intuitivní. 

Pokud tyto údaje na portálu MOOL nebyly aktuální, pátral jsem po 

městských stránkách pomocí vyhledávače Google. Z celkového počtu 527 

měst ČR1 se mi nepodařilo najít pouze dva městské weby, a sice u měst 

Bohušovice nad Ohří a Bečov nad Teplou. 

Důležité je zdůraznit také fakt, že mnoho webových portálů, které 

mají ve svém názvu jméno obce nebo města, není ve skutečnosti oficiálním 

                                               
1 Údaj platný k 1.1.2005, zdroj: Český statistický úřad, 
dostupný z http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/t/D6003210C8/$File/13025007.xls [15]

http://www.mesta.obce.cz/
www.lhota.cz
http://www.lhota.webzdarma.cz/
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webovým portálem města, ale jedná se o různé komerční aktivity, 

zaměřené například na prezentaci ubytování v turisticky atraktivní lokalitě 

nebo na služby regionálního internetového poskytovatele. Oficiální stránky 

města jsou zpravidla ty, které obsahují informace z městského úřadu a je to 

v nich výslovně uvedeno.

Samotný průzkum webových stránek jsem začal v únoru 2006.  Místo 

standardního prohlížeče Internet Explorer od společnosti Microsoft jsem pro 

otestování kompatibility (korektní a plnohodnotné zobrazování obsahu 

stránek) použil alternativní prohlížeč Opera (verze 8.10).

Na všech navštívených stránkách jsem se zajímal především o sekci 

„Fotogalerie“ nebo „Fotoarchiv“, kde se zpravidla nacházely kromě 

současných i historické snímky města. Ne všechny městské weby tyto 

rubriky obsahují, tvůrci stránek nebo zástupci městského úřadu často 

pravděpodobně nepovažují běžnou architekturu města za hodnou 

prezentace a raději zveřejňují pouze fotografie historických a kulturních 

památek, jako jsou hrady, zámky, kostely, sochy nebo udržovaná historická 

náměstí. 

V takových případech je sekce „Fotogalerie“ věnována spíše 

fotoreportážím, dokumentujícím kulturní, společenské nebo sportovní akce, 

pořádané ve městě a okolí. Fotografie budov pak jsou zpravidla umístěny 

v sekci „Historie“ nebo „Památky“. Většina mnou navštívených stránek je 

řešena pro intuitivní ovládání, s orientací není problém.

Častým řešením, které již od počátku prohlížení usnadňuje orientaci, 

je úvodní rozcestník, který může obsahovat kategorie „turista“ a „občan“, 

případně „podnikatel“. Takto je zaručeno, že návštěvník stránek, který 

hledá informace například o ubytování nebo o možnostech rekreace, nebude 

rozptylován informacemi z městského úřadu, které pro něj nejsou 

relevantní. Některé sofistikovanější webové portály obsahují integrovaný

vyhledávač, který pomůže s orientací, pokud stránky mají rozsáhlejší a 

komplikovanější strukturu. 
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V případě, že se mi ani jedním z výše jmenovaných způsobů 

nepodařilo fotogalerii města najít, označil jsem ji jako chybějící. Je možné, 

že v některých případech se fotogalerie na stránkách nachází, ale z důvodu 

velké časové náročnosti celé analýzy jsem byl nucen postupovat tímto 

způsobem. Již samotný fakt, že fotogalerii není možné do několika minut 

najít, svědčí o chybné koncepci stránek. 

Neduhem, který uživatelům také komplikuje život, je dlouhé načítání 

stránek. Důvodů může být několik:

- přetížení serveru

- nízký výkon serveru (samotný počítač nebo nízkopropustná linka)

- komplikovaný zdrojový kód stránek (velké množství malých souborů, 

odkazování na jiné servery)

Z technického hlediska jsem postupoval tak, že jsem si shlédnuté 

stránky s fotogaleriemi ukládal v prohlížeči do „oblíbených položek“, aby 

byly kdykoliv připraveny pro pozdější rychlý přístup. Pro evidenci výsledků 

jsem navrhl jednoduchou tabulku (tabulka č.1), která obsahuje 7 základních 

údajů, které jsem analýzou získal. 

Pro identifikaci slouží první tři položky – kraj, jméno města a URL 

titulní stránky webu1. Čtvrtý sloupec podává údaj o tom, zda stránky 

obsahují historickou fotogalerii, tedy autentické, zpravidla černobílé nebo 

kolorované snímky z doby před druhou světovou válkou (výjimečně z 60. 

nebo 70.let). Tyto fotografie byly získány zpravidla skenováním originálních 

fotografií nebo pohlednic, případně digitalizací původních negativů. Jelikož 

se jedná o stěžejní část mého výzkumu, zdůraznil jsem přítomnost 

historické fotogalerie tučným písmem. 

                                               
1 Zvolil jsem raději odkaz na úvodní stránku místo konkrétní stránky s fotogalerií, protože kvůli různým 
způsobům  tvorby html stránek (využití rámců) se někdy stránky v kterékoliv sekci zobrazují stále pod 
úvodní adresou nebo naopak je adresa značně komplikovaná (tvořená dlouhými řadami čísel nebo 
rozmanitých znaků). V takovém případě je jednodušší použít odkaz na titulní stranu a k fotogalerii přejít 
pomocí odkazů.
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Pátý sloupec podává informaci o galerii současných fotografií. 

Naprostá většina měst tuto galerii na svém portálu má, ať už se jedná o 

záběry z ulic města nebo jen malé náhledové fotografie nejvýznamnějších 

památek. Většina autorů webu si je vědoma faktu, že vizuální stránka hraje 

při posuzování města významnou roli, nepodceňují ji a snaží se alespoň 

pomocí několika typických obrázků přiblížit návštěvníkovi charakter své 

obce.

Rád bych zmínil také skutečnost, že je patrný rozdílný stupeň vývoje 

webu, například u větších měst, které dnes používají již několikátou 

vylepšenou verzi svých stránek a městeček, které se svou internetovou 

prezentací teprve začínají. Občas jsem narazil na upozornění „stránky se 

připravují“ nebo „fotogalerie je ve výstavbě“, což může poukazovat na fázi 

přestavby webu nebo jde o obec čerstvě povýšenou na město, která si je 

vědoma svých nových povinností a teprve střádá vhodný materiál 

k prezentaci.

Šestý sloupec podává informaci o tom, zda byl použit ještě jiný 

způsob vizuální prezentace, než je tradiční fotografie. 

Popíšu zde všechny typy prezentací, se kterými jsem se setkal.

- Panoramatická fotografie – patří k nejjednodušším a přesto 

poměrně atraktivním způsobům, jak zachytit např. širší 

architektonické nebo krajinné celky. Pro tvorbu panoramat dnes již 

existuje velké množství programů, které se liší jak propracovaností, 

tak cenou. Profesionální grafikové patrně použijí program Adobe 

Photoshop, který obsahuje integrovaný nástroj na tvorbu panoramat. 

Investice do špičkového grafického editoru v řádu desítek tisíc korun 

ovšem není nezbytná, poněvadž existují mnohem levnější 

jednoúčelové varianty, např. Photovista nebo Panorama Factory. 

Moderní programy se vyznačují vysokou mírou automatizace, tzn. po 

načtení zdrojových fotografií, nasnímaných s určitým překryvem 
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vedle sebe, dojde k rozpoznání společných částí a spojení všech dílů 

do jednolitého panoramatu. Následně se vyhladí místa spojů, 

vyrovnají se kontrasty (automaticky či manuálně) a výsledek je 

hotov.

- Webkamera – v dnešní době již poměrně častý prvek mnoha 

českých měst, napomáhající snížení kriminality a v případě propojení 

s webovým portálem fungující jako informační činitel ve vztahu 

k potenciálním návštěvníkům města. Na webkamery je dnes možno 

narazit nejen v historických centrech měst a obcí, ale také v turisticky 

atraktivních oblastech, odkud podávají názorné informace o 

aktuálním počasí. V několika případech jsem narazil i na webkamery, 

umístěné v interiérech městských úřadů. Ačkoliv by se z názvu 

„kamera“ mohlo zdát, že se na výstupu jedná o reálnou filmovou 

sekvenci, jde zpravidla pouze o statické záběry, aktualizované 

v rozmezí několika sekund až minut. Hlavní překážkou pro přenos 

skutečného videosignálu je prozatím nízkorychlostní připojení většiny 

uživatelů.

- Virtuální panoramatická prohlídka města – jedná se o jednu 

z nejprogresivnějších technologií prezentace města. Základem je 

technologie Java, která umožňuje přehrávání animací. Virtuální 

panorama je ve své podstatě širokoúhlá fotografie, pokrývající 360° 

zorného pole, přičemž někdy je neomezený i pohyb směrem nahoru a 

dolů, což dává divákovi pocit skutečné reality, protože se v té chvíli 

může rozhlížet okolo sebe podobně, jako by opravdu stál kupříkladu 

uprostřed náměstí. Prezentace se ovládá zpravidla pouze pohybem 

myši, jejíž scrollovací kolečko může být využito pro přiblížení 

zajímavého detailu (zoom). Do obrazu lze vložit interaktivní ikony, 

které indikují další stanoviště virtuálních panoramat, takže návštěvník 

mezi nimi může libovolně přecházet. V ČR se výrobou těchto 
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prezentací zabývá například firma 360Panorama

(http://www.360panorama.cz) [21].

- 3D model architektury nebo krajiny – jde o poměrně výjimečný a 

nákladný způsob prezentace. Princip 3D modelů je známý již 

z moderních počítačových her – pomocí polygonálních ploch a 

charakteristických textur jsou modelovány stavby, ulice, krajina nebo 

příroda. Podklady jsou získávány kombinací několika metod: 

leteckého snímkování, pozemního laserového skenování a pozemní 

fotogrammetrie. Díky vysokému početnímu výkonu dnešních PC jsou 

detaily modelů již velmi realistické, na první pohled takřka 

k nerozeznání od reality. Zatímco v počítačové hře se hráč sám 

rozhoduje o svém pohybu, jsou 3D prezentace řešeny zpravidla jako 

krátká videa, „průlety“ nejzajímavějšími částmi města. Tohoto 

způsobu se nejčastěji využívá při rekonstrukcích, kdy je možno 

prohlédnout si navrhovaná řešení a posoudit je z různých stran. 

Patrně nejznámější českou firmou, působící v této oblasti, je Geodis 

Brno, spol. s r.o. (http://www.geodis.cz) [1].

- 3D stereoskopická fotogalerie – netradiční a velmi řídce využívaný 

způsob prezentace. „Stereoskopie je technologie, která umožňuje 

prostorový vjem vyvolaný dvojrozměrnou předlohou. Pro správné 

vnímání efektu lidským okem je potřeba je oklamat a pro každé oko 

dodat poněkud odlišný obraz.“ 1 To je řešeno použitím 

různobarevných brýlí (červeno-modré, červeno-zelené). Právě 

nutnost používání speciálních brýlí je největší překážkou širšího 

využití této působivé zobrazovací techniky.

- Video – zpravidla se jedná o propagační filmy města, které je možno 

přímo přehrát nebo stáhnout na pevný disk počítače. Objevují se také 

                                               
1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Stereoskopie [20]

http://www.360panorama.cz/
http://www.geodis.cz/
http://www.360panorama.cz/
http://www.geodis.cz/
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regionální televizní stanice, které s městskými weby spolupracují a 

dodávají aktuální obrazové zpravodajství.

- Interaktivní mapy – mapy a plány města, často tvořené Java nebo 

Flash technologiemi, které umožňují vložení speciálních značek a 

odkazů přímo do mapy. Uživatel tak má k dispozici různé druhy 

informací – od prostého zjištění polohy jednotlivých ulic, přes 

nalezení úřadů, pošt, nemocnic až po popis historických památek a 

jejich obrazovou prezentaci.

- Netradiční formy prezentace – spořiče obrazovky, skládanka 

„puzzle“ s motivy města

Poslední, sedmý sloupec jsem věnoval poznámkám, které obsahují 

dodatečné informace k jednotlivým městským portálům, ať už v pozitivním 

nebo negativním slova smyslu. 

Mezi nejčastěji zmiňované skutečnosti patří: 

- nekompatibilita stránek s alternativním webovým prohlížečem 

- fotogalerie v nízkém, náhledovém rozlišení, i tam, kde je vhodné 

použít zvětšeniny

- absence fotografií v sekci Fotogalerie

- zaměření fotogalerie pouze na fotoreportáže z dění ve městě, ne na 

památky a architekturu

- fotogalerie se nenachází na oficiálních stránkách města, ale např. na 

informačním serveru města

- pomalé načítání stránek

- jakékoliv další okolnosti, kterými se městský portál výrazně odlišuje 

od běžných řešení
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Pro prezentaci výsledných hodnot z tabulky č.1 byla navržena tabulka 

č.2. Obsahuje souhrnné statistické údaje jednotlivých krajů ČR o počtech 

historických i současných městských webových fotogalerií, a to jak 

v číselné, tak procentuální podobě. Identifikaci jednotlivých krajů usnadňuje 

přiložená mapka č.1.

Názornost statistik zvyšují 2 grafy (graf č.1, graf č.2). První 

prezentuje údaje o počtu měst v jednotlivých krajích ČR, druhý porovnává 

rozdílnost zastoupení historických a současných fotogalerií. 
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Fotogalerie měst ČR umístěné na oficiálních stránkách městských úřadů
Tabulka č.1 - zaměřeno na prezentaci historických fotografií (galerie, porovnávající historii a současnost jsou zvýrazněny rámečkem)

Kraj Město URL městských stránek
historická 
fotogalerie 

města

současná 
fotogalerie 

města

jiný způsob 
vizuální 

prezentace města
poznámka

Praha
Hlavní město 
Praha

http://www.praha-mesto.cz ano ano
13 virtuálních 
panoramat, 
webkamery

další informace pro turisty lze najít na serveru 
Pražské informační služby: http://www.pis.cz   

Jihočeský Bavorov http://www.municipal.cz/bavorov ne ano

Jihočeský Bechyně http://www.mestobechyne.cz ano ano

Jihočeský Blatná http://www.mesto-blatna.cz ne ne
stránky obsahují pouze informace městského 
úřadu

Jihočeský Borovany http://www.borovany-cb.cz ne ano

Jihočeský
České 
Budějovice

http://www.c-budejovice.cz ne ano webkamera

Jihočeský České Velenice http://www.velenice.cz ne ano
stránky nejsou kompatibilní s prohlížečem Opera 
8.10

Jihočeský Český Krumlov http://www.ckrumlov.cz ano ano
nejedná se o oficiální stránky města, ale o 
"Oficiální informační systém regionu Český 
Krumlov"

Jihočeský Dačice http://www.dacice-mesto.cz ano ano

Jihočeský Hluboká http://www.hluboka.cz ne ne webkamera
oficiální galerie zámku Hluboká je umístěna na 
samostatných stránkách 
http://www.zamekhluboka.cz/

Jihočeský Horní Planá http://www.horniplana.cz ne ano
fotogalerie se nezobrazuje korektně ani v 
prohlížeči Internet Explorer 6.0

Jihočeský Chýnov http://chynov.mm-comp.cz ano ano
historická fotogalerie obsahuje pouze zmenšené 
náhledy fotografií

Jihočeský Jindřichův http://twist.jh.cz/public/mujh ne ano

http://www.municipal.cz/bavorov
http://www.mestobechyne.cz/
http://www.borovany-cb.cz/
http://www.velenice.cz/
http://www.horniplana.cz/
http://twist.jh.cz/public/mujh
http://www.praha-mesto.cz/
http://www.mesto-blatna.cz/
http://www.borovany-cb.cz/
http://www.c-budejovice.cz/
http://www.ckrumlov.cz/
http://www.dacice-mesto.cz/
http://www.hluboka.cz/
http://chynov.mm-comp.cz/
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Hradec

Jihočeský Kaplice http://www.mestokaplice.cz ne ano

Jihočeský
Kardašova 
Řečice

http://www.kardasova-recice.cz ne ano

Jihočeský Lišov http://www.lisov.cz ne ano

Jihočeský
Lomnice nad 
Lužnicí

http://www.lomnice-nl.cz ne ano

Jihočeský Milevsko http://www.milevsko-mesto.cz ne ano
galerie obsahuje pouze zmenšené náhledy 
fotografií

Jihočeský Mirotice http://www.mirotice.cz ano ano

Jihočeský Mirovice http://www.mirovice-mesto.cz ne ano

Jihočeský Mladá Vožice http://www.mu-vozice.cz ne ano

Jihočeský Netolice http://www.netolice.cz ne ano
galerie obsahuje pouze zmenšené náhledy 
fotografií

Jihočeský Nová Bystřice http://novabystrice.cz ano ano

možnost zasílání 
elektronických 

pohlednic s motivy 
města

Jihočeský Nová Včelnice http://www.vcelnice.cz ne ano

Jihočeský Nové Hrady http://www.novehrady.cz ne ne
panoramatické 

fotografie města

Jihočeský Písek http://www.mesto-pisek.cz ne ne
fotogalerie města je na stránkách informačního 
centra 
http://www.icpisek.cz/Doks/cz/fotogalerie.xml

Jihočeský
Planá nad 
Lužnicí

http://www.plananl.cz ne ne

Jihočeský Prachatice http://www.prachatice.cz ano ano

Jihočeský Protivín http://www.muprotivin.cz ne ne

Jihočeský Rudolfov http://www.mestorudolfov.cz ne ano

Jihočeský Sezimovo Ústí http://www.sezimovo-usti.cz ne ano

Jihočeský Slavonice http://www.i.slavonice-mesto.cz ne ano

Jihočeský Soběslav http://www.musobeslav.cz ne ano
galerie obsahuje pouze zmenšené náhledy 
fotografií

Jihočeský Strakonice http://www.strakonice.net ne ne galerie zatím neobsahuje žádné fotografie

Jihočeský Tábor http://www.tabor.cz ne ano

Jihočeský Trhové Sviny http://www.tsviny.cz ne ne

http://www.mestokaplice.cz/
http://www.lisov.cz/
http://www.lomnice-nl.cz/
http://www.mirotice.cz/
http://www.netolice.cz/
http://www.vcelnice.cz/
http://www.novehrady.cz/
http://www.plananl.cz/
http://www.prachatice.cz/
http://www.muprotivin.cz/
http://www.mestorudolfov.cz/
http://www.sezimovo-usti.cz/
http://www.i.slavonice-mesto.cz/
http://www.musobeslav.cz/
http://www.strakonice.net/
http://www.tabor.cz/
http://www.tsviny.cz/
http://www.kardasova-recice.cz/
http://www.lomnice-nl.cz/
http://www.milevsko-mesto.cz/
http://www.mirovice-mesto.cz/
http://www.mu-vozice.cz/
http://novabystrice.cz/
http://www.mesto-pisek.cz/
http://www.sezimovo-usti.cz/
http://www.i.slavonice-mesto.cz/
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Jihočeský Třeboň http://www.mesto-trebon.cz ano ano
historická fotogalerie obsahuje pouze zmenšené 
náhledy fotografií

Jihočeský Týn nad Vltavou http://www.tnv.cz ano ano

Jihočeský Velešín http://www.velesin.cz ne ano

Jihočeský
Veselí nad 
Lužnicí

http://www.veseli.cz ne ano

Jihočeský Vimperk http://www.mestovimperk.cz ne ano

Jihočeský Vodňany http://www.vodnany.cz ne ano

Jihočeský Volary http://www.mestovolary.cz ano ano

Jihočeský Volyně http://www.mu.volyne.cz ne ne

Jihočeský Vyšší Brod http://www.vyssibrod.cz ano ne
galerie obsahuje pouze zmenšené náhledy 
fotografií

Jihočeský Zliv http://www.zliv.cz ano ano
smíšené skupinky fotografií se po znovunačtení 
stránky generují v náhodném pořadí

Jihomoravský Adamov http://www.adamov.cz ne ne

Jihomoravský Blansko http://www.blansko.cz ne ano

Jihomoravský Boskovice http://www.boskovice.cz ne ano

virtuální 
panoramatická 

prohlídka města, 
webkamera

Jihomoravský Brno http://www.brno.cz ne ano

Jihomoravský Břeclav http://www.breclav.org ne ne galerie zatím neobsahuje žádné fotografie

Jihomoravský Bučovice http://www.bucovice.cz ano ano

Jihomoravský Bzenec http://www.bzenec.cz ano ne

Jihomoravský Dolní Kounice http://www.dolnikounice.cz ne ano
galerie obsahuje pouze zmenšené náhledy 
fotografií

Jihomoravský Dubňany http://www.mesto-dubnany.cz ne ne
stránky obsahují pouze fotogalerie dokumentující 
současné dění ve městě

http://www.tnv.cz/
http://www.veseli.cz/
http://www.mestovimperk.cz/
http://www.vodnany.cz/
http://www.mestovolary.cz/
http://www.mu.volyne.cz/
http://www.vyssibrod.cz/
http://www.adamov.cz/
http://www.blansko.cz/
http://www.brno.cz/
http://www.breclav.org/
http://www.bucovice.cz/
http://www.bzenec.cz/
http://www.dolnikounice.cz/
http://www.mesto-trebon.cz/
http://www.velesin.cz/
http://www.zliv.cz/
http://www.boskovice.cz/
http://www.mesto-dubnany.cz/
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Jihomoravský Hodonín http://www.hodonin.com ano ano
stránky obsahují také desítky dalších fotogalerií 
dokumentujících současné dění ve městě

Jihomoravský
Hrušovany nad 
Jevišovkou

http://www.hrusovany.cz ano ano

Jihomoravský Hustopeče http://www.hustopece-city.cz ne ano

Jihomoravský Ivančice http://www.ivancice.cz ne ano
připravuje se 

vysílání ivančické 
online televize

Jihomoravský
Ivanovice na 
Hané

http://www.ivanovicenahane.cz ne ano

Jihomoravský Klobouky u Brna http://www.kloboukyubrna.cz ne ne
fotogalerie dokumentují kulturní a sportovní akce 
města

Jihomoravský Kunštát http://web.kunstat.com stránky jsou ve výstavbě

Jihomoravský Kuřim http://www.kurim.cz ano ano
panoramatické 

fotografie města

Jihomoravský Kyjov http://www.mestokyjov.cz ano ano

Jihomoravský Lanžhot http://www.lanzhot.cz ano ano

Jihomoravský Letovice http://www.letovice.net ne ano

Jihomoravský Mikulov http://www.mikulov.cz ne ano

webkamera, 
možnost zasílání 

elektronických 
pohlednic s motivy 

města

Jihomoravský Miroslav http://www.mesto-miroslav.cz ne ano
galerie obsahuje pouze zmenšené náhledy
fotografií

Jihomoravský Modřice http://www.mesto-modrice.cz ne ne

Jihomoravský
Moravský 
Krumlov

http://www.mkrumlov.cz ne ano

Jihomoravský
Olešnice na 
Moravě

http://www.olesnice.cz ano ano

Jihomoravský Oslavany http://www.oslavany-mesto.cz ne ne

Jihomoravský Podivín http://www.mestopodivin.cz ne ano

Jihomoravský Pohořelice http://www.pohorelice.cz ano ano

Jihomoravský Rájec-Jestřebí http://www.rajecjestrebi.cz ne ano

Jihomoravský Rajhrad http://www.rajhrad.cz stránky jsou v rekonstrukci (23.3.2006)

Jihomoravský Rosice http://www.rosice.cz ne ano

http://www.hrusovany.cz/
http://www.hustopece-city.cz/
http://www.kloboukyubrna.cz/
http://web.kunstat.com/
http://www.kurim.cz/
http://www.mestokyjov.cz/
http://www.lanzhot.cz/
http://www.letovice.net/
http://www.mkrumlov.cz/
http://www.olesnice.cz/
http://www.pohorelice.cz/
http://www.rajecjestrebi.cz/
http://www.rajhrad.cz/
http://www.rosice.cz/
http://www.hodonin.com/
http://www.hustopece-city.cz/
http://www.ivancice.cz/
http://www.ivanovicenahane.cz/
http://web.kunstat.com/
http://www.mikulov.cz/
http://www.mesto-miroslav.cz/
http://www.mesto-modrice.cz/
http://www.oslavany-mesto.cz/
http://www.mestopodivin.cz/
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Jihomoravský Rousinov http://www.rousinov.cz ano ano
stránky nejsou kompatibilní s prohlížečem Opera 
8.10

Jihomoravský Slavkov u Brna http://www.slavkov.cz ne ano

Jihomoravský Strážnice http://www.straznice-mesto.cz ne ne
galerie zatím neobsahuje žádné fotografie 
(20.3.2006)

Jihomoravský Šlapanice http://www2.slapanice.cz ne ne

Jihomoravský Tišnov http://www.tisnov.cz ne ano

Jihomoravský Valtice http://www.radnice-valtice.cz ano ano webkamera

Jihomoravský Velké Bílovice http://www.velkebilovice.cz ne ano

Jihomoravský Velké Opatovice http://www.velkeopatovice.cz ne ano

Jihomoravský Velké Pavlovice http://www.velke-pavlovice.cz ne ano
sekce Fotogalerie obsahuje rozsáhlou 
dokumentaci společenských, kulturních a 
sportovních akcí města

Jihomoravský
Veselí nad 
Moravou

http://www.veseli-nad-moravou.cz ano ano
panoramatické 

fotografie města

Jihomoravský Vracov http://www.mestovracov.cz ne ano

Jihomoravský Vyškov http://www.vyskov-mesto.cz ano ano

Ve městě proběhla výstava srovnávacích fotografií 
"Vyškov dávný i současný" - fotografie 
vystavených exponátů jsou k dispozici v sekci 
"Fotogalerie"

Jihomoravský Zbýšov http://www.mestozbysov.cz ne ano
Město je přiblíženo formou "virtuální procházky", 
při níž si návštěvník prohlíží chronologicky 
seřazené fotografie jednotlivých ulic

Jihomoravský Znojmo http://www.znojmocity.cz ne ano

Jihomoravský Ždánice http://www.muzdanice.cz ne ano

Jihomoravský Židlochovice http://www.zidlochovice.cz ne ano

Karlovarský Aš http://www.muas.cz ne ano webkamera

Karlovarský
Bečov nad 
Teplou

město nemá své oficiální webové stránky 
(23.3.2006)

http://www.rousinov.cz/
http://www.slavkov.cz/
http://www.straznice-mesto.cz/
http://www2.slapanice.cz/
http://www.tisnov.cz/
http://www.velkebilovice.cz/
http://www.velkeopatovice.cz/
http://www.mestovracov.cz/
http://www.znojmocity.cz/
http://www.muzdanice.cz/
http://www.zidlochovice.cz/
http://www.muas.cz/
http://www.straznice-mesto.cz/
http://www.radnice-valtice.cz/
http://www.velke-pavlovice.cz/
http://www.veseli-nad-moravou.cz/
http://www.vyskov-mesto.cz/
http://www.mestozbysov.cz/
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Karlovarský Březová http://www.mu-brezova.cz ne ano

Karlovarský
Františkovy 
Lázně

http://www.frantiskovy-lazne.cz ne ano

Karlovarský Habartov http://www.habartov.cz ano ano
galerie historických 

kreseb města

Karlovarský Horní Slavkov http://www.muhslavkov.cz ne ano

Karlovarský Hranice http://www.mesto-hranice.cz ne ano

Karlovarský Cheb http://www.mestocheb.cz ano ano
Fotogalerie obsahuje část "Cheb v zrcadle času", 
která na dvojicích fotografií porovnává historickou 
a současnou podobu města.

Karlovarský Chodov http://mestochodov.cz/ ne ano

V oddíle "Historie města" se nachází dokument 
"Chodov objektivem času", který na dvojicích 
fotografií porovnává historickou a současnou 
podobu města. Pro archivaci dokumentu byl zvolen 
formát pdf, vložené fotografie jsou kvůli snížení 
datového objemu v poměrně nízké kvalitě.

Karlovarský Jáchymov http://www.jachymov.cz ano ano

Karlovarský Karlovy Vary http://www.karlovyvary.cz ne ano
videoprezentace 

města

Karlovarský Kraslice http://www.kraslice.cz ne ne
fotogalerie je zaměřena na památné stromy na 
Kraslicku

Karlovarský
Kynšperk nad 
Ohří

http://www.kynsperk.cz ne ano

Karlovarský Lázně Kynžvart http://laznekynzvart.cz ano ano
galerie pohlednic 

města

Karlovarský Loket http://www.loket.cz ne ano

možnost poslat 
fotografii města jako 

elektronickou 
pohlednici

Karlovarský Luby http://www.mestoluby.cz ano ne

Karlovarský
Mariánské 
Lázně

http://www.marianskelazne.cz ne ano
virtuální 

panoramatická 
prohlídka města

Karlovarský Nejdek http://www.kr-karlovarsky.cz/nejdek ne ne

http://www.frantiskovy-lazne.cz/
http://www.habartov.cz/
http://www.muhslavkov.cz/
http://www.jachymov.cz/
http://www.karlovyvary.cz/
http://www.kraslice.cz/
http://www.kynsperk.cz/
http://laznekynzvart.cz/
http://www.mestoluby.cz/
http://www.mu-brezova.cz/
http://www.frantiskovy-lazne.cz/
http://www.mesto-hranice.cz/
http://www.mestocheb.cz/
http://mestochodov.cz/
http://www.loket.cz/
http://www.marianskelazne.cz/
http://www.kr-karlovarsky.cz/nejdek
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Karlovarský Nová Role http://novarole.cz ne ano
stránky obsahují také desítky dalších fotogalerií 
dokumentujících současné dění ve městě a okolí

Karlovarský Nové Sedlo http://www.mestonovesedlo.cz ne ne
galerie zatím neobsahuje žádné fotografie 
(20.3.2006)

Karlovarský Ostrov http://www.ostrov.cz ne ano

Karlovarský Plesná http://www.mestoplesna.cz ano ano
stránky nejsou plně kompatibilní s prohlížečem 
Opera 8.10

Karlovarský Rotava http://www.rotava.cz ano ano

Karlovarský Skalná http://skalna.cz ne ne
stránky obsahují fotogalerie z naučných 
vycházkových tras po okolí

Karlovarský Sokolov http://www.mu-sokolov.cz ne ano

Karlovarský Teplá http://www.tepla.cz ne ano

Karlovarský Toužim http://www.touzim.cz ne ano

Karlovarský Žlutice http://www.zlutice.cz ne ano všechny fotografie v galerii jsou letecké snímky

Královéhradecký Borohrádek http://www.mestoborohradek.cz ano ano

Královéhradecký Broumov http://www.broumov-mesto.cz ano ano webkamera

Královéhradecký
Červený 
Kostelec

http://www.cervenykostelec.cz ano ano

na úvodní stránce webu se nachází odkaz na 
projekt srovnávacích fotografií města "Červený 
Kostelec kdysi a dnes" - tomuto projektu je 
věnována samostatná kapitola, viz dále

Královéhradecký Česká Skalice http://www.ceskaskalice.cz ne ano

Královéhradecký Dobruška http://www.dobruska.cz ne ano webkamera

Královéhradecký
Dvůr Králové 
nad Labem

http://www.mudk.cz ne ano
galerie obsahuje pouze zmenšené náhledy 
fotografií

Královéhradecký Hořice http://www.horice.org ne ne
rubrika Fotogalerie obsahuje fotoreportáže z akcí 
ve městě

Královéhradecký Hostinné http://hostinne.info ne ano
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Královéhradecký Hradec Králové http://www.hradeckralove.org ano ano

oddíl "Prezentace 
města" obsahuje 

celkem 11 
tematicky laděných 

filmů o Hradci 
Králové a okolí

jedná se o jedny z nejobsáhlejších stránek měst 
ČR

Královéhradecký Hronov http://www.hronov.cz ne ne Fotogalerie zatím není přístupná (20.3.2006)

Královéhradecký
Chlumec nad 
Cidlinou

http://www.chlumec-n-cidlinou.cz ne ano

Královéhradecký Janské Lázně http://www.janske-lazne.cz ano ano

Královéhradecký
Jaroměř -
Josefov

http://www.jaromer-josefov.cz ne ano

Královéhradecký Jičín http://www.mujicin.cz ne ano

Královéhradecký Kopidlno http://www.kopidlno.cz ne ne

Královéhradecký
Kostelec nad 
Orlicí

http://www.kostelec-nad-orlici.cz ne ano webkamera

Královéhradecký Lázně Bělohrad http://www.lazne-belohrad.cz ne ano

Královéhradecký Libáň http://www.mestoliban.cz ne ano

Královéhradecký Meziměstí http://www.mezimesti.cz ne ano

Královéhradecký Náchod http://mestonachod.cz ne ano

virtuální 
panoramatická 

prohlídka, televizní 
zpravodajství

Královéhradecký Nechanice http://www.nechanice.cz ne ne
stránky nejsou kompatibilní s prohlížečem Opera 
8.10

Královéhradecký Nová Paka http://www.munovapaka.cz ne ano fotogalerie obsahuje snímky z blízkého okolí města

Královéhradecký
Nové Město nad 
Metují

http://www.novemestonm.cz ano ano

panoramatické 
fotografie, spořiče 

obrazovky a puzzle 
s motivy města

Královéhradecký Nový Bydžov http://www.novybydzov.cz ne ano
stránky obsahují také uměleckou fotogalerii 
památek

Královéhradecký Opočno http://www.opocno.cz ne ano

Královéhradecký
Pec pod 
Sněžkou

http://www.pecpodsnezkou.cz ne ano
fotogalerie se v prohlížeči Opera 8.10 nezobrazuje 
korektně
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Královéhradecký
Police nad 
Metují

http://www.meu-police.cz ano ano
fotogalerie se v prohlížeči Opera 8.10 nezobrazuje 
korektně

Královéhradecký
Rokytnice v 
Orlických horách

http://www.rokytnice.cz ne ano webkamera
stránky nejsou kompatibilní s prohlížečem Opera 
8.10

Královéhradecký
Rtyně v 
Podkrkonoší

http://www.mestortyne.cz ano ano

Královéhradecký
Rychnov nad 
Kněžnou

http://www.rychnov-city.cz ne ano

Královéhradecký Smiřice http://www.smirice.cz ne ano

Královéhradecký Sobotka http://www.sobotka.cz ne ano

Královéhradecký Solnice http://www.solnice.cz ano ano webkamera

Královéhradecký
Svoboda nad 
Úpou

http://www.musvoboda.cz ano ano
stránky nejsou plně kompatibilní s prohlížečem 
Opera 8.10

Královéhradecký Špindlerův Mlýn http://www.mestospindleruvmlyn.cz ne ne
turistické informace a fotogalerie se připravují na 
stránkách Turistického informačního centra s 
adresou www.spindlmu.info

Královéhradecký Trutnov http://www.trutnov.cz ano ano

webkamera, 
možnost poslat 

fotografii města jako 
elektronickou 

pohlednici

Královéhradecký
Třebechovice 
pod Orebem

http://www.trebechovice.cz ne ano

Královéhradecký
Týniště nad 
Orlicí

http://www.mestaobce.cz/tyniste ne ano fotogalerie města obsahuje pouze letecké snímky

Královéhradecký Úpice http://upice.cz ne ano

Královéhradecký Vamberk http://www.vamberk.cz ne ne stránky města zatím nemají obsah (23.3.2006)

Královéhradecký Vrchlabí http://www.muvrchlabi.cz ano ne galerie obsahuje pouze náhledy fotografií

Královéhradecký Žacléř http://www.zacler.cz ano ano webkamera

http://www.rokytnice.cz/
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Liberecký Cvikov http://www.cvikov.cz ano ano
součástí stránek je fotogalerie "Včera a dnes", 
která na 16 dvojicích fotografií porovnává dřívější a 
dnešní podobu města

Liberecký Česká Lípa http://www.mucl.cz ne ano

Liberecký Český Dub http://www.cdub.cz ne ne

Liberecký Desná http://www.mesto-desna.cz ne ano

Liberecký Doksy http://www.doksy.com ne ano

Liberecký Dubá http://www.mestoduba.cz ne ano
galerie obsahuje pouze náhledy fotografií; stránky 
nejsou kompatibilní s prohlížečem Opera 8.10

Liberecký Frýdlant http://www.frydlantvc.cz ano ano webkamera

Liberecký Harrachov http://www.harrachov.cz ne ano připravuje se sekce starých pohledů

Liberecký Hejnice http://muhejnice.webzdarma.cz ne ano

Liberecký
Hodkovice nad 
Mohelkou

http://www.hodkovicenm.cz ne ne
rubrika Fotogalerie obsahuje fotoreportáže z 
kulturního a sportovního dění ve městě

Liberecký
Hrádek nad 
Nisou

http://www.hradek.cz ne ne
informace pro turisty se připravují na adrese 
http://informace.hradek.cz

Liberecký Chrastava http://www.chrastava.cz ne ano

Liberecký
Jablonec nad 
Jizerou

http://www.jablonec-krkonose.com ano ano

Liberecký
Jablonec nad 
Nisou

http://www.mestojablonec.cz ne ano

Liberecký
Jablonné v 
Podještědí

http://www.jvpmesto.cz ne ano

Liberecký Jilemnice http://www.jilemnice.cz ne ano

Liberecký
Kamenický 
Šenov

http://www.kamenicky-senov.cz ne ne

Liberecký Liberec http://www.liberec.cz ne ano

Liberecký
Lomnice nad 
Popelkou

http://www.lomnicenadpopelkou.cz ne ano

Liberecký Mimoň http://mestomimon.cz ne ano

Liberecký
Nové Město pod 
Smrkem

http://www.nmps.cz ne ano

Liberecký Nový Bor http://novybor.clnet.cz ne ano
galerie obsahuje pouze zmenšené náhledy 
fotografií

Liberecký Raspenava http://www.raspenava.cz ne ne
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Liberecký
Rokytnice nad 
Jizerou

http://mesto-rokytnice.cz ne ne
odkaz na informační stránky města (cestovní ruch, 
sport, kultura) je nefunkční (24.3.2006)

Liberecký
Rovensko pod 
Troskami

http://www.rovensko.cz ano ano

Liberecký
Rychnov u 
Jablonce nad
Nisou

http://www.rychnovjbc.cz ne ano

Liberecký Semily http://www.semily.cz ne ano

Liberecký Smržovka http://www.smrzovka.cz ano ano

Liberecký
Stráž pod 
Ralskem

http://www.strazpr.cz ne ano

Liberecký Tanvald http://www.tanvald.cz ne ano

Liberecký Turnov http://www.turnov.cz ano ano
stránky obsahují také digitalizované historické 
fotografie z agitační publikace ze 70.let, vydané u 
příležitosti oslav 700 let města Turnova

Liberecký Velké Hamry http://www.velkehamry.cz ne ano

Liberecký
Vysoké nad 
Jizerou

http://vysokenadjizerou.cz ne ne

Liberecký Zákupy http://www.zakupy.cz ne ano

Liberecký Žandov http://www.zandov.cz ne ano

Liberecký Železný Brod http://www.zelbrod.cz ano ano webkamera rozsáhlá kolekce historických pohlednic města

Moravskoslezský Bílovec http://www.bilovec.cz ano ano

Moravskoslezský Bohumín http://www.mubo.cz ano ano

3D fotogalerie 
města (k prohlížení 
jsou třeba speciální 
brýle s barevnými 

filtry)

Moravskoslezský Bruntál http://www.mubruntal.cz ano ano
dokument ve formátu pdf "Významné památky" ke 
stažení
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Moravskoslezský Brušperk http://www.brusperk-mesto.cz ne ano
rubrika "Fotogalerie" je zaměřena na aktuální dění 
ve městě

Moravskoslezský Břidličná http://www.bridlicna.cz stránky se v současnosti připravují (24.3.2006)

Moravskoslezský
Budišov nad 
Budišovkou

http://www.budisov.cz ano ano

Moravskoslezský Český Těšín http://www.tesin.cz ano ano
infosystém města na adrese 
http://www.info.tesin.cz obsahuje rozsáhlou kolekci 
historických pohlednic města

Moravskoslezský Dolní Benešov http://www.dolnibenesov.cz ne ano

Moravskoslezský
Frenštát pod 
Radhoštěm

http://www.mufrenstat.cz ne ne
fotogalerie města je v přípravě na stránkách 
informačního centra na adrese 
http://www.frenstat.info

Moravskoslezský Frýdek-Místek http://www.frydek-mistek.cz ano ano
Dostupná je zde také fotogalerie historických 
snímků z výstavy "Frýdek-Místek naším stoletím"

Moravskoslezský
Frýdlant nad 
Ostravicí

http://www.frydlantno.cz ne ne

Moravskoslezský Fulnek http://www.fulnek.cz ne ano

Moravskoslezský Havířov http://www.havirov-city.cz ne ano
videokronika města 

(formát avi)

Moravskoslezský Hlučín http://www.hlucin.cz ne ano webkamera

Moravskoslezský Horní Benešov http://www.hbenesov.cz ano ano

Moravskoslezský
Hradec nad 
Moravicí

http://www.muhradec.cz ne ano

Moravskoslezský Jablunkov http://www.jablunkov.cz ano ano

Moravskoslezský Karviná http://www.karvina.org ne ano

Moravskoslezský Klimkovice http://www.mesto-klimkovice.cz ano ano
stránky nejsou plně kompatibilní s prohlížečem 
Opera 8.10

Moravskoslezský Kopřivnice http://www.koprivnice.cz ne ne

Moravskoslezský Kravaře http://www.kravare.cz ne ano

Moravskoslezský Krnov http://www.krnov.cz ano ano

Moravskoslezský
Město 
Albrechtice

http://www.mesto-albrechtice.cz ano ano
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Moravskoslezský Nový Jičín http://www.novy-jicin.cz ne ano

webkamera; video -
průlet virtuálním 3D 

modelem 
rekonstruovaného 

náměstí

Moravskoslezský Odry http://www.odry.cz ne ano

Moravskoslezský Opava http://www.opava-city.cz ne ano

Moravskoslezský Orlová http://www.mesto-orlova.cz ne ano

Moravskoslezský Ostrava http://mmo.cz ano ano

Moravskoslezský Petřvald http://www.petrvald-mesto.cz ano ano

Moravskoslezský Příbor http://www.pribor-mesto.cz ne ano

Moravskoslezský Rychvald http://www.rychvald.cz ne ano

Moravskoslezský Rýmařov http://www.rymarov.cz ne ano

Moravskoslezský Studénka http://www.mesto-studenka.cz ne ano
fotogalerie je doplněna historickými perokresbami 
města

Moravskoslezský Šenov http://www.mesto-senov.cz ne ano

Moravskoslezský Štramberk http://www.stramberk.cz ano ano
součástí městských stránek je i obsáhlý dokument 
"Štramberk a německá okupace 1938 - 1945"

Moravskoslezský Třinec http://www.trinecko.cz ne ano

Moravskoslezský Vítkov http://www.vitkov.info ano ano
v galerii historických pohledů města se několik 
fotografií díky použití javascriptu mění na snímky 
ze současnosti

Moravskoslezský Vratimov http://www.vratimov.cz ne ne

jeden z nejprogresivnějších městských webových 
portálů, kompletně založený na flashové 
technologii; fotogalerie je zatím ve stádiu příprav 
(24.3.2006)

Moravskoslezský
Vrbno pod 
Pradědem

http://www.vrbnopp.cz ano ano

Olomoucký Hanušovice http://www.mu-hanusovice.cz ne ano

Olomoucký Hranice http://www.mesto-hranice.cz ne ano
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Olomoucký Javorník http://www.javornicko.cz/javornik ne ano

Olomoucký Jeseník http://www.jesenik.org ne ano

virtuální panorama, 
videogalerie ze 

společenských a 
sportovních akcí 

města

Olomoucký Kojetín http://www.kojetin.cz ne ne

Olomoucký Konice http://www.konice.cz ne ne

Olomoucký
Kostelec na 
Hané

http://www.kostelecnh.cz ne ne

Olomoucký
Lipník nad 
Bečvou

http://www.mesto-lipnik.cz ano ano
interaktivní flash 
mapa s popisem 
památek města

Olomoucký Litovel http://www.mestolitovel.cz ne ano

Olomoucký Loštice http://www.mu-lostice.cz ano ano
současná fotogalerie obsahuje pouze náhledy 
fotografií

Olomoucký Mohelnice http://www.mu-mohelnice.cz ano ano

Olomoucký
Moravský 
Beroun

http://www.morberoun.cz ano ano

Olomoucký
Němčice nad 
Hanou

http://www.nemcicenh.cz ne ano

Olomoucký Olomouc http://www.olomouc-tourism.cz ne ano

Olomoucký Plumlov http://www.mestoplumlov.cz ne ne fotogalerie je zatím bez obsahu (24.3.2006)

Olomoucký Prostějov http://www.mestopv.cz ano ano webkamera galerie obsahuje také historické kresby města

Olomoucký Přerov http://www.mu-prerov.cz ano ano
virtuální 

panoramatická 
prohlídka města

Olomoucký Staré Město http://www.mu-staremesto.cz ne ne fotogalerie je zatím bez obsahu (24.3.2006)

Olomoucký Šternberk http://www.sternberk.cz ne ne galerie se připravuje (24.3.2006)

Olomoucký Štíty http://www.stity.cz ne ne

Olomoucký Šumperk http://www.sumperk.cz ne ano

Olomoucký Tovačov http://www.tovacov.cz ne ne

Olomoucký Uničov http://www.unicov.cz ne ano

Olomoucký Úsov http://www.usov.cz ne ano

Olomoucký Velká Bystřice http://www.muvb.cz ne ne fotogalerie je zatím bez obsahu (24.3.2006)

Olomoucký Zábřeh http://mesto.zabreh.cz ne ne fotogalerie je zatím bez obsahu (24.3.2006)

Olomoucký Zlaté Hory http://www.zlatehory.cz ne ano
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Pardubický
Brandýs nad 
Orlicí

http://www.mesto-brandys.cz ano ano

Pardubický
Březová nad 
Svitavou

http://www.brezova.cz ano ano

Pardubický Bystré http://www.bystre.cz ne ano

Pardubický Česká Třebová http://www.ceska-trebova.cz ne ano

Pardubický Dašice http://www.dasice.cz ano ano
kromě historických pohlednic jsou na stránkách i 3 
páry fotografií, porovnávajících vývoj města

Pardubický
Heřmanův 
Městec

http://www.hermanuv-mestec.cz ano ano galerie obsahují pouze náhledy fotografií

Pardubický Hlinsko http://www.hlinsko.cz ne ano

Pardubický Holice http://www.mestoholice.cz ne ano

Pardubický Choceň http://www.chocen-mesto.cz ne ano

Pardubický Chrast http://www.mestochrast.cz ne ano galerie obsahuje pouze náhledy fotografií

Pardubický Chrudim http://www.chrudim-city.cz ne ano

3D fotogalerie, 
virtuální panorama, 

elektronické 
pohlednice, 
webkamera

Pardubický Chvaletice http://www.chvaletice.cz ne ano galerie obsahuje pouze náhledy fotografií

Pardubický
Jablonné nad 
Orlicí

http://www.jablonneno.cz ne ne
rubrika "Fotogalerie" obsahuje fotoreporáže z akcí 
ve městě

Pardubický Jevíčko http://www.jevicko.cz ne ne fotogalerie se připravuje (26.3.2006)

Pardubický Králíky http://www.kraliky.cz ne ano

Pardubický Lanškroun http://www.mesto-lanskroun.cz ne ano

Pardubický
Lázně 
Bohdaneč

http://www.bohdanec.cz ne ano galerie obsahuje pouze náhledy fotografií

Pardubický Letohrad http://www.letohrad.cz ne ano

Pardubický Litomyšl http://www.litomysl.cz ne ano

Pardubický
Moravská 
Třebová

http://www.mtrebova.cz ne ano
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Pardubický Pardubice http://www.mesto-pardubice.cz ano ano

Pardubický Polička http://www.policka.org ano ano rozsáhlá kolekce historických pohlednic města

Pardubický Přelouč http://www.mestoprelouc.cz ano ano

Pardubický
Ronov nad 
Doubravou

http://www.mzh.cz/place.asp?place=10 ne ne

Pardubický Sezemice http://www.sezemice.cz ne ano
stránky nejsou plně kompatibilní s prohlížečem 
Opera 8.10

Pardubický Skuteč http://www.skutec.cz ne ano

Pardubický Slatiňany http://www.slatinany.cz ne ano
videogalerie -

památky

Pardubický Svitavy http://www.svitavy.cz ne ano

Pardubický Třemošnice http://www.tremosnice.cz ano ano

Pardubický Ústí nad Orlicí http://www.ustinadorlici.cz ne ano webkamera

Pardubický Vysoké Mýto http://www.vysoke-myto.cz ano ano
5 webkamer (z toho 

3 v interiéru 
městského úřadu)

Pardubický Žamberk http://www.zamberk.cz ano ano

Plzeňský
Bělá nad 
Radbuzou

http://www.sumavanet.cz/bela ne ano
rubrika "Fotogalerie" obsahuje fotoreporáže z akcí 
ve městě

Plzeňský Blovice http://www.municipal.cz/blovice ne ne

Plzeňský Bor http://www.mubor.cz ano ano

Plzeňský Dobřany http://www.dobrany.cz ne ano virtuální panorama

Plzeňský Domažlice http://www.domazlice.info ne ne
rubrika "Fotogalerie" obsahuje fotoreporáže z akcí 
ve městě

Plzeňský Hartmanice http://www.muhartmanice.cz ne ne fotogalerie je zatím bez obsahu (26.3.2006)

Plzeňský Holýšov http://www.mestoholysov.cz ano ano

Plzeňský Horažďovice http://www.sumavanet.cz/horazdovice ne ano

Plzeňský Horní Bříza http://www.hornibrizamesto.cz ne ne
rubrika "Fotogalerie" obsahuje snímky z kulturních 
akcí města
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Plzeňský Horšovský Týn http://www.horsovskytyn.cz ne ano fotogalerie obsahuje letecké pohledy na město

Plzeňský Hrádek http://www.mestohradek-ro.cz ne ano fotogalerie obsahuje letecké pohledy na město

Plzeňský
Janovice nad 
Úhlavou

http://www.mesto.janovice.cz ne ne
stránky jsou zaměřeny pouze na informace z 
městského úřadu

Plzeňský Kašperské Hory http://www.sumavanet.cz/khory ano ano

Plzeňský Kaznějov http://www.kaznejov.cz ne ne

Plzeňský Kdyně http://www.kdyne.cz ano ano
na stránkách jsou umístěny také digitalizované 
perokresby s motivy města

Plzeňský Klatovy http://www.klatovy.cz ano ano
historická fotogalerie je umístěna na externím 
serveru http://www.sumavanet.cz

Plzeňský Kožlany http://www.magics-h.cz/Kozlany ne ano fotogalerii tvoří soubor pohlednic města

Plzeňský Kralovice http://www.kralovice.cz ne ano

Plzeňský Manětín http://www.manetin.cz ano ano

Plzeňský Mečín http://www.mecin.cz ne ano načítání stránek je velmi pomalé

Plzeňský Město Touškov http://www.touskov.cz ano ano

Plzeňský Mirošov http://www.mirosov.cz ano ano

Plzeňský Mýto http://www.myto.rokycansko.cz ne ano

Plzeňský Nepomuk http://www.nepomuk.cz ano ano
Několik fotografií je seřazeno do tzv. "virtuální 
procházky" městem, která umožní návštěvníkovi 
shlédnout nejzajímavější Nepomucké památky

Plzeňský Nýrsko http://www.sumavanet.cz/nyrsko ne ano

Plzeňský Nýřany http://www.nyrany.cz ano ano
stránky nejsou plně kompatibilní s prohlížečem 
Opera 8.10

Plzeňský Planá http://www.muplana.cz ne ano galerie obsahuje pouze náhledy fotografií

Plzeňský Plánice http://www.planice.cz ne ne fotogalerie je zatím bez obsahu (26.3.2006)

Plzeňský Plasy http://www.plasy.cz ne ano

Plzeňský Plzeň http://info.plzen-city.cz ano ano
webkamera, 
propagační 
videoklipy

Plzeňský Poběžovice http://www.pobezovice.cz ano ano

Plzeňský Přeštice http://www.prestice-mesto.cz ne ano

Plzeňský Přimda http://www.mestoprimda.cz ne ne

Plzeňský Radnice http://radnice.rokycansko.cz ano ano

Plzeňský Rokycany http://www.rokycany.cz ne ano galerie obsahuje pouze náhledy fotografií
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Plzeňský Spálené Poříčí http://www.spaleneporici.cz ne ano galerie obsahuje pouze náhledy fotografií

Plzeňský Staňkov http://www.mestostankov.cz ne ne

Plzeňský Starý Plzenec http://www.staryplzenec.cz ne ano virtuální panorama

Plzeňský Stod http://www.mestostod.cz ne ano
fotogalerie města je umístěna na adrese 
http://foto.zestoda.net

Plzeňský Stříbro http://www.mustribro.cz ne ano

Plzeňský Sušice http://www.sumavanet.cz/susice ne ano

Plzeňský Švihov http://www.svihov.cz ne ano načítání stránek je velmi pomalé

Plzeňský Tachov http://www.tachov-mesto.cz ne ano

Plzeňský Třemošná http://www.tremosna.cz ano ne načítání stránek je velmi pomalé

Plzeňský Zbiroh http://www.zbiroh.cz ne ano webkamera

Plzeňský Železná Ruda http://www.sumava.net/zeleznaruda ne ano

Středočeský
Bakov nad 
Jizerou

http://www.bakovnj.cz ne ne
rubrika "Fotogalerie" obsahuje snímky z kulturních 
akcí města

Středočeský
Bělá pod 
Bezdězem

http://www.mubela.cz ne ano galerie obsahuje pouze náhledy fotografií

Středočeský
Benátky nad 
Jizerou

http://www.benatky.cz ne ano

Středočeský Benešov http://www.benesov-city.cz ne ne webkamera fotogalerie města je ve výstavbě (27.3.2006)

Středočeský Beroun http://www.mesto-beroun.cz ne ano

Středočeský
Brandýs nad 
Labem - Stará 
Boleslav

http://www.brandysko.cz ano ano
elektronické 

pohlednice s motivy 
města

Středočeský Březnice http://www.breznice.cz ne ano

Středočeský Buštěhrad http://www.mestobustehrad.cz ne ano

Středočeský Bystřice http://www.bystrice-bn.cz ne ano

Středočeský Čáslav http://www.meucaslav.cz ne ano

Středočeský Čelákovice http://www.celakovice.cz ne ano načítání stránek je velmi pomalé

Středočeský Černošice http://www.mestocernosice.cz ano ano

Středočeský Český Brod http://www.cesbrod.cz ne ano webkamera
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Středočeský Dobrovice http://www.dobrovice.cz ano ano
současná fotogalerie je tvořena kolekcí pohlednic 
města

Středočeský Dobříš http://www.mestodobris.cz ano ano

Středočeský Dolní Bousov http://www.dolni-bousov.cz ano ano

Středočeský Hořovice http://www.mesto-horovice.cz ano ano

Středočeský Hostivice http://www.hostivice.cz ano ano

Středočeský Hostomice http://www.hostomice.cz ne ne rubrika Fotogalerie není dostupná (27.3.2006)

Středočeský Jílové u Prahy http://www.jilove.cz ano ne

Středočeský Kladno http://www.mestokladno.cz ano ano
historická fotogalerie obsahuje pouze náhledy 
fotografií

Středočeský Klecany http://www.klecany.cz ne ano

Středočeský Kolín http://www.kolin.cz ne ne

Středočeský Kosmonosy http://www.kosmonosy.cz ano ano

Středočeský
Kostelec nad 
Černými Lesy

http://www.kostelecncl.cz ne ano galerie obsahuje pouze náhledy fotografií

Středočeský
Kostelec nad 
Labem

http://www.kostelecnlab.cz ano ano

Středočeský Kouřim http://www.mesto-kourim.cz ne ano

Středočeský
Kralupy nad 
Vltavou

http://www.mestokralupy.cz ano ano

Středočeský Králův Dvůr http://www.kraluv-dvur.cz ano ano

Středočeský Kutná Hora http://www.kutnahora.cz ne ano

Středočeský
Libčice nad 
Vltavou

http://www.libcice.cz ne ano

Středočeský Lysá nad Labem http://www.mestolysa.cz ne ne
rubrika Fotoarchiv obsahuje pouze fotografie z 
psího útulku

Středočeský Mělník http://www.melnik.cz ne ne

Středočeský Městec Králové http://www.mesteckralove.cz ne ne fotogalerie města je ve výstavbě (27.3.2006)

Středočeský Milovice http://www.mesto-milovice.cz ne ano

Středočeský Mladá Boleslav http://www.mb-net.cz ano ano

Středočeský Mnichovice http://www.mnichovice.info ne ano galerie obsahuje pouze náhledy fotografií

Středočeský
Mnichovo 
Hradiště

http://www.mnhradiste.cz ne ano galerie obsahuje pouze náhledy fotografií

Středočeský
Mníšek pod 
Brdy

http://www.mnisek.cz ne ano

Středočeský Mšeno http://www.mestomseno.cz ne ano

Středočeský Neratovice http://www.neratovice.cz ne ano
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Středočeský Nové Strašecí http://www.novestraseci.cz ne ano

Středočeský Nový Knín http://www.mesta.obce.cz/novy-knin ne ano

Středočeský Nymburk http://www.mesto-nymburk.cz ne ano fotogalerie obsahuje i kolekci pohlednic města

Středočeský Odolena Voda http://www.odolenavoda.cz ano ano

Středočeský Pečky http://www.pecky.cz ano ano
pod odkazem "jak se město měnilo" se skrývá 6 
dvojic fotografií, porovnávajících vývoj města 
během 20.století

Středočeský Poděbrady http://www.mesto-podebrady.cz ne ano

Středočeský Příbram http://www.pribram-city.cz ne ano galerie obsahuje pouze náhledy fotografií

Středočeský Rakovník http://www.mesto-rakovnik.cz ne ano

Středočeský Roztoky http://www.roztoky.cz ne ano

Středočeský
Rožmitál pod 
Třemšínem

http://www.rozmitalptr.cz ano ne
historická fotogalerie obsahuje pouze náhledy 
fotografií

Středočeský Rudná http://www.rudnamesto.cz ne ano

Středočeský Řevnice http://www.revnice.cz ne ano

4 virtuální 
panoramatické 
prezentace ze 
zámku a okolí

Středočeský Říčany http://www.ricany.cz ne ano načítání stránek je velmi pomalé

Středočeský Sadská http://www.mesto-sadska.cz ano ano

Středočeský Sázava http://www.mestosazava.cz ne ano

Středočeský Sedlčany http://www.mu.sedlcany.cz ne ne

Středočeský Sedlec - Prčice http://www.sedlec-prcice.cz ano ano

Středočeský Slaný http://www.meuslany.cz ne ano

Středočeský Smečno http://www.mesta.obce.cz/smecno ne ano
galerie obsahuje pouze náhledy fotografií; načítání 
stránek je velmi pomalé

Středočeský Stochov http://mesta.obce.cz/stochov ne ano galerie obsahuje pouze náhledy fotografií

Středočeský
Týnec nad 
Labem

http://www.tynecnadlabem.cz ano ano webkamera

Středočeský
Týnec nad 
Sázavou

http://www.mestotynec.cz ano ano
kresby a malby 

města

Středočeský
Uhlířské 
Janovice

http://www.uhlirskejanovice.cz ne ne

Středočeský Unhošť http://mesta.obce.cz/unhost ne ne

Středočeský Úvaly http://www.mestouvaly.cz ne ano galerie obsahuje pouze náhledy fotografií

Středočeský Veltrusy http://www.veltrusy.cz ne ne
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Středočeský Velvary http://www.velvary.cz ano ano

Středočeský Vlašim http://www.mesto-vlasim.com ne ano

Středočeský Votice http://www.mesto-votice.cz ne ano

Středočeský Zásmuky http://www.zasmuky.cz ano ano

Středočeský Zdice http://www.mesto-zdice.cz ne ano

Středočeský
Zruč nad 
Sázavou

http://www.mesto-zruc.cz ne ano

Středočeský Žebrák http://www.mestozebrak.cz ne ano

Ústecký
Benešov nad 
Ploučnicí

http://www.benesovnpl.cz ano ano

Ústecký Bílina http://www.bilina.cz ne ano
virtuální 

panoramatická 
prohlídka města

Ústecký
Bohušovice nad 
Ohří

město nemá webové stránky (27.3.2006)

Ústecký
Budyně nad 
Ohří

http://www.budyne.cz ne ano

Ústecký
Česká 
Kamenice

http://www.ceska-kamenice.cz ne ano

Ústecký Děčín http://www.mudecin.cz ne ano videokronika města

Ústecký Dolní Poustevna http://www.dolnipoustevna.cz ne ano

Ústecký Dubí http://www.mesto-dubi.cz ano ano rozsáhlá galerie historických fotografií

Ústecký Duchcov http://www.duchcov.cz ne ano
virtuální 

panoramatická 
prohlídka města

Ústecký Hrob http://www.mestohrob.cz ne ano
stránky nejsou plně kompatibilní s prohlížečem 
Opera 8.10

Ústecký Chabařovice http://www.chabarovice.cz ne ano

Ústecký Chomutov http://www.chomutov-mesto.cz ne ano
virtuální 

panoramatická
prohlídka města

Ústecký Jílové http://www.mujilove.cz ne ano
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Ústecký Jirkov http://www.jirkov.cz ano ano

Ústecký Jiříkov http://www.jirikov.cz ne ano

Ústecký Kadaň http://www.mesto-kadan.cz ne ano webkamera

Ústecký
Klášterec nad 
Ohří

http://www.muklasterec.cz ano ano

Ústecký Košťany http://www.kostany.cz ano ano

Ústecký Krásná Lípa http://www.krasnalipa.cz ne ano galerie obsahuje pouze náhledy fotografií

Ústecký Krupka http://www.krupka-mesto.cz ne ano

Ústecký Libochovice http://www.libochovice.cz ne ne internetová televize

Ústecký Litoměřice http://www.litomerice.cz ne ano

Ústecký Litvínov http://www.mulitvinov.cz ano ano načítání stránek je velmi pomalé

Ústecký Lom http://mesto-lom.cz ano ano

Ústecký Louny http://www.mulouny.cz ne ano

Ústecký Lovosice http://www.meulovo.cz ne ano

Ústecký Meziboří http://www.mezibori.cz ano ano webkamera

Ústecký Mikulášovice http://mikulasovice.sluknovsko.cz ano ano

Ústecký Most http://www.mumost.cz ano ano

Ústecký Osek http://www.osek.cz ne ano

Ústecký Podbořany http://www.podborany.net ne ano

Ústecký Postoloprty http://mesto.postoloprty.cz ne ano

Ústecký
Roudnice nad 
Labem

http://www.roudnicenl.cz ne ne

Ústecký Rumburk http://www.rumburk.cz ne ne

Ústecký Šluknov http://www.mesto-sluknov.cz ano ano

Ústecký Štětí http://www.steti.cz ano ano
v sekci Historie se nachází odkaz "Staronové 
Štětí", pod kterým se skrývá 8 dvojic fotografií, 
porovnávajících vývoj města

Ústecký Teplice http://www.teplice.cz ne ano 2 webkamery

Ústecký Terezín http://www.terezin.cz ano ano rozsáhlá galerie historických pohlednic

Ústecký Trmice http://www.mesta.obce.cz/trmice ano ne

Ústecký Ústí nad Labem http://www.usti-nl.cz ne ano
42 virtuálních 

panoramat města

Ústecký Úštěk http://www.mesto-ustek.cz ano ano

Ústecký Varnsdorf http://www.varnsdorf.cz ano ne 2 webkamery

Ústecký Vejprty http://www.vejprty.cz ne ne

Ústecký Velký Šenov http://www.velkysenov.cz ano ano

Ústecký Žatec http://www.mesto-zatec.cz ne ano

http://www.jirkov.cz/
http://www.jirikov.cz/
http://www.muklasterec.cz/
http://www.kostany.cz/
http://www.krasnalipa.cz/
http://www.libochovice.cz/
http://www.litomerice.cz/
http://www.mulitvinov.cz/
http://www.mulouny.cz/
http://www.meulovo.cz/
http://www.mezibori.cz/
http://mikulasovice.sluknovsko.cz/
http://www.mumost.cz/
http://www.podborany.net/
http://mesto.postoloprty.cz/
http://www.roudnicenl.cz/
http://www.rumburk.cz/
http://www.teplice.cz/
http://www.terezin.cz/
http://www.mesta.obce.cz/trmice
http://www.usti-nl.cz/
http://www.varnsdorf.cz/
http://www.vejprty.cz/
http://www.velkysenov.cz/
http://www.jirikov.cz/
http://www.mesto-kadan.cz/
http://www.krupka-mesto.cz/
http://www.litomerice.cz/
http://mesto-lom.cz/
http://www.osek.cz/
http://www.mesto-sluknov.cz/
http://www.steti.cz/
http://www.mesta.obce.cz/trmice
http://www.usti-nl.cz/
http://www.mesto-ustek.cz/
http://www.velkysenov.cz/
http://www.mesto-zatec.cz/
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Vysočina Brtnice http://www.brtnice.cz ne ano

Vysočina
Bystřice nad 
Pernštejnem

http://www.bystricenp.cz ne ano

Vysočina Černovice http://www.mestocernovice.cz ne ano

Vysočina Golčův Jeníkov http://www.golcuv-jenikov.cz ne ano

Vysočina Habry http://www.habry.cz ne ano

Vysočina Havlíčkův Brod http://www.muhb.cz ano ano

Vysočina Horní Cerekev http://www.hornicerekev.cz ne ano

Vysočina Hrotovice http://hrotovice.cz ano ano

Vysočina Humpolec http://www.mesto-humpolec.cz ne ano

Vysočina Chotěboř http://www.chotebor.cz ne ano galerie obsahuje pouze náhledy fotografií

Vysočina
Jaroměřice nad 
Rokytnou

http://www.jaromericenr.cz ne ano

Vysočina Jemnice http://www.mesto-jemnice.cz ne ano

Vysočina Jihlava http://www.jihlava.cz ano ano

Vysočina
Kamenice nad 
Lipou

http://www.kamenicenl.cz ne ano

Vysočina
Ledeč nad 
Sázavou

http://www.ledecns.cz ne ano galerie obsahuje pouze náhledy fotografií

Vysočina
Moravské 
Budějovice

http://www.mbudejovice.cz ne ano webkamera

Vysočina
Náměšť nad 
Oslavou

http://www.namestnosl.cz ano ano

Vysočina
Nové Město na 
Moravě

http://www.nmnm.cz ne ano
virtuální prohlídka 
města, webkamera

Vysočina Pacov http://www.mestopacov.cz ne ano

Vysočina Pelhřimov http://www.mupe.cz ne ne

Vysočina Počátky http://www.pocatky.cz ne ano

Vysočina Polná http://www.mesto-polna.cz ne ano

Vysočina Přibyslav http://www.pribyslav.cz ne ne

Vysočina
Světlá nad 
Sázavou

http://www.svetlans.cz ne ano

http://www.brtnice.cz/
http://www.bystricenp.cz/
http://www.mestocernovice.cz/
http://www.habry.cz/
http://www.muhb.cz/
http://www.hornicerekev.cz/
http://hrotovice.cz/
http://www.chotebor.cz/
http://www.jaromericenr.cz/
http://www.jihlava.cz/
http://www.kamenicenl.cz/
http://www.ledecns.cz/
http://www.mbudejovice.cz/
http://www.namestnosl.cz/
http://www.nmnm.cz/
http://www.mestopacov.cz/
http://www.mupe.cz/
http://www.pocatky.cz/
http://www.pribyslav.cz/
http://www.svetlans.cz/
http://www.golcuv-jenikov.cz/
http://www.mesto-humpolec.cz/
http://www.mesto-jemnice.cz/
http://www.mesto-polna.cz/
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Vysočina Svratka http://www.svratka.cz ne ano 3 webkamery
historická fotogalerie obsahuje pouze náhledy 
fotografií

Vysočina Telč http://www.telc-etc.cz ne ano webkamera galerie obsahuje pouze náhledy fotografií

Vysočina Třebíč http://www.trebic.cz ano ano
interaktivní mapa a 
fotogalerie památek 

UNESCO

Vysočina Třešť http://www.trest.cz ne ano galerie obsahuje pouze náhledy fotografií

Vysočina Velká Bíteš http://www.vbites.cz ano ano

Vysočina Velké Meziříčí http://www.mestovm.cz ne ano

Vysočina
Žďár nad 
Sázavou

http://www.zdarns.cz ne ano
8 virtuálních 

panoramat památek

Vysočina
Ždírec nad 
Doubravou

http://www.zdirec.cz ne ano webkamera

Vysočina Žirovnice http://www.zirovnice.cz ano ano

Zlínský Bojkovice http://www.bojkovice.cz ne ano
stránky obsahují také desítky dalších fotogalerií 
dokumentujících současné dění ve městě

Zlínský
Brumov -
Bylnice

http://www.brumov-bylnice.cz ano ano

Zlínský
Bystřice pod 
Hostýnem http://www.mubph.cz

ne ano

Zlínský Fryšták http://www.frystak.cz ne ano

Zlínský Hluk http://mestohluk.cz ne ano

Zlínský Holešov http://www.holesov.cz ne ano

Zlínský Hulín http://www.hulin.cz ano ano

Zlínský Chropyně http://www.muchropyne.cz ne ano

Zlínský Karolinka http://www.mukarolinka.cz ne ano
stránky obsahují také desítky dalších fotogalerií 
dokumentujících současné dění ve městě

Zlínský Kelč http://www.kelc.cz ne ano

http://www.svratka.cz/
http://www.telc-etc.cz/
http://www.trest.cz/
http://www.vbites.cz/
http://www.mestovm.cz/
http://www.zdarns.cz/
http://www.zdirec.cz/
http://www.zirovnice.cz/
http://www.frystak.cz/
http://mestohluk.cz/
http://www.holesov.cz/
http://www.hulin.cz/
http://www.muchropyne.cz/
http://www.kelc.cz/
http://www.telc-etc.cz/
http://www.trebic.cz/
http://www.bojkovice.cz/
http://www.brumov-bylnice.cz/
http://www.mubph.cz/
http://www.mukarolinka.cz/
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Zlínský Koryčany http://www.korycany.cz ne ano
rubrika "Fotogalerie" obsahuje pouze letecké 
snímky města

Zlínský Kroměříž http://www.mesto-kromeriz.cz ne ano
9 virtuálních 
panoramat

Zlínský Kunovice http://www.mesto-kunovice.cz ne ano

Zlínský Luhačovice http://www.luhacovice.cz ano ano webkamera
Kolekce 34 dvojic fotografií nazvaná "Minulost a 
současnost Luhačovic" porovnává stejná zákoutí 
města v odstupu několika desítek let

Zlínský
Morkovice -
Slížany

http://www.morkovice-slizany.cz ano ano

Zlínský Napajedla http://www.napajedla.cz ne ano

Zlínský Otrokovice http://www.otrokovice.cz ano ano webkamera

Zlínský
Rožnov pod 
Radhoštěm

http://www.roznov.cz ne ano

Zlínský Slavičín http://www.mesto-slavicin.cz ano ano

Zlínský Slušovice http://www.slusovice.cz ne ano

Zlínský Staré Město http://www.staremesto.uh.cz ano ano

Zlínský
Uherské 
Hradiště

http://www.mesto-uh.cz ano ano

Zlínský Uherský Brod http://www.ub.cz ne ano
na stránkách se nachází také galerie perokreseb s 
historickými motivy města

Zlínský Uherský Ostroh http://www.uhostroh.cz ne ano

Zlínský
Valašské 
Klobouky

http://www.valasskeklobouky.cz ne ano

Zlínský
Valašské 
Meziříčí

http://vismo.obce.cz/valasske_mezirici ano ano

Zlínský Vizovice http://www.mestovizovice.cz ne ano

Zlínský Vsetín http://www.mestovsetin.cz ano ano
panoramatické 

fotografie

Zlínský Zlín http://www.mestozlin.cz ano ano
stránky obsahují několik fotogalerií z různých 
období historie města

Zlínský Zubří http://www.mesto-zubri.cz ne ano

http://www.korycany.cz/
http://www.napajedla.cz/
http://www.otrokovice.cz/
http://www.roznov.cz/
http://www.slusovice.cz/
http://www.staremesto.uh.cz/
http://www.mesto-uh.cz/
http://www.ub.cz/
http://www.uhostroh.cz/
http://www.valasskeklobouky.cz/
http://vismo.obce.cz/valasske_mezirici
http://www.mestovizovice.cz/
http://www.mestovsetin.cz/
http://www.mestozlin.cz/
http://www.mesto-kromeriz.cz/
http://www.mesto-kunovice.cz/
http://www.luhacovice.cz/
http://www.morkovice-slizany.cz/
http://www.mesto-slavicin.cz/
http://www.mesto-uh.cz/
http://www.mesto-zubri.cz/
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Tabulka č.2 – statistiky krajů ČR

označení 
v mapě

počet 
měst

počet měst s 
historickou 
fotogalerií

města s 
historickou 
fotogalerií 

[%]

počet měst 
se 

současnou 
fotogalerií

města se 
současnou 
fotogalerií 

[%]

Hlavní město Praha A 1 1 100 1 100

Jihočeský kraj C 45 12 26,7 35 77,8

Jihomoravský kraj B 47 13 27,7 36 76,6

Karlovarský kraj K 28 7 25 22 78,6

Královéhradecký kraj H 42 13 31 35 83,3

Liberecký kraj L 36 7 19,4 30 83,3

Moravskoslezský kraj T 39 16 41 34 87,2

Olomoucký kraj M 27 6 22,2 17 63

Pardubický kraj E 32 10 31,3 29 90,6

Plzeňský kraj P 46 14 30,4 36 78,3

Středočeský kraj S 74 23 31,1 61 82,4

Ústecký kraj U 45 17 37,8 39 86,7

Vysočina J 33 7 21,2 31 93,9

Zlínský kraj Z 30 11 36,7 30 100

celkem 525 157 436

Mapka č.1 – kraje České republiky

Zdroj: http://mesta.obce.cz

http://mesta.obce.cz/
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Graf č.1
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Graf č.2
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6. American Memory

Při zadávání tématu diplomové práce jsem se rozhodl zařadit do ní pro 

porovnání přístupu k historickým fotografiím ukázku ze zahraničních webových 

serverů. Zvolil jsem rozsáhlý projekt pod patronací americké Library of Congress, 

známý pod názvem American Memory [2].  

Na stránkách http://memory.loc.gov/ammem  má návštěvník možnost 

nahlédnout do databáze americké minulosti, obsahující historické mapy, 

fotografie, dokumenty, audio a video ukázky. Vzhledem k zaměření svého 

tématu na architekturu měst a její proměny jsem soustředil svou pozornost na 

sekci „Cities, Towns“, která obsahuje následujích 13 kolekcí:

- Chesapeake Bay and Washington, D.C. ~ Books ~ 1600-1925

- Chicago Daily News ~ Photographs ~ 1902-1933

- Great Plains ~ Photographs ~ 1880-1920

- New York City ~ Films ~ 1898-1906

- Occupational Folklore, Paterson, N.J. ~ Multimedia ~ 1994

- Panoramic Maps ~ 1847-1929

- Panoramic Photographs ~ 1851-1991

- San Francisco and 1906 Earthquake ~ Films ~ 1897-1916

- September 11, 2001, and Public Reactions ~ Multiformat ~ 2001-2002

- Small Town Life, Mid-Atlantic ~ Stereoscopic Photographs ~ 1850-1920

- Texas Border ~ Photographs ~ 1900-1920

- Turn-of-the-Century America ~ Detroit Publishing Company ~ Photographs ~ 1880-

1920

- Washington, D.C. ~ Theodor Horydczak ~ Photographs ~ 1923-1959

Některé z těchto kolekcí obsahují řádově desítky, jiné desetitisíce fotografií 

z rozmanitých historických období, od vzniku fotografie v druhé polovině 

19.století až po nejnovější přírůstky, týkající se teroristických útoků na 

Newyorské mrakodrapy.

Každá kolekce obsahuje kompletní údaje o svém původu a autorovi. 

Nechybí informace, jak objednat tištěné reprodukce a povinné údaje o 

autorských právech. Kolekce lze prohledávat pomocí klíčových slov, 

http://memory.loc.gov/ammem
http://memory.loc.gov/ammem/detroit/dethome.html
http://memory.loc.gov/ammem
http://memory.loc.gov/ammem/lhcbhtml/lhcbhome.html
http://memory.loc.gov/ammem/ndlpcoop/ichihtml/cdnhome.html
http://memory.loc.gov/ammem/award97/ndfahtml/ngphome.html
http://memory.loc.gov/ammem/papr/nychome.html
http://memory.loc.gov/ammem/wiphtml/pthome.html
http://memory.loc.gov/ammem/pmhtml/panhome.html
http://memory.loc.gov/ammem/collections/panoramic_photo/
http://memory.loc.gov/ammem/papr/sfhome.html
http://memory.loc.gov/ammem/collections/911_archive/
http://memory.loc.gov/ammem/award97/nyplhtml/dennhome.html
http://memory.loc.gov/ammem/award97/txuhtml/runyhome.html
http://memory.loc.gov/ammem/thchtml/thhome.html


74

předmětových hesel, jmen osob nebo firem. Hledaná fotografie je zpravidla 

prezentována na samostatné straně, která obsahuje následující údaje:

- náhled fotografie, který pomocí hyperlinku odkazuje na originál větších 

rozměrů

- popis fotografie

- jméno fotografa nebo společnosti, která záběr pořídila

- datum vytvoření/publikování fotografie

- stručný popis obsahu fotografie

- poznámky (např. kdy a kde byl snímek publikován)

- předmětová hesla, pomocí kterých lze fotografii vyhledat

- počet kusů, typ média, materiál, rozměry (např. 1 negative : b&w, glass ; 

4 x 5 in.)

- identifikační číslo reprodukce (např. DN-0063512)

- jméno repozitáře, kde je originál uskladněn

Jak je z předchozí charakteristiky patrné, jedná se o velice sofistikovaný 

systém s přesnými archivačními metodami a pravidly. Je jisté, že by bylo i 

v rámci České Republiky velice přínosné centralizovat sbírky podobných 

materiálů, které jsou zatím roztroušeny po lokálních městských úřadech a 

soukromých sbírkách. 

V ideálním případě by takový projekt mohl vzniknout pod patronací 

Národní knihovny, která v současné době spravuje širokou paletu kulturních 

památek, od knih, novin, časopisů, rukopisů, starých tisků, ale i map, zvukových 

dokumentů a CD-ROMů. 

Databáze fotografií zatím chybí, přestože většina městských úřadů vlastní 

sbírky historických snímků nebo přímo skleněných negativů, které by po 

zdigitalizování vytvořily komplexní kolekci, dokumentující historii českých, 

moravských a slezských měst a obcí.

Je evidentní, že projekt American Memory ve všech ohledech naplňuje 

myšlenku digitální knihovny, totiž přesnou lokalizaci a identifikaci každého 

jednotlivého exponátu, spíše než systém webových stránek měst ČR. Vzhledem 
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k tomu, že si každé město volí odlišný způsob své prezentace, chybí celkovému 

pojetí řád, který by jasně definoval formální požadavky na uspořádání, vzhled a 

další náležitosti fotogalerií na webu. 

Záleží tedy jen na dobré vůli pracovníků městského úřadu nebo nadšení 

amatérských fotografů z řad občanů města, zda vůbec  a případně jak využijí 

možnost vizuální elektronické propagace své obce v prostředí internetu. 

Současný vývoj ukazuje, že turisticky atraktivní města investují do 

progresivních prezentačních technologií, jako je např. virtuální panorama nebo 

trojrozměrný počítačový model ulic, zatímco menší obce si často vystačí se 

stručným výpisem své historie, doplněným několika ilustračními fotografiemi 

náhledové velikosti. 

Pokud bychom chtěli postupovat analogicky k výše uvedené analýze 

webových fotogalerií měst ČR v USA, bylo by vhodnější orientovat se na jiné 

zdroje, než je projekt American Memory. Vzhledem k tomu, že jsem se v rámci 

České republiky pohyboval výhradně po městských oficiálních stránkách, bylo by 

třeba stanovit adekvátní rozcestník pro oblast USA. Tuto úlohu zastává portál 

http://officialcitysites.org [3], obsahující hypertextové odkazy na oficiální webové 

stránky amerických států a měst. Jeho hodnotu snižuje fakt, že dosud nebylo 

dosaženo stoprocentní provázanosti s oficiálními městskými webovými stránkami 

(URL je uveden pouze u významnějších sídel). 

Vzhledem k zaměření práce na tuzemské fotogalerie bylo výše uvedené 

použito jen jako výběrový příklad.

http://officialcitysites.org/
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Závěr

Jak je z titulu diplomové práce patrno, jejím cílem je předložit čtenáři 

komplexní pohled na tematiku webových fotogalerií. Mou snahou bylo dokázat, 

že je v reálných možnostech každého města nebo regionu, vytvořit svou 

fotografickou prezentaci, a to nejen současnou, která je často komerčně 

zaměřena, ale i historickou, která dnešní generaci návštěvníků odhaluje 

pozapomenutou tvář našich obcí.

Obohacení městských stránek o fotogalerie stavebních památek a městské 

architektury přináší nejen vyšší estetickou hodnotu, ale umožňuje i odlišný 

pohled na architektonické proměny města a může pozitivně přispět k jejich 

dalšímu vývoji.

Současná situace je dostačující z hlediska prezentací měst, situace se proti 

minulým letům značně zlepšila. Návštěvník webových portálů obdrží komplexní 

služby a zpravidla najde informace, které hledá. Jinou otázkou je zajištění 

archivace prezentačních materiálů a vytvoření systému jejich evidence po vzoru

zahraničních portálů, tato možnost zde zatím chybí.

Z výsledků provedené analýzy vyplývá, že většina městských úřadů v ČR 

považuje aktuální fotografickou prezentaci svého města za přirozenou a 

samozřejmou součást webových stránek. Četnost výskytu historických fotogalerií 

je však nižší, dosahuje zpravidla třetinových hodnot oproti fotogaleriím ze 

současnosti.

Překvapivým zjištěním byl nízký počet projektů zaměřených na konfrontaci 

historie s přítomností, které jsou – soudě dle kladných ohlasů návštěvníků 

městských serverů - vítaným zpestřením webu a určitým symbolem zájmu o 

kulturní dědictví v digitálním věku.
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Mohlo by se zdát, že se nejedná o záležitost, která má přímý dopad na 

vývoj naší společnosti a kultury. Patrně se však již pozapomnělo na slova 

českého historika a spisovatele Aloise Jiráska, který řekl: „dnešku plně 

neporozumí, kdo nezná včerejška“. V případě architektury naší krajiny to platí 

dvojnásob, stačí si prohlédnout některé necitlivě provedené rekonstrukce nebo 

nešetrné přestavby historických center českých měst.

Netroufám si odhadovat, zda příklady uvedené v této práci zapůsobí na 

některého čtenáře tak silným motivačním účinkem, že podnítí vznik dalších 

historických nebo srovnávacích fotogalerií, nicméně samotná prezentace 

možností, které nám internet, elektronická média a multimédia nabízí, určitě stojí 

za pozornost a zamyšlení.
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http://www.cvikov.cz/
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http://www.steti.cz/

	Předmluva
	Úvod
	1. Digitální fotografie
	1.1. Základní charakteristiky
	1.2. Rozlišení
	1.3. Formáty
	1.4.1. IPTC IIM

	1.6. Pořizování digitálního záznamu
	1.6.1. Digitální fotoaparáty
	1.6.2. Skenování


	2. Archivace digitálních fotografií
	2.1. Specifika archivace digitálních dat
	2.2. Archivační strategie

	3. Vznik internetové prezentace „Červený Kostelec kdysi a dnes" [5]
	4. Metodologie analýzy historických fotogalerií na oficiálních webových stánkách měst ČR
	6. American Memory
	Závěr
	Seznam použitých zdrojů
	Přílohy



