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Abstrakt  : 

 

Fotografie 19. století, jako historický pramen, představují zdroj informací, ze kterých můžeme  

v rámci svých odborných znalostí a individuálních schopností čerpat a využít je pro rozšíření 

vědomostí o době, kterou reprezentují.  

Na konkrétním příkladu fotografických alb rodinného archivu Chotků bylo cílem práce 

prokázat možnost nalezení genealogických a sociálních souvislostí mezi fotografiemi s popisy 

pod rámečky fotografií a rodinnou historií autora sbírky fotografií v albu. Pro toto zadání byla 

zvolena metoda sondy (pro výběr rodinného archivu), metoda komparativní (pro identifikaci 

osob na neoznačených fotografiích) a metoda čtení fotografií (pro rozšíření možnosti získání 

informací z fotografií). 

Na základě kritiky a interpretace byla jednotlivá alba vyhodnocena podle předem určených 

kriterií a závěrem je možné konstatovat, že rodinná alba byla v aristokratických rodinách 

komunikačním a informačním prostředkem, ze kterého je možné získat množství informací o 

této sociální vrstvě společnosti. 

   

 

Abstract : 

 

On the basis of our knowledge and individual skills we can use photograph of the 19th 

century as historical source to improve understanding about this historical period. 

Target of this thesis is to prove a connection between legends of photos in family album and 

family history. Choosen methods of this thesis are method of the sond, comparison method 

and method of a reading of photograph. 

Each of album was evaluated based on predefined standards and the results are that family 

album in aristocracy family were used as a communication and information medium from 

which we can get much information related to this social class in second half of the 19th 

century. 
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1 Úvod 

Touha člověka po zastavení pomíjivého okamžiku je stará jako lidstvo samo. Obrazy 

lidí, zvířat, věcí a dějů, které člověka obklopovaly a zaměstnávaly jeho mysl od počátků 

lidstva jako projev odlišnosti od jiných živých tvorů, daly vzniknout kultuře jako projevu 

lidské civilizace. Po všechna lidská pokolení jsou obrazy a malby oknem současníků do 

životů minulých generací a jejich touhy porozumět příběhům, které vyprávějí. Stále 

dokonalejší výtvarná technika vyjadřující témata doby, předávaná po staletí umělci, nesla 

poselství touhy po zachování příběhů lidí skutečných i smyšlených, tváří svatých i hříšníků, 

krajiny kouzelně krásné i temně zšeřelé. Vše co malíř viděl ve skutečnosti a ve své fantazii 

mohl přenést třeba na plátno a jeho talent, cit a malířská technika vytvořily dílo, v němž 

dodnes hledáme střípky skládačky minulého času. V době, která preferuje rozum a schopnosti 

člověka,  v době humanismu a osvícenectví, je počátek fyzikálních i chemických objevů zcela 

měnící lidskou společnost z agrární na industriální, tam je počátek i jednoho z vynálezů, které 

zcela změnily způsob zachování okamžiku, po které člověk tak toužil.  

Fascinace zastavením času a stavu věcí, který prokazatelně byl a už není, obdařila první 

fotografie aurou výjimečnosti a přes technické obtíže prvních fotografů a nedokonalosti 

prvních snímků byli současníci od začátku přesvědčeni zejména o vědecké budoucnosti 

fotografování, například jako prostředku pro zachování obrazů uměleckých děl, jejichž 

kulturní hodnota byla nevyčíslitelná.  To co však následovalo překonalo všechny prognózy o 

možnostech vynálezu fotografie. Schopnost zachytit skutečnost taková jaká je, bez invence 

fotografa (mluvíme o 19. století), v krátkém čase zhotovit obrázek (ve srovnání s malířstvím), 

který bylo už o několik desítek let později možno jednoduchým způsobem reprodukovat, 

získala fotografie nejdříve movitější a následně všechny vrstvy společnosti, překonala sociální 

i geografické hranice a ovládla svět jako informační a komunikační prostředek. 

Stejně jako v dřívějších dobách obrazy, staly se v 19. století fotografie paměťovým a 

informačním médiem, jehož možnosti se dále rozvíjely spolu se zdokonalující se technikou a 

technologiemi. O schopnosti fotografie předminulého století podávat svědectví o životě 

tehdejší společnosti nelze pochybovat. Cílem této práce je prostřednictvím informací 

získaných z alb rodinného archivu identifikovat osoby a jejich rodinné a sociálním vztahy na 

neoznačených fotografiích těchto alb a přiblížit funkci rodinných alb v aristokratické rodině té 

doby. 
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Informační hodnota fotografií totiž postupně mizí s absencí popisků na rubu či okrajích 

fotografie, s odchodem posledního pamětníka, který pozná osoby, místa či věci na snímku a 

v neposlední řadě degradací materiálu. Poměrně přesně definuje ztrátu informační hodnoty 

fotografie Pavel Scheufler : „Fotografie vždy konzervuje minulost pro budoucnost, ztrácí svůj 

smysl jakmile přestává být připomínkou. Čas a skutečnosti konzervované na snímku 

přestávají být dešifrovatelné, fotografie ztrácí svou schopnost být upomínkou a stává se 

jakousi památkou bez paměti, mechanickým zlomkem vytržené skutečnosti, je němá, ztrácí 

svou vypovídací řeč, svou vyzařovací auru. Je na historicích, aby ji vzkřísili, ale ne vždy se to 

může zdařit, protože kontext, z něhož byl snímek vyjmut, již není možné beze zbytku oživit a 

rekonstruovat.“
1
 

Rodinné archivy obsahují stovky až tisíce fotografií, které dnes můžeme označit jako 

němé, neboť  osoby, ani jejich blízcí dnes již nemohou podat žádoucí informaci vázající se k 

okamžiku, který fotografie  navždy zachytila.Tisíce neoznačených a nedatových fotografií  

v archivech a sbírkách by mohly být znovu důležitým rodinným informačním pramenem, 

pokud by se prokázala možnost identifikace těchto fotografií pomocí popisků fotografií z alb 

rodinných archivů a následnému zařazení do kontextu rodinného a společenského života 

rodiny.  

Cílem této bakalářské práce je nalézt genealogické a sociální souvislosti mezi 

fotografiemi s popisy pod rámečky fotografií (nebo na nich) a rodinnou historií autora sbírky 

fotografií v albu. Dalším úkolem je zhodnotit přínos rodinných alb pro identifikaci 

neoznačených fotografií v rodinných archivech. Pro účely této práce byl vybrán rodinný 

archiv Chotků z fondu Státního oblastního archivu v Praze. Východiskem pro výběr 

rodinného archivu Chotků ( dále RACH) byla dostupnost fondu, poměrně dlouhá časová osa 

na niž snímky vznikaly a byly shromážděny v albech, rozmanitost typů a formátů fotografie a 

také témat fotografií obsažených v albech tohoto rodinného archivu a tedy větší míra 

možností hledání kontextu mezi fotografií a rodinou autora alba.  

Časové omezení vzniku fotografií v albech RACH je mezi lety 1858-1892. O těchto 

fotografiích hovoříme pro účely  práce jako o fotografiích 19. století. Kromě metody sondy 

pro výběr rodinného archivu je použita v této práci metoda komparativní a to při zařazování 

identifikovaných osob a lokalit zachycených na fotografiích do rodinného i společenského 

kontextu společnosti rakouské monarchie druhé poloviny 19. století. Další použitou metodou 

                                                 

1
  Pavel SCHEUFLER, Teze k dějinám fotografie do roku 1914, Praha 2000, s. 6. 
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je čtení fotografií
2
, jejímž cílem je hledání konkrétních skutečností zachycených na snímcích 

většinou bez očividného záměru o jejich prezentaci. Může se jednat o architekturu interiéru i 

exteriéru budov, módu, vojenské a jiné řády apod. Drobné detaily na fotografiích mohou 

pomoci zejména při datování neboť výskyt či absence konkrétně časově zařaditelných věcí 

nebo jejich součástí dokáže přispět ke správnému určení času expozice.  

Bakalářská práce je strukturována do čtyř tematických oddílů, které tvoří samostatné 

části práce a předestírá tím šíři aspektů, které se dotýkají tématu historické fotografie 19. 

století. Jako první je tradiční úvod do historie fotografie, kde jsou představeny historické 

fotografické procesy, typy fotografií podle různých hledisek pohledu, nejpoužívanější formáty 

historických fotografií  a také nahlédneme do života šlechtické a měšťanské společnosti druhé 

poloviny 19. století, jejíž veřejný i soukromý život pomůže porozumět okolnostem rozmachu 

i úpadku fotografické živnosti provozované fotografickými ateliéry, z nichž některé dosáhly 

ve své době velké popularity a věhlasu. Poslední část druhé kapitoly je věnována 

fotografickému albu jako komunikačnímu a reprezentačnímu mediu šlechtického prostředí, od 

něhož ji převzalo i prostředí měšťanské také s důrazem na funkci vzdělávací a zábavnou. 

Třetí, teoretická, část představí fotografii jako historický pramen, který je klasifikován 

jako  pramen nepsaný, kde jeho zatřídění a specifikování je reflektováno teprve v posledních 

desetiletích. Fotografie je specifická také tím, že nemá vlastní metodologické zpracování a 

využívá oborové metodologie spolupracujících historických oborů (archeologie, dějiny 

umění, etnografie, ad.). Díky tomu je kritická analýza i interpretace závislá na zvoleném 

oborovém přístupu nebo jeho kombinacích. Zatímco v prvních desetiletích po vynálezu 

fotografie je možné tento historický pramen považovat za odraz „stylizované“ reality, 

s vývojem fotografických technik a materiálů a rovněž sílících požadavků zákazníků na 

estetické úpravy se podíl zásahů do negativů zvyšuje. 

Využití fotografie jako historického pramene se dostává stále více do zorného pole 

historiků zejména zásluhou odborných prací z posledních let, kdy interdisciplinární 

spolupráce historiků, archivářů, sociologů, etnografů, psychologů, historiků dějin umění a 

zástupců dalších vědních disciplín přináší nejen potřebné jiné pohledy a hodnocení, ale také 

svou vlastní metodologii a terminologii. Šíře a mnohost poznatků tak přináší tolik potřebné 

obohacení novými náhledy.  

                                                 

2
 Pavel BAUDISCH, Čtení fotografií z pohledu archiváře – několik postřehů z praxe, Sborník Historická 

fotografie (dále SHF) č. 11, 2012, s. 28-39. 
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Nezastupitelná je role archivních pramenů při kritice a interpretaci historických 

fotografií, kdy jsou fotografie přímým historickým pramenem pro historické bádání neboť 

digitální zpracování v tomto konkrétním případě mnoho nepokročilo a nelze ho tedy využít. 

Snímky v každém jednotlivém albu rodinných archivů tvoří jedinečné soubory, které jsou 

samostatně hodnoceny a následně je analyzován celý soubor fotografických alb rodinného 

archivu z hlediska jeho informačního přínosu.  Zásadní pro zpracování alb v archivu jsou 

podrobné písemné záznamy o jednotlivých albech a fotografiích v nich, které jsou zpracované 

na Evidenčních listech alba (viz Příloha 2), stejně jako Přehled alb (viz Příloha 1), který 

usnadňuje orientaci v rámci alb RACH. Podrobně je práce s tímto archivním pramenem 

popsána v kapitole 5. 

Fond rodinného archivu Chotků, číslo NAD 141,  je spravován II. oddělením Státního 

oblastního archivu v Praze na Chodovci (dále SOA Praha), ve kterém jsou kromě šlechtických 

rodinných archivů a jejich velkostatků uloženy archivní fondy státní správy zabývající se 

zemědělstvím a lesnictvím a osobní fondy. Fond RACH obsahuje 409 kartonů, 1 listinu 

vydanou do roku 1526 a 224 listin mladších tohoto roku, 52 úředních knih, 31 rukopisů, 7 

pečetidel, 87 map a atlasů. Celkový počet fotografií na papírové podložce je 1740 ks vzniklo 

mezi lety 1890 – 1943.
3
 Podle informací uvedených na webové prezentaci SOA Praha

4
 je 

součástí tohoto fondu 18 fotografických alb datovaných do roku 1864. Při zpracování bylo 

identifikováno a popsáno 23 ks fotografických alb vzniklých mezi lety 1858 – 1892. 

Přínosem pro základní orientaci v oboru historické fotografie je práce Filipa Wittlicha 

nazvaná „Fotografie – přímý svědek ?! s podtitulem Fotografický obraz a jeho význam pro 

historické poznání“ (2011). Autor přináší kromě jiného ucelený přehled historických 

fotografických technik, vybrané teze filozofů a kritiků o tom co je fotografie a přes vlastní 

návrh typologie fotografie a metod kritické analýzy se jeho pozornost přenáší k možnostem 

interpretace fotografického obrazu jako nositele informací. Wittlichův rozbor fotografie na 

titulní straně knihy z „absurdního, apokalyptického, nikdy neprovedeného
5
“ dramatu Karla 

Krause „Die letzen Tage der Menschheit“
6
 názorně ukazuje úskalí při dešifrování obrazového 

                                                 

3
 Státní oblastní archiv v Praze, [online] [citováno 27.7. 2013], www.soapraha.cz. 

4
 tamtéž 

5
 Filip WITTLICH, Fotografie – přímý svědek ?! Fotografický obraz a jeho význam pro historické poznání,    

Praha 2011, s. 162. 

6
 Česky Karl KRAUS, Poslední dnové lidstva. Tragédie o pěti dějstvích s předehrou a epilogem,  Praha 1933. 
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sdělení, které nemusí být takovým za jaké se vydává a dokumentuje jak  šíři interpretačních 

možností, tak i nebezpečí, která mohou z chybných analýz a interpretací vzniknout.  

Fotografii 19. století, s jejími specifickými rysy a odlišnostmi od fotografie po roce 

1914, se ve svém studijním textu vydané pro studenty Filmové a televizní fakulty akademie 

múzických umění věnuje Pavel Scheufler. Jeho „Teze k dějinám fotografie do roku 1914“ 

(Praha 2000) jsou nejen tezemi na téma historická fotografie, ale současně strukturovaný 

úvod do oboru historické fotografie s přehledy typů fotografií z uměleckého, etnografického a 

sociálního úhlu pohledu. P. Scheufler  je autorem několika dalších titulů přibližujících svět 

19. století přes objektiv fotoaparátu a také díky němu se historická fotografie dostala do 

povědomí veřejnosti ( za všechny jmenujme přepracovanou knihu s názvem Praha 1848-1914 

vydanou v nakladatelství Baset v roce 2004).  

Nový pohled na fotografie a fotografování jako  například zajímavá myšlenka, že 

„fotografie je záznam, dokumentace,  popisná inventarizace vizuálních faktů
7
“ nabízí ve své 

knize „Vizuální sociologie. Fotografie jako výzkumná metoda“  profesor sociologie na 

Jagellonské univerzitě v Krakově Piotr Sztompka. Fotografie je zde představena „jen“ jako 

doplněk sociologických metod, ale prezentované kritické analýzy obsahu fotografie přesahují 

rámec sociologie. Citujeme-li autora práce, že  „ ve vztahu k fotografii spočívá obsahová 

metoda ve vyčlenění vizuálních prvků, které jsou podstatné vzhledem k danému výzkumnému 

úkolu (…) Předmětem této metody jsou vnější, pohledem zachytitelné , zjevné prvky snímku 

naopak pominuty jsou skryté významové vrstvy“
8
, dostáváme jeden z možných způsobů 

popisu fotografie za účelem její identifikace popisnou formou připravenou pro další 

zpracování. Historická sociologie je rovněž „na seznamu“ spolupracujících oborů pro kritiku 

a interpretaci historické fotografie a její metody mohou být rovněž použity. 

Odpovědí na otázku co vlastně je fotografie se zabývali a zabývají filozofové, 

sociologové, umělečtí kritici a mnoho další vzdělanců a těžko bychom hledali tu nejpřesnější 

formulaci. Mnoho zajímavých úvah a postřehů předních myslitelů 20. století na toto téma 

nalézáme ve výběru statí editovaných Karlem Císařem. Za všechny jmenujme alespoň „Malé 

dějiny fotografie“ Waltera Benjamina (1892-1940) z roku 1931 přibližující vývoj fotografie 

od jeho počátků až do 30. let minulého století s otázkou podporující téma této práce :  

„ Nestane se popisek podstatnou součástí snímků?“
9
 

                                                 

7
  Piotr SZTOMPKA, Vizuální sociologie. Fotografie jako výzkumná hodnota. Praha 2007,  s. 75. 

8
  P. SZTOMPKA, Vizuální sociologie, s.60. 

9
  Karel CÍSAŘ (ed.), Co je to fotografie, Praha 2004 s. 19 
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2 Malé dějiny velkého vynálezu 

Zachycení osoby, děje nebo prostředí je pro člověka důležitým pro jejich zachování  pro 

paměť, tedy vzpomínku nebo jako dokument své doby určený pro budoucnost. Přesné 

zachycení reality okamžiku fotografií začalo pomalu nahrazovat kreativní malířství již krátce 

po ohlášení vynálezu Louisem Daguerrem a Josephem N. Niepcem  (1839) v Paříži. Ve 

čtyřicátých a padesátých letech předminulého století se prvními fotografy stávali nejen malíři 

portrétních miniatur, kteří přišli v důsledku vynálezu fototografie o práci, ale také ti, kteří 

chemickým procesům spojených s vyvoláním fotografií rozuměli (např. lékaři, lučebníci ad). 

Šíření prvních daguerrotypií (vlastně předchůdce fotografie bez možnosti reprodukce 

zachyceného obrazu) se děje zejména prostřednictvím „cestujících daguerrotypistů“, kteří 

produkovali portréty a jen v malé míře krajinné pohledy (týká se Evropy). Toto první období 

můžeme ohraničit lety 1839-1859, kdy je za důležitý mezník v dějinách fotografie 

považováno zavedení mokrého kolodiového procesu 
10

 (1851). 

Souběh příhodných společensko-hospodářských stimulů v šedesátých letech 19. století 

měl za následek prudký nárůst užití fotografie v životě společnosti a fotografie je již chápána 

jako sdělovací a komunikační prostředek. Za zlomový prvek expanze fotografie je 

považováno patentování „vizitky“ (1861), s níž je spojena cenová přístupnost pro střední 

vrstvy a tím rozšíření klientely fotografických ateliérů. Všeobecný hospodářský úpadek 

v době krize mezi lety 1873-1879 postihl také fotografickou živnost a přibrzdil její rozvoj. 

Období mezi lety 1889 – 1918 je ve znamení průmyslové výroby suchých želatinových 

desek
11

, průlomu do amatérského fotografování a vstupu fotografie do obrazových časopisů, 

tiskovin, knih a reklamy, který umožnily nové reprodukční techniky jako fotogravura 

(vynálezce Karel Klíč v roce 1878) a na konci století vynalezený rotační hlubotisk (opět je 

vynálezcem Karel Klíč).
12

 Potom už nic nestálo v cestě k ovládnutí komunikačního a 

sociálního prostoru fotografií, které se dodnes nezastavilo. 

                                                 

10
 Podstatou procesu bylo exponování a vyvolávání za mokra. Odtud jeho název. Srv. např. Pavel SCHEUFLER, 

Historické fotografické techniky, Praha 1993, s. 19-20. 

11
  P. SCHEUFLER, Historické fotografické techniky, s. 38-39. 

12
 Srv. F. WITTLICH, Fotografie – přímý svědek?!,  s. 62-63. 
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2.1 Historické fotografické techniky 

Prudký rozvoj vědních oborů  v 18. a 19. století je potvrzením nástupu osvícenectví a 

rozumu a zejména schopností člověka objevovat a využívat přírodní zákony a zákonitosti ve 

svůj prospěch. Spolu s rozvojem techniky a technologií přichází v roce 1839 ve Francii 

k převratnému vynálezu fotografie. Přesněji řečeno k vynálezu předchůdce fotografie – 

daguerrotypii, jejímž vývojovým základem byla camera obscura
13

 (principem tohoto 

optického zařízení je schránka s otvorem, který promítá vnější obraz na vnitřní protější stěnu 

týž, ale převrácený obraz).   

Samotný vynález v sobě nesl teoretické i praktické znalosti fyziky a chemie a od 

počátku byl vnímán jako zcela přelomový v dějinách lidstva. Vynález Louis Jacques Mandé 

Daguerra (1787-1851) a Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833) – po jeho smrti pokračoval 

v práci jeho syn Isidor Niépce (1805-1868) - respektive metoda fotografického procesu zvaná 

daguerrotypie, byla ještě v roce 1839 odkoupena pro potřeby lidstva francouzským státem. 

Jeden z Daguerrových snímků objevil v Metternichových sbírkách na zámku Kynžvart prof. 

Rudolf Skopec.
14

  

Ve stejné době jako Niépce a Daguerre pracoval na vynálezu britský vědec Henry Fox 

Talbot (1800-1877),  pro něhož bylo podnětem práce na vynálezu zachycení obrázků z cest. 

Vývojová cesta, kterou se Fox Talbot vydal byla pro další rozvoj fotografie velmi důležitá, 

neboť jeho proces kalotypie vedl k principu negativu a pozitivu a tedy možnosti reprodukce.
15

 

Dějiny fotografie 19. století jsou dějinami neustálého vývoje fotografických procesů, 

který se soustředil zejména na „zjednodušování všech operací, zkracování doby expozice 

snímku, zrychlování intervalu mezi pořízením záběrů, omezení nutné přípravy a potřebné 

vybavení“.
16

 Na cestě k „ovládnutí světa obrazem“ musela fotografie překonat mnoho 

technických nedostatků, které zatím nedovolily její rychlý start.  

Jedním z velkých problémů byla dlouhá expoziční doba (zpočátku okolo půl hodiny), 

kterou v roce 1840 díky výpočtu objektivu o světelnosti 1:3,6 odstranil profesor na vídeňské 

univerzitě Josef Maxmilián Petzval (1807-1891) a položil tím základy rozvoje fotografické 

optiky. Expoziční doba se v příznivých podmínkách zkrátila na 40 sekund a umožnila tím 

rozvoj zejména portrétní fotografie. 

                                                 

13
 P. SCHEUFLER, Historické fotografické techniky, s. 7-8. 

14
  Petr TAUSK, Dějiny fotografie I. Přehled vývoje do roku 1918, Praha 1987, s. 11-12. 

15
 P. TAUSK, Dějiny fotografie I. s. 16-18. 

16
 F. WITTLICH, Fotografie, s.26. 
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Dnes již téměř zapomenutou zábavou a zároveň zdrojem poučení bylo u nás 

v šedesátých letech prohlížení stereofotografií, jejichž princip spočívá ve dvou stejných 

fotografiích, každá pro jedno oko, které budí dojem  třírozměrného obrazu. Ve velkých 

nákladech se dovážely stereografie přírodních motivů, památek, vedut , zábavných i poučných 

témat a během krátké doby se stereofotografie stala žádaným artiklem. V Praze se 

stereosnímkům věnoval ve svém ateliéru pouze František Fridrich (1829-1892), jehož nabídka 

většinou místopisných fotografií však byla ve srovnání se širokou nabídkou z Německa a 

Francie velmi omezená.
17

 

Technické vybavení ateliérů tvořily fotografické komory, jejichž výrobou se v Praze 

zabývala firma Aloise Kreidla (založená v roce 1848 jako továrna školních pomůcek a 

vědeckých přístrojů) a v sedmdesátých letech přibyl další významný výrobce Tomáš Loukota, 

jehož výrobky prodávala pod svým jménem firma Langer ve Vídni. Právě T. Loukota začal na 

konci osmdesátých let vyrábět sklopné komory na desky 9x12, znamenající nový směr ve 

vývoji fotografických přístrojů – k amatérské poptávce.
18

 

2.1.1 Struktura fotografických materiálů 

Vlastní výroba fotografických desek přinášela kromě originality při přípravě každé 

desky fotografem, hlavně komplikace při zdlouhavé přípravě v terénu i v ateliéru. Hledání 

způsobu pro zachování delší citlivosti desek vedla nejdříve k mokrému a později suchému 

fotografickému procesu, který se odehrával na skleněné podložce a od 80. let 19. století na 

podložce plastové. Fotografické materiály jsou tvořeny čtyřmi vrstvami, které se podílejí na 

vzniku fotografického obrazu : 

a) Podložka jako nosič citlivé vrstvy nebo záznamu obrazu (např. sklo, plast, papír, ale 

také kov, látka apod.) 

b) Citlivá vrstva, ve které se tvoří obraz (želatina, albumin, kolódium
19

 ad.) 

c) Obrazová vrstva vytvořená obrazotvornou látkou (nejčastěji stříbro, ale i železo, 

platina ad.) 

d) Substrátová vrstva, která váže citlivou vrstvu k podložce (barytová vrstva)
20

 

                                                 

17
 P. SCHEUFLER, Přehled vývoje fotografie, s. 55-56. 

18
 P. SCHEUFLER, Přehled vývoje  fotografie, s. 44-45. 

19
 Kolódium bylo vynalezeno v roce 1848 jako lak proti vlhkosti. Zde využito jako nosič a pojidlo krystalků 

halogenidů stříbra  na skle. Více P. SCHEUFLER, Historické fotografické techniky, s. 19-20. 

20
  Michal ĎUROVIČ a kol., Restaurování a konzervování archiválií a knih, Praha 2002,  s. 464. 
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Stejně jako aplikace mokrého kolódiového procesu přinesla zkrácení fotografického 

procesu fotografie, stejně tak přechod od nich, na suché želatinové desky, od osmdesátých let 

19. století vyráběných průmyslově, představuje další zrychlení a zlevnění fotografické 

produkce a masové rozšíření fotografie do všech sfér života společnosti. Na vývoji 

želatinových desek pracovalo dlouhou dobu několik vynálezců, ale za „otce želatinových 

desek“ je považován Richard L. Maddox i když o jeho prvenství je možné pochybovat.
21

 

 

 

Obrázek č. 1. Struktura historických fotografických materiálů.  

Blanka Hnulíková, Historický vývoj fotografických technik – studijně nepřístupných, Fond 

Národního archivu, Praha 2.5. 2013 

Kolódiový negativ byl používán v letech 1851 – 1885 a tvořila ho kolódiová emulzní 

vrstva se solemi stříbra na skleněné podložce. Pozdější želatinový negativ (1873-1925)  

tvořila rovněž skleněná podložka a citlivou vrstvu tvořila želatinová emulzní vrstva. Od 

osmdesátých let předminulého století se přešlo k nahrazení skleněných desek (podložek) 

podložkami plastovými, které postupně tvořily tři druhy – podložka z nitrocelulózy
22

, který 

byl nahrazen také silně hořlavým acetátem celulózy. Ten byl nahrazené v padesátých letech 

minulého století bezpečnými fotomateriály označovanými jako PET.
23

 

                                                 

21
  P. TAUSK, Dějiny fotografie I.  s. 24. 

22
 Přesnější označení je nitrát celulózy.  

23
 Označení pro polyethylentereftalát. Více Blanka HNULÍKOVÁ, Prezentace Historický vývoj fotografických 

technik – studijně nepřístupných, Fond Národního archivu, Praha 2.5. 2013.  
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2.1.2 Historické fotografické procesy 

Překotný vývoj fotografických procesů trval jedno století od chvíle, kdy jej Niépce a 

Daguerre představili veřejnosti. Některé procesy byly slepou uličkou, jiné urychlovaly a 

usnadňovaly cestu k získání fotografického obrazu se stabilními vlastnostmi. Nejpočetnější 

fotografické záznamy v 19. století byly podle Jozefa Hanuse
24

 tvořeny následujícím 

fotografickými procesy : 

Proces       Období používání 

Daguerrotypie     1839 – 1860 

Kalotypie – „slané papíry“   1841 – 1860 

Mokré kolódiové desky   1851 – 1885 

Albuminové papíry    1850 – 1900 

Suché želatinové desky   od 1880 

Kolódiové papíry    1885 – 1930 

Želatinové papíry    od 1885 

Daguerrotypie
25

 se odlišuje od ostatních procesů, tím, že každý daguerrotyp je originál, tj. 

základem je tenká vrstva čistého stříbra nanesená přímo na měděnou podložku. Není možné 

zhotovovat kopie. Daguerrotyp bylo nutné chránit obalem, obvykle sklem, které bylo od 

destičky s obrazem oddělené papírovou nebo kovovou mezivložkou, která tvořila jeho 

dekorativní rámeček. Navíc byl ještě chráněn pouzdrem. 

Kalotypie (talbotypie)
26

, proces patentovaný v roce 1841 W.H.F Talbotem, dokázal vyrobit 

negativ, ze kterého se mohly zhotovovat ve velkém množství papírové pozitivní kopie. 

Papírový negativ obsahoval jodid nebo bromid stříbra, zatímco na výrobu pozitivních kopii 

byl používán papír impregnovaný chloridem stříbra a kuchyňskou solí (odtud název „slané 

papíry“). Negativní obraz byl vytvořený pomocí chemikálií (vývojky), pozitivní obraz byl 

„kopírován“ tj. vytvořený slunečním světlem.  

Mokrý kolódiový proces
27

 byl objeven roce 1851. Jeho principem je nanesení kapalného 

kolódia, které obsahovalo jodidovou nebo bromidovou sůl, na skleněnou desku. Pro 

maximální zvýšení citlivosti se desky exponovaly mokré, což kladlo velké nároky na místo 

vzniku fotografie a dovednost fotografa. Mokrý kolódiový proces se stal základem pro 

                                                 

24
  M. ĎUROVIČ a kol., Restaurování, s. 468 tab. 9.1  

25
 Tamtéž, s. 468. 

26
 Srv. P. SCHEUFLER, Historické fotografické techniky, s. 16-18. 

27
 M. ĎUROVIČ a kol., Restaurování, s. 470-471. 
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ambrotypii (skleněná podložka byla na tmavém papíru nebo látce) a ferotypii (citlivá 

kolódiová, později želatinová vrstva byla na železném plíšku). 

Albuminové (albumin = vaječný bílek) papíry
28

 měly nahradit „slané papíry“. Albumin 

sloužil k udržení světlocitlivé stříbrné vrstvy na povrchu papíru.  V sedmdesátých letech 19. 

století se začaly tyto papíry vyrábět průmyslově a díky tomu se staly nejpoužívanějším 

fotografickým materiálem 19.století. Většina kopii byla lepena na karton nebo tvrdý papír 

z důvodu jejich tenkosti. 

 

Od nahrazení citlivé vrstvy kolódia želatinou ( po roce 1871) byl už jen krok k výrobě 

suchých fotografických desek se stálými vlastnostmi a k velkoobjemové výrobě 

fotografických desek jak je popsáno výše. V osmdesátých letech předminulého století suché 

želatinové desky nahradily mokré negativy a z fotografování se začala stávat komerční 

záležitost a příležitost pro fotografy amatéry.
29

 

 

 

Obrázek č. 2. Graf historických originálních a kopírovacích fotografických technik.  

Blanka Hnulíková, Historický vývoj fotografických technik – studijně přístupných, Fond Národního archivu, 

Praha 2.5. 2013 

                                                 

28
 Srv. M. ĎUROVIČ a kol., Restaurování, s. 472-473. 

29
 Srv. F. WITTLICH, Fotografie – přímý svědek?!, s. 26-37. 
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2.2 Fotografické ateliéry a fotografové  

Převratný vynález fotografického záznamu způsobil, že se původní malíři - portrétisté 

stávali prvními fotografy a většinou byli úspěšní (např. akademický malíř Jan Maloch). Ve 

čtyřicátých a padesátých letech 19.století byl fotograf převážně na cestách, protože 

daguerrotypie byla poměrně drahá a okruh zákazníků omezený bylo třeba ho aktivně 

vyhledávat. V počátcích vyžadovala tato činnost od fotografa nejen odbornou průpravu, ale i 

dobrou fyzickou kondici. Veškeré vybavení a pomůcky si vozil fotograf s sebou na voze a své 

zákazníky hledal kromě velkých měst zejména v lázních a hostincích a fotomateriál si 

připravoval sám.  

Za první stálý ateliér v českých zemích je považován ateliér Wilhelma Horna (1809 - 

1880) z roku 1841, který bychom našli v Praze, na Koňském trhu a později také blízko Prašné 

brány v ulici Na Příkopě. V následujícím roce ho napodobil Josef Božetěch Klemens (1817-

1883), který se současně věnoval kreslení a malbě. Jeho fotografická živnost však neslavila 

komerční úspěch a Klemens již v roce 1843 z Prahy odchází.
30

 

Komerční činnost fotografa byla podle živnostenského řádu živností volnou (1860) a 

spolu s pozitivními politickými a společenskými změnami v rakouském císařství v šedet ých 

letech předminulého století  mohlo i toto podnikání zahájit svůj rychlý rozvoj. Velkou měrou 

k tomu přispěly jak průběžně probíhající vývoj fotografických technik a procesů, tak i 

patentovaný nápad Francouze André Adolpha Eugene Disdériho z roku 1854 – fotografická 

vizitka
31

.  

Rozmach fotografické produkce šedesátých let můžeme ilustrovat na počtu ateliérů 

v Praze a ve Vídni. Podle P. Scheuflera
32

, najdeme v pražském adresáři na rok 1859 pouhých 

16 fotografů, v adresáři na rok 1863 již 51. Nejznámější a nejvyhledávanější ateliéry bychom 

našli v rámci Rakouského císařství samozřejmě ve Vídni. V roce 1864 je zde registrováno 

115 ateliérů
33

 a jejich počet stále stoupal. Jiné číslo pro Vídeň uvádí P. Tausk k roku 1863 - 

okolo 400 ateliérů.
34

  

                                                 

30
 P. TAUSK, Dějiny fotografie I., s. 59. 

31
 Označení jednoho z formátů fotografie. Více např. P. SCHEUFLER,  Historické fotografické techniky, Praha 

1993, s. 29-32. 

32
 P. SCHEUFLER, Galerie , s. 32. 

33
 tamtéž 

34
 P. TAUSK, Dějiny fotografie I.,  s. 77. 
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K nejúspěšnějším vídeňským fotografům se řadí Ludwig Angerer (1827-1879), který 

založil první fotografické studio v roce 1858 a který byl dekretem z 25. 12. 1860 jmenován 

c.k. dvorním fotografem. Po jeho smrti převzal ateliér jeho bratr Victor, rovněž fotograf. 

Právě fotografické vizitky stály za obchodním úspěchem L. Angerera, jehož moderně zařízené 

studio navštěvovalo mnoho představitelů dvorské smetánky. 

Dalším velmi úspěšným ateliérem ve Vídni byl Atelier Adéle, provozovaný v letech 

1862 – 1905 sourozenci Adéle, Maxem a Wilhelmem Perlmutterovými – Heilperinovými. 

Adéle, jako jedna z mála žen fotografek  té doby, byla žádaná pro svůj osobitý přístup 

zejména dámskou částí společnosti. V Praze je za první fotografku považována Terezie Dela, 

jejíž jméno se objevuje již ve čtyřicátých letech předminulého století.
35

  

Moritz Ludwig Winter je jméno nejproslulejšího fotografa v českých zemích šedesátých 

let 19. století. Jeho pražský ateliér v ulici Na Příkopě, založený v roce 1862,  měl filiálky ve 

Vídni a v Karlových Varech. Jako první v Praze začal používat suché želatinové desky (v roce 

1880) a zajímavostí je, že u něho pracoval jako retušér syn Boženy Němcové, Karel.
36

 

Osobnost Jindřicha Eckerta (1833-1905) je spojena s obchodním úspěchem jeho 

portrétního ateliéru, jehož počátky jsou v roce 1863 a zároveň také  jako fotografa krajiny a 

uměleckých památek, který nám zachoval velké množství unikátních fotografií pořízených při 

jeho cestách po vlasti nebo když pracoval jako fotograf tovární dokumentace několika 

renomovaných firem ( např. práce pro F. Ringhoffera
37

). Eckertova tvůrčí činnost vyvrcholila 

v roce 1898, kdy vydal dva svazky fotografické publikace o Praze nazvané Umělecké album 

královského hlavního města Prahy – Praha královská. Jeho ateliér patří mezi časté autory 

fotografií v albech RACH (viz příloha č. 2).
38

 

Ve vztahu RACH a nejčastěji používaných fotografických ateliérů, které je možné 

v albech označit, je možné na základě přílohy č. 2. konstatovat, že mezi ně patřily oba výše 

zmiňované vídeňské ateliéry i oba pražské výše uvedené ateliéry a mnoho další 

fotografických fotostudií, které sice nejsou zastoupeny takovým počtem snímků, ale z 

této široké palety evropských ateliérů vzniklých během šedesátých let, lze usuzovat, že tato 

obchodní činnost obecně dobře prosperovala. Pro ilustraci zmiňme několik zajímavých 

ateliérů, které se v RACH objevují : J. Tomáš Praha, D´Alessandri Řím, Thiele Teplice, W. 

                                                 

35
 Pavel SCHEUFLER, Pražské fotografické ateliéry 1839-1918. I/1839-1889., Praha 1987, s. 11. 

36
 Pavel SCHEUFLER, Galerie c.k. fotografů, Praha 2001, s. 44-47. 

37
 P. SCHEUFLER, Galerie c.k. fotografů, s. 105. 

38
 Srv. P. TAUSK, Dějiny fotografie I., s. 78. 
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Rupp Praha, Joseph Löwy Vídeň, Heinrich Graf Berlín, S.L. Levickij Petrohrad a O. Schoefft 

Káhira
39

. 

2.3 Typy historické fotografie 

Absence metodiky a klasifikace fotografie jako historického pramene přináší kromě 

mnoha nevýhod i výhodu možnosti přizpůsobení terminologie (typologie) konkrétnímu 

zadání práce. Avšak ve snaze představit užívanou typologii fotografie využijeme 

vysokoškolských učebnic AMU fakulty filmové a televizní od Pavla Scheuflera a Petra 

Tauska na téma dějiny fotografie. Dále jsou zde uvedeny typy fotografie jako historického 

pramene podle Jiřího Zemánka.  

 

AUTOR P. Scheufler
40

 P. Tausk
41

 J. Zemánek
42

 

FOTOGRAFIE portrétní portrétní portrétní 

FOTOGRAFIE krajinářská  místopisná dokumentární krajinářská 

FOTOGRAFIE událostí naturalistická žánrová 

FOTOGRAFIE vědecká přímá novinářská 

FOTOGRAFIE momentní sociální samizdatová 

FOTOGRAFIE dokumentární piktorialistická amatérská 

Tabulka č. 1. Variabilita typologie fotografií vybraných autorů. 

 

Z tabulky č. 1 je patrné, že vyjma shody na typu „portrétní“ vyznačuje se třídění úhlem 

pohledu odborným zaměřením autora. Jistá variabilita v názvosloví a jeho obsahu v závislosti 

na výběru kritérií třídění, činí tak typologii fotografie schopnou postihnout velmi specifické 

typy fotografií, zároveň však je nutné při kritice fotografie vytvořit vždy třídění vlastní, což 

nemusí být vždy ku prospěchu věci. 

Pro účely této bakalářské práce jsou na základě zkušeností získaných při zpracování alb 

RACH použity následující názvy typů historických fotografií jako základní rozlišení 

z hlediska určení podle obsahu a prostředí, ve kterém vznikaly – portrét, krajina nebo 

místopis a momentka. 

                                                 

39
 Srv. Příloha č. 2., Album RACH č. 23, s. 2. 

40
 P. SCHEUFLER, Přehled vývoje fotografie 

41
 P. TAUSK, Dějiny fotografie I. 

42
 Jiří ZEMÁNEK, Fotografie jako historický pramen.Diplomová práce. Olomouc 1992. 
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2.3.1 Portrétní fotografie 

Ateliérové portréty tvoří většinu produkce fotografií vzniklých v druhé polovině 19. 

století.  Na nejstarších ateliérových vizitkách je zobrazena obvykle celá postava, důraz je 

kladen na oblečení.  Rekvizity na fotografiích jsou zpočátku nenápadné, později se dostávají 

do popředí a jsou jimi nejčastěji závěs, sloupek, balustráda, křesla, stolky aj. V renomovaných  

fotografických ateliér byly scény tvořeny umělými balvany, plůtky, malovanými krajinami 

v pozadí a podobnými rekvizitami pomáhající vzbudit iluzi buď domácího nebo venkovního 

prostředí.
43

 

Velice oblíbené byly od sedmdesátých let „divadelní“ fotografie představující 

fotografované osoby v historických, orientálních, folklorních a jiných kostýmech vědomě 

pózujících nebo naopak předstírajících nějakou činnost. Portrétní fotografie se mohly 

ozvláštnit oválným rámováním nebo úpravou „do ztracena“. Kolorování fotografií nebylo 

příliš časté, ale nikdy zcela nezmizelo.
44

 Méně frekventované, ale v šlechtických kruzích 

oblíbené, byly portréty v exteriéru (např. na stojícím koni) a portréty skupinové (např. 

šlechtické salóny).  

Pro účely této práce je typ fotografie nazván portrét (fotografie postavy s rekvizitami 

v ateliéru nebo jiném interiéru) nebo portrét exteriér (fotografie statické postavy ve 

venkovních prostorách) nebo portrét skupina (více než tři fotografované osoby).  

2.3.2 Místopisná a krajinářská fotografie 

Místopisné a krajinářské fotografie tvoří menší část produkce fotografií, zejména pro 

období 60. a 70. let 19. století v Evropě. Ta se však narůstá s cestovním ruchem v důsledku 

zlepšování dopravních možností. Počátek rozmachu turismu (týká se movitějších vrstev 

společnosti) přináší snímky krajiny, památek, vedut, přírodních scenérií ze známých letovisek 

a lázní a stávají se tím, čím je pro nás pohlednice. Vizitky s náměty navštívených nebo 

pozoruhodných míst jsou vydávány ve velkých nákladech a slouží k zábavě i poučení.  

Pro účely této práce je tento typ fotografie rozdělen na místopis (krajina se zásahy 

člověka, jako město, vesnice, park apod.) a krajina (bez viditelných vlivů člověka 

na krajinu).
45

 

                                                 

43
 P. SCHEUFLER, Pražské fotografické ateliéry, s. 23-24. 

44
 Srv. P. SCHEUFLER, Teze k dějinám fotografie do roku 1914, Praha, 2000, s. 22-23. 

45
 Tamtéž s. 32-35. 
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2.3.3 Momentky 

Fotografie okamžiku, jak je momentky také možné nazvat, jsou v tomto období málo 

k vidění. V našem případě však nemáme na mysli ani tak „reportážní“ fotografie velkých 

událostí jako byly např. fotografie z odhalení pomníku V. Radeckého (1858), ale spíše 

přirozené, téměř nearanžované snímky obvykle amatérských fotografů. Vypovídací hodnota 

těchto snímků je velká vzhledem k autenticitě prostředí i fotografovaných osob. Historických 

fotografiích tohoto typu není příliš, ale s rozvojem amatérského fotografování v 80. letech 19. 

století představuje téměř nearanžované zachycení reality ve chvíli expozice změnu stylu 

fotografování. Tento typ fotografie je pro kritiku historické fotografie největším uchovatelem 

„reality“, třebaže mírnou úpravu interiéru, exteriéru i osob před vznikem snímku můžeme 

předpokládat.  

Ve vztahu k tématu práce je momentka zřejmě frekventovaným typem fotografie sbírky 

amatérského fotografa Karla Chotka o němž pojednává bakalářská práce Jana Vaci z roku 

2004, která by mohla být zdrojem nových zajímavých informací.
46

 O oblibě amatérské 

fotografické tvorby mezi aristokraty a členy panovnické rodiny se zmiňuje i práce Petry 

Trnkové.
47

  

V této práci je termín momentka používán při určení typu fotografie, která zachycuje 

téměř nearanžovaný stav, s minimálním úpravami fotografovaného objektu a nebo pro snímky 

zvířat, zde povětšinou psů. 

2.4 Formáty historické fotografie 

Pro období, kterému se věnuje tato práce jsou typické dva formáty a to vizitka a 

kabinetka. V obou případech se jedná o fotografie, které jsou adjustovány na papírových 

kartonech, které nesou, obvykle na rubu a někdy také na lícové okraji, jméno, adresu, někdy 

také tituly fotografického ateliéru (c.k. dvorní fotograf nebo fotografka), který fotografii 

zhotovil. 

                                                 

46
 Bohužel Slezská univerzita byla ochotna poskytnout tuto bakalářskou práci, pouze při osobní návštěvě Opavy, 

což nebylo možné v dané chvíli realizovat. Z jiných zdrojů se autorce nepodařilo práci získat. 

47
 Petra TRNKOVÁ, Technický obraz na malířských štaflích. Česko-němečtí fotoamatéři a umělecká fotografie 

1890-1914, Brno 2008, s. 18-20 a s. 22. 
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2.4.1 Vizitka 

Termínem vizitka rozumíme nejen typ písemného komunikačního média, ale rovněž 

konkrétní formát fotografie o rozměrech 94 mm x 58 mm a spolu s tvrdým kartonem kartičku 

s fotografií velikosti 102 mm x 63 mm. Pro zhotovení fotografií formátu vizitek byl 

fotografický přístroj vybaven posuvným adaptérem na kazety, což umožnilo rychle za sebou 

vytvořit 8-12 fotografií na mokrý kolódiový papír.
48

 

Nastalá „vizitkománie“ šedesátých let, kdy fotografická vizitka nahradila klasickou 

návštěvnickou vizitku (z fr. carte-de-visite) byla zlatou érou fotografie a učinila z fotografie 

skutečné obrazové médium.
49

 Vizitka svou cenou již zpřístupnila fotografii širším vrstvám 

společnosti a fotografické ateliéry se staly vyhledávanou službou jak pro císařskou rodinu tak 

pro měšťany. Zde lze mluvit o její úloze při demokratizaci společnosti.
50

 

Pokud se týká umělecké úrovně vizitek  „je zjevné, že většina portrétů na vizitkách 

vznikala v ateliérech bez nějakých uměleckých ambicí, nicméně mnohdy s osobitým kouzlem 

odrážejícím soudobý životní styl a jeho priority.“
51

 Pro ozvláštnění vizitek byla možná jejich 

úprava „do ztracena“ nebo portréty „vymaskované“ do oválu a další varianty, které měly vést 

ke zvýšení zájmu o služby fotografa, zejména v době hospodářské krize a útlumu zájmu o 

fotografie mezi lety 1873-1879. 

2.4.2 Kabinetka 

Kabinetka je fotografie na tvrdém kartonu o velikosti 110 mm x 170 mm, která se 

objevuje po roce 1866 a je určena především movitějším zákazníkům, kteří z nich vytvářeli 

alba rodových galerií nahrazující tak zavěšené obrazy nebo prezentující své společenské 

postavení. Rovněž rub fotografií s odkazem na zhotovitele odráží slohové změny a stává se 

důležitým pro dataci fotografií . Nejrozšířenější typem informační ateliérové rubové strany 

bylo zlaté písmo na černém podkladu zdůrazňující exkluzivitu ateliéru, který dodával 

kabinetce luxusní výraz.
52

  

                                                 

48
 P.  SCHEUFEL, Galerie, s. 32-36. 

49
 P.  SCHEUFEL, Galerie, s. 32. 

50
 P. SCHEUFLER, Galerie, s. 33. 

51
 Tamtéž s. 35. 

52
 Srv. F. WITTLICH, Fotografie, s. 39-44. 
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2.5 Fotografie a společnost 19. století 

Přiblížit krátce společnost druhé poloviny 19. století v českých zemích není úplně 

snadné. Už jen národnostní definování představuje komplexní problematiku do níž se nelze na 

tomto prostoru pouštět. Lze s určitostí konstatovat, že celá společnost v českých zemích, se 

podobně jako v celém Rakouském císařství se po roce 1848 výrazně proměnila. Předbřeznová 

šlechta ustupuje měšťanům nastupujícím v nové politické, společenské i hospodářské roli, 

venkov se sice zbavuje poddanství, ale stále zůstává politicky bezprávným, stejně jako 

narůstající masy továrních dělníků přicházejících za prací do průmyslových center právě z 

venkova
53

.  

Zpočátku se zdálo, že šlechta zánikem poddanských povinností na svých panstvích, 

předáním vrchnostenské správy do rukou státních úřadů a pozvolným ústupem z pozic 

odchází poražena, její přerod z feudální vrchnosti na majitele nově vzniklých velkostatků 

spravovaných zkušenými správci
54

, obdržené výplaty z výkupu z poddanství, zakládání 

průmyslových továren udržely její finanční stabilitu a konstituční monarchie zachovala i její 

šlechtické výsady. Politický vliv však pomalu slábne, v čele centrálních úřadů se stále častěji 

objevují příslušníci tzv. úřednické a nobilitované šlechty a tak zůstávají příslušníkům vysoké 

aristokracie jen vyšší posty v diplomacii a armádě a doživotní křesla v panské sněmovně 

Říšské rady a zemského sněmu. 

Politické soupeření šlechty a měšťanů na půdě Říšské rady nebo v podnikání 

uvolněném zákony na jeho podporu není předmětem našich úvah. Vzhledem k tématu této 

práce nás zajímá životní styl šlechty, který se v různých podobách objevuje také na 

fotografiích z této doby. Životním stylem tedy rozumíme souhrn zvyklostí, chování a jednání 

určité skupiny nebo jedince, v našem případě se budeme zajímat o životní styl šlechtické 

společnosti, jehož typické projevy můžeme sledovat na dobových fotografiích.   

Nejsilnějším dojmem, který se nás obvykle zmocní při pohledu portrétní historickou 

fotografii z aristokratického prostředí, je povýšenost strnule hledících urozených dam a pánů. 

Strnulost je dána nejen čekáním na expozici, ale i pocitem nadřazenosti příslušníka šlechty 

jenž je typickým znakem tzv. vysoké aristokracie, která pouze ve výjimečných případech 

dovolí jednotlivcům z nižší společenské úrovně mezi ně vstoupit. Uzavřenost této společnosti 

lze potvrdit rovněž při pohledu do jejich rodokmenů. Příbuznost pouze mezi několika 

                                                 

53
  Srv. Otto URBAN, Česká společnost 1848-1918, Praha 1982, s. 22-91. 

54
 Ivo CERMAN, Chotkové. Příběh úřednické šlechty, Praha 2008, s. 458-472 a s. 513-525. 



Helena Hanušová, Fotografie 19. století jako historický pramen 

20 

 

šlechtickými rodina je rovněž typickým znakem pro tuto společenskou vrstvu. Tato 

příbuznost pak zakládá pocit sounáležitosti a výjimečnosti mezi jejími příslušníky.
55

 

Životní styl vysoké šlechty můžeme sledovat v její každodenní činnosti k níž patří 

návštěvy známých společenských salónů ve Vídní a v Praze vedených dámami 

z nejvýznamnějších aristokratických rodin
56

, záliba v návštěvách divadel, pořádní vlastních 

divadelních představení (fotografie příslušníků elity v divadelních kostýmech působí poněkud 

komicky, ale patří k typické produkci fotografických ateliérů předminulého století a svědčí o 

velké oblibě tohoto žánru) tedy dodržování určitého denního rituálu, který odpovídal tehdejší 

představě aristokratického způsobu života.
57

 

K tradičním zálibám šlechty patřilo cestování, jehož rozšíření umožnil rozvoj železnice. 

Jednak se navštěvují rezidence příbuzných, jednak jsou oblíbené lázeňské pobyty a tradiční 

místa rodové šlechty, kde tráví léto (venkovská sídla) a zimu (rodové paláce ve Vídni nebo 

cesty do teplejší Itálie). Do módy přichází i cestování jako poznávání neznámých či 

exotických míst a to se promítá do námětů fotografií, které nalezneme v rodinných archivech. 

V devadesátých letech předminulého století zachytily fotografie také sportovní zábavu šlechty 

– hrají např. tenis či kroket a sami aristokraté již mají fotografování jako zálibu. 

Ve svých počátcích byla fotografická produkce jistě prestižní záležitostí z důvodu 

poměrně vysoké ceny. Cenové zpřístupnění během „vizitkománie“ má za následek příliv 

množství zákazníků z dalších vrstev společnosti, zejména měšťanských, jejichž životní styl se 

liší zejména přístupem k rozpočtům na vlastní reprezentaci. Mezi šlechtu začínají pronikat 

také nobilitovaní průmyslníci, na které však tradiční šlechtické rodiny pohlížejí s despektem. 

Avšak jsou to právě oni, kteří zmnožují svůj majetek a někteří „osvícení“ představitelé šlechty 

se je snaží v podnikatelské úsilí napodobit. 

2.6 Album jako fenomén šlechtických rodinných archivů 

Tradiční rodové galerie v podobě malířských portrétů členů rodu zavěšených na stěnách 

reprezentačních prostor nahrazují v padesátých a šedesátých letech 19. století v šlechtických 

sídlech fotografie, přesněji řečeno daguerrotypy. Zvýšení produkce fotografií typu vizitek po 

                                                 

55
 Srv. Radmila ŠVAŘÍČKOVÁ-SLABÁKOVÁ, Rodinné strategie šlechty, Praha 2007, s. 261-269. 
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roce 1860 si vyžádalo jejich přehledné uspořádání a knihkupectví začala nabízet fotografická 

alba, v nichž si dámy ukládaly shromážděné fotografie
58

.  

Tváře na fotografiích v rodinných albech šlechtických rodin představují jednak členy 

blízké rodiny, členů původní rodiny autorky uspořádání alba (pořádání alba bylo zřejmě 

převážně dámskou aktivitou), dále v nich vždy najdeme některého z příslušníků habsburského 

domu, velmi často v té době populární osobnosti ze světa divadla, hudby, malířství a také 

místa blízká rodině nebo místa navštívená. 

Alba v rodinných archivech šlechty vykazují některé společné znaky z pohledu jejich 

funkce jako komunikačního prostředku. Mezi nejdůležitější funkce alba patří představení 

fotografií významných členů rodu jako prezentace tradice a slávy rodu nahrazující tak rodové 

galerie.  Fotografie uspořádané v nákladných albech zdobených erbem rodu byly zřejmě 

prezentovány při různých společenských příležitostech a setkáních. Další funkcí rodinného 

alba té doby je projev loajality aristokracie k panovníkovi a díky možnosti snadné reprodukce 

fotografií typu vizitek umožnily zpřístupnění podobenek členů evropských královských rodin 

široké veřejnosti. Díky vzájemným příbuzenským vztahům příslušníků evropských 

panovnických domů můžeme i v RACH nalézt i např. fotografie francouzského císaře 

Napoleona III., jeho manželku Evženii  a některé další evropské korunované hlavy.  

Zkušenosti z práce s alby z fondu rodiny Chotků nás přivádí k úvaze, že alba sloužila 

také k udržování širší rodinné soudržnosti např. darováním alba a tím informování o 

rozvíjejících rodinných vazbách v navzájem příbuzensky propojené šlechtické elitě. 

Obecně je možné říci, že alba se snímky západoevropských metropolí, exotických krajin 

nebo uměleckými památkami měly vliv na rozšiřování kulturních obzorů tehdejší společnosti, 

tedy měly funkci vzdělávací. Snímky uměleckých osobností ze světa divadla nebo malířství 

potom plnily podobnou funkci jako dnes, tj. zábavní.
59
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3 Fotografie jako historický pramen 

Mezi historickými prameny má fotografie specifické místo. Patří k pramenům nepsaným, 

které se vyznačují vizuální povahou a částečně subjektivní kritikou, která ve spojení s absencí 

jednoznačné metodologie může přivézt různé badatele k různým závěrům při kritice a 

interpretaci stejné fotografie. Historická fotografie je historickým pramenem, jehož 

informační hodnota je závislá zejména na komparativních schopnostech badatele a na 

hlubokých znalostech daného tématu. Slovní zprostředkování obrazu, i fotografického, pak 

představuje schopnost vyjádřit subjektivního pozorování objektivními prostředky na základě 

předem stanovených kritérií získat informace, jichž je fotografie nositelem.
60

 

3.1 Definice 

Obecná teorie historického pramene procházela a prochází názorovým vývojem od 

osmdesátých let 19. století dodnes. Za základ jsou obvykle přijímány dvě definice Ernsta 

Bernheima z roku 1889,
61

 podle kterých jsou prameny „materiálem odkud naše věda čerpá 

své poznání“. Druhá definice říká, že prameny jsou „výsledkem lidské činnosti, které buďto 

již svým posláním, nebo jen pouhou existencí, vznikem nebo jinou okolností, jsou vhodné pro 

poznání a ověřování historických faktů“. Za základ další teoretické úvahy byla vzata první, 

tzv. široká definice pojetí pramene, umožňující zahrnout do ní všechny (i přírodní) předměty 

z minulosti s tím, že z takto širokého pojetí pramene lze vyčerpat více historických faktů. 

Informační hodnota získaná z historické pramene je ovlivněna nejen vlastní informační 

strukturou pramene, ale také schopností badatele získané historické fakty uspořádat, zhodnotit 

a  interpretovat. Tyto tzv. mimopramenné informace jsou tvořeny podle Jerzy Topolského 
62

 : 

a) Výsledky vlastního pozorování světa : postoje názory subjektivního charakteru, jejichž 

význam vzrůstá tím více, čím slabší jsou možnosti získávat informace ze zbývajících 

okruhů 

b) Výsledky vlastního zkoumání minulosti závislé na subjektu badatele 

c) Výsledky historického bádání (historické vědy) 

d) Badatelské výsledky jiných disciplín 
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Z uvedeného znovu vyplývá, že odborná vybavenost badatele, jeho znalost o dění v oboru 

a studium konkrétního tématu jsou nedílnou součástí výsledné informační hodnoty získané 

z historického pramene.
63

  

K třídění historických pramenů je přistupováno podle různých klasifikačních hledisek, 

které mohou badateli usnadnit zařazení konkrétního pramene nebo ho naopak zkomplikovat. 

Nejdůležitější klasifikační hlediska jsou obsah pramene, jeho původ (autor), forma, je-li 

orientován na příjemce, způsob jeho fixace a vnější podoba pramene.
64

 Nejednotnost 

klasifikačního principu se odráží také v metodice a metodologii historiografie.  

Z funkčního hlediska je používáno následující třídění pramenů: 

a) Systém třídění pramenů podle druhů tj. podle toho v jaké formě se nám zachovaly na 

prameny tradované ústně, prameny nepsané (později někdy dělené na hmotné a 

obrazové) a konečně prameny písemné. Z formálně věcného hlediska jsou prameny 

děleny na písemné a nepsané 

b) Třídění pramenů podle původu tj. jeho vědomé či nevědomé vytváření. Kromě 

tradičního Droyssen-Bernheimova třídění (památky – pozůstatky - prameny, resp. 

pozůstatky – tradice) stojí za zmínku dělení podle Marceli Handelsmanna na prameny 

bezprostřední a zprostředkované, které rozlišují skutečnost, kdy je historická 

skutečnost historikovi zprostředkována třetí osobou a kdy se jedná o historický fakt 

c) Dělení pramenů podle jejich obsahu navrhoval Gerhard Labuda v roce 1957 a vytvořil 

ho podle stupně odrazu forem činnosti člověka obsažených v prameni.  Podle této 

úvahu vzniklo třídění na prameny ergotechnické (bezprostřední odraz činnosti 

člověka), sociotechnické (působení společnosti a mají schopnost bezprostředně 

odrážet vztahy),  za třetí jsou to prameny psychotechnické (odráží objektivní rozpory 

např. ve společnosti) a konečně tradice, která odráží to co se zachovalo v paměti lidí. 

Náročnost zpracování jednotlivých pramenů podle tohoto třídění způsobila praktickou 

nepoužitelnost pro badatelskou práci 

d) Dělení pramenů podle jejich funkční informační struktury přináší Jerzy Topolski. 

Prameny tak dělí na adresné prameny s úkolem na někoho cíleně působit a prameny 

neadresné tj. bez této snahy. V rámci tohoto dělení používají někteří autoři také 

rozdělení na prameny důvěrné a veřejné (O. Dahl) nebo je také dělí na prameny osobní 

nebo institucionální povahy. 
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e) Dělení pramenů podle typů přináší třídění podle určitých znaků pramene, které jsou 

důležité pro kritiku a interpretaci pramene. Základní skupiny podle tohoto dělení jsou 

prameny písemné, hmotné, etnografické, ústní nebo folklórní, lingvistické, 

fotografické a filmové a poslední jmenujme prameny fonografické. Za zcela 

nejpoužívanější v badatelské praxi platí rozdělení na prameny psané a nepsané, jejichž 

další dělení se děje podle vytčených kritérií.
65

 

Na tomto místě je dobré připomenout přesun těžiště bádání z pramenů písemných (z větší 

části vytěžených) na prameny nepsané a rovněž prudký rozvoj všech typů informačních 

nosičů v posledních desetiletích (zejména pramenů obrazových a zvukových či jejich 

kombinaci) a nutnost se soustředit se tak v teoretické rovině historiografie na otázku jejich 

klasifikace. Nepsané prameny tvoří kvantitativně obrovskou část pramenné základny 

historického bádání a jsou v nich skryté velké možnosti získání historických informací.
66

      

Předmětem této práce je historická fotografie a podrobněji její klasifikaci, jako 

historického nepsaného pramene, budeme nyní sledovat. Vycházíme ze skutečnosti, že 

historické interpretace nepsaných pramenů jsou vytvářeny metodami jiných vědních disciplín 

(archeologie, lingvistika, sociologie, dějiny umění a dalších) a proto také jejich klasifikace 

musí z metodologie těchto spolupracujících oborů vycházet.
67

 Dalším předpokladem je 

zkoumání pramenu z hlediska systému, ve kterém fungují a z hlediska funkce jakou v něm 

zastávají. Z pohledu zkoumání historické vědy je nezbytné důsledné rozlišování mezi 

uměleckou a dokumentační hodnotou pramene, což platí nejen pro badatele v oboru historická 

fotografie. 

Jedna z kategorií nepsaných pramenů nazvaná dokumentačně reprodukční prameny
68

 

soustřeďuje vizuální, auditivní a audiovizuální prameny, které dokumentačním způsobem 

reprodukují minulé děje, ať jako adresné či neadresné prameny. Patří sem kartografická 

reprodukce, technické plány a výkresy a také fonografická a fotomechanické reprodukce. 

Produkci poslední kategorie lze dále dělit na podkategorii dokumentační (věrná reprodukce 

obrazu nebo procesu) a reportážní (zachycení události nebo jevu).  
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3.2 Metodologie 

Využitelnost metodologie oborů jako dějiny umění (ikonografie), lingvistika 

(sémiotické postupy), sociologie, vizuální antropologie nebo psychologie nabízí možnost 

využití oborových metod bádání pro rozšíření výtěžnosti fotografie jako informačního zdroje. 

Zejména sémiologie se těší v poslední době velkému zájmu jako jedna z cest při analyzování 

fotografií.  Vyjadřování fotografií (obrazů) specifickými metodami různých vědeckých 

disciplin lze však činit pouze s potřebnou sumou znalostí toho kterého oboru, což patrně není 

v silách jednoho „průměrného“ badatele. Řečeno s autory knihy Media a společnost : „Ze 

sémiotického hlediska je  každé sdělení (v případě mediální komunikace tedy každý mediální 

produkt)  textem, který je možné "přečíst" (nemusí se přitom jednat jenom o text 

vyprodukovaný ve verbálním jazyce, může se jednat o fotografii, obraz, stejně jako 

novinovou stránku)“.
69

  

3.3 Výpovědní hodnota a autenticita 

Určováním výpovědní hodnoty historického pramene se zabývá historická kritika, 

jejímž úkolem je zjistit, „jak pramenná informace odráží historickou realitu a jak tudíž lze této 

informace využít k tvorbě historiografických faktů“
70

. Zkoumání autentičnosti pramene je 

předmětem vnější kritiky, od níž očekáváme určení data a původu pramene. Z mnoha důvodů 

je tento úkol kritiky ve vztahu k historické fotografii velmi obtížný.  

Filip Wittlich ve své práci navrhuje rozlišit tři typy fotografických obrazů podle míry 

zachycení reality na primární, sekundární, terciální obrazy místo obvykle užívaných názvů 

originál, kopie, multiplikát. V rámci tohoto rozdělení posuzuje vypovídací hodnotu snímků, 

přičemž primární obraz (negativ), který nemá patrné retuše je vyhodnocen jako autentický.
71

  

Mluvíme-li o fotografiích 19. století, je autorství a datace fotografií usnadněna v mnoha 

případech podrobnými informacemi o fotografickém ateliéru, obvykle opatřených datací, na 

rubové straně vizitek nebo kabinek. Velmi přesné označení ateliéru, jeho adresa,  filiálky, 

obdržené tituly a případná příslušnost k císařskému dvoru  (pro Vídeň)  jsou součástí téměř 

všech fotografií z tohoto období. Problém nastává, pokud je fotografie uložena v albu. 

Poměrně častou svízelí při identifikaci autora fotografie a dataci je nemožnost vyjmout 
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fotografii z rámečku alba (pasparty), aniž bychom ji nebo stránku alba poškodili. Zde je nutný 

odborný zásah restaurátora. 

Obecně lze říci, že při svém zrodu, byla fotografie považována za skutečný odraz reality 

v okamžiku expozice, za jeho věrné zrcadlo, který však při stálém zdokonalování fotografické 

techniky a materiálů pozbyl těchto atributů a dnes při téměř neomezených možnostech 

nástrojů fotoshopů nelze o autenticitě fotografií vůbec hovořit. I přesto však zůstávají 

historické fotografie cenným historických pramenem poznání. 

3.4 Kritika a interpretace 

Historická kritika představuje důležitou část historikovy práce neboť by měla určit, je-li 

zkoumaný historický pramen věrohodný či nikoliv, tj. zda-li se dá použít ke konstrukci 

historických faktů. Rozdělení kritiky na vnější a vnitřní poskytuje badateli možnost odděleně 

posuzovat všechny vnější okolností pramene (vnější kritika) a v rámci vnitřní kritiky se 

věnovat samotnému obsahu pramene nebo pro provázanost na jejich rozdělení netrvat.
72

 

V obecné rovině se tedy vnější kritika zabývá zejména snahou o co nejpřesnější dataci 

vzniku pramene a určení místa jeho vzniku. Správným určením mísa a času pak dokážeme 

zasadit pramen do správných historických souvislostí, ze kterých se potom odvíjí interpretace 

historického pramene. Zjištění autorství pramene představuje další složitou a mnohdy 

neřešitelnou záležitost neboť nezřídka pracujeme s prameny anonymními nebo skrytými za 

pseudonymy. Pro prameny písemné povahy zkoumá vnější kritika pravost pramene, tj. jsou-li 

prameny těmi, za které se vydávají. Zde rozeznáváme prameny pravé (autentické), podvržené 

(falza nebo spuria) a prameny zpadělané, jež jsou sice prameny původně pravými, ale 

s dodatečnými zásahy falzifikátora s úmyslem změnit interpretaci pramene.
73

  Na závěr vnější 

kritika zkoumá původnost či odvozenost jednotlivých pramenných informací, což se tématu 

historické fotografie netýká. 

Shodu pramenné informace a historické reality zkoumá vnější kritika, která tím 

stanovuje je-li konkrétní pramen pro konkrétní úkol badatele vhodný, ve smyslu 

hodnověrnosti svědectví informátora. Důležitým faktorem při zjišťování pravdivosti 

informací z pramene je kladení otázek vedoucí k odhalení vazeb, vztahů a cílů, které při 

vzniku pramene jeho autoři měli. Při kritice nepsaných pramenů sledujeme především sociální 
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vazby, které spolu s určením příčin a procesu vzniku pramene mají schopnost začlenit pramen 

do širšího historického kontextu. 

Vnitřní kritika zkoumá, jak se historický pramen shoduje historickou realitu s ohledem 

na obsah pramenné informace. Na základě této shody nebo případně neshody předkládá 

konstrukci historických faktů. Postup a cíle obecné kritiky pramene popsané výše jsou 

aplikovatelné pro psané i nepsané prameny. Nevýhodou pro konkrétní případ historických 

fotografií je malá možnost zjištění příčin vzniku tohoto historického pramene vyplývající ze 

samotné podstaty vzniku fotografie. Odpověď na tuto otázku je obvykle podobná –  

zachování pro paměť. 

Bádání v oblasti historické fotografie se děje za přispění zejména metodiky dějin umění 

a rovněž kritika pramene může probíhat a z větší části probíhá v rámci tohoto historického 

oboru. Metoda Wittlichem nazvaná ikonograficko-historická
74

, probíhá ve třech etapách – 

předikonografický popis, ikonograficko-historická analýza a interpretace pramene. Důraz je 

přitom kladen na zkoumání společenských a mentálních struktur a zhodnocení pramene pak 

vyjadřuje do jaké míry se obraz s těmito strukturami shoduje. Nevýhodou této metody je 

předpoklad dokonalé zvládnutí rozsáhlé metodiky dějin umění, které jsou samostatným 

oborem historické vědy. 

Kritika založená na zkoumá fotografii prostřednictvím znaku byla F. Wittlichem 

nazvaná sémiotickým přístupem.
75

 Metoda rozkrývá fotografický obraz pomocí ikon 

(analogie) a indexu (stopy), které jsou na fotografii zachyceny a užívá termíny konotace a 

denotace pro sdělení fotografické výpovědi. Sémiotický přístup přesouvá kritiku historického 

pramene – fotografie, do oblasti mediálních disciplín a rozšiřuje tak možnosti jejího dalšího 

zkoumání a pohledu na ni. Pro kritiku a interpretaci fotografií předminulého století, které jsou 

předmětem této práce se ale nezdá sémiotický přístup  kritiky vhodný neboť historické 

fotografie svým převážně opakujícím se námětem (statické ateliérové snímky) by zřejmě 

nepřinesly očekávané  výsledky analýzy. 

Interpretace jako výklad pramenných informací má za výsledek konstrukci 

historiografických faktů a je rozdílná pro písemné a nepsané prameny. Úkolem kritiky a 

interpretace nepsaných pramenů je dekódovat pramenné informace a zasadit je do 

historických souvislostí. Tento proces není jednorázový a pro nepsané prameny je typické 

stále rozšiřování a prohlubování informace získané při kritice a později její znovu uchopení 
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při interpretaci.
76

 Důležitým znakem těchto pramenů je zároveň správné vyjádření symbolů 

pramenem zachycených, které charakterizují určité sociální prostředí nebo kulturu.  

Konkrétním předpokladem pro správnou interpretaci pramene jako je fotografie, je 

v první fázi bezpečná orientaci v reáliích, v nichž pramen vznikl nebo na ně odkazuje, znalost 

vztahů a vazeb mezi lidmi, kteří se v pramenech zmiňují, jejich životopisné údaje a jejich 

společenský status. Dále hluboká informovanost o místech, které se v pramenech objevují 

z pohledu topografického, katastrálního a historického vývoje a v neposlední řadě 

celospolečenský kontext ve vztahu ke zmíněným osobám a místům. I v případě historické  

interpretace obecně platí, že jak hluboké jsou mimopramenné informace, tak kvalitní je 

interpretace pramene. 

Interpretace fotografií je obtížná nejméně ze dvou hledisek. Tím prvním jsme my sami, 

s našimi poznatky, schopnostmi, motivacemi, zkušenostmi s tím, že se kriticky a vědomě 

snažíme tento subjektivní „přínos“ minimalizovat.
77

 Dalším je zjištění, že samotný obraz 

(fotografie) nám mnoho konkrétních informací neposkytne. K odhalení skrytých informací, 

lze v různé míře využít některou z analýz fotografie jak je popisuje polský sociolog Piotr 

Sztompka.   

Hermeneutická interpretace je zaměřena na ambice autora snímku, z nichž můžeme 

usuzovat i na to, jaký snímek vidíme, nicméně její využití není pro fotografie předminulého 

století vhodná, ale „interpretace sémiologická a strukturalistická“ se pohybuje v oblasti 

kultury a odvolává se k pravidlům smyslu společným pro celou kolektivitu“
78

, čímž více 

postihuje náš záměr. Nejvíce vyhovující se jeví interpretace ikonologická
79

 neboť „odhaluje 

široký historický, společenský a politický kontext, v němž se dané objekty a jevy vyskytují“. 

Principem této interpretace je zkoumání  vztahu mezi osobami na fotografii mezi s sebou, 

prostředím, ve kterém se nacházely a společností, ve které žily v celospolečenském kontextu. 

V kombinaci s předikonografickým popisem jsou tyto prvky kritiky použity i v této práci. 

Jak již řečeno, cílem interpretace je zasazení fotografie do historického kontextu. Filip 

Wittlich však shledává některé fotografie nevhodné k interpretaci a to v případě, že se jedná o 

snímky zhotovené za účelem prezentace zobrazeného referentu (toho na co je upřena 
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pozornost a nachází se obvykle uprostřed snímku) nebo pokud by fotografie nabývala 

odlišných významů a její výklad by byl spekulací.
80

 Takové snímky zůstávají vhodné 

k použití pouze jako ilustrace do doby, kdy mohou být na základě nových poznatků 

interpretovány. 

3.5 Věrohodnost, retuše, fotomontáže 

Estetické nedokonalosti prvních fotografií vznikající při fotografickém procesu byly 

odstraňovány pomocí retuše tj. ručním zdůrazňováním kontur a nebo odstraňováním 

nechtěných skvrn. Velmi rychle se tato technika stala žádanou pro dodatečné úpravy 

portrétovaných osob k dosažení lepšího dojmu z fotografie. Tyto zásahy do fotografií, 

prováděné přímo ve speciálně vybavených místnostech fotografických ateliérů, měly za 

následek opuštění ideje, že fotografie je zachycením reálného stavu, který je před 

fotoaparátem.  

Fotomontáž, respektive fotokoláž, má svůj vznik přibližně ve stejné době jako fotografie a je 

spojením dvou a více fotografií exponovaných v různou dobu k vytvoření jakési iluze. Na 

počátku této techniky stál Oscar Rejlander (1813-1875), který ve snaze zachytit více 

fotografovaných osob najednou využíval nejlepší snímky jednotlivých fotografovaných osob 

z několika negativů, nežádoucí části snímků zakryl a zhotovil další negativ, na kterém 

nedostatky odstranil retuší. Rejlander je považován za „otce umělecké fotografie“.
81

 

V současnosti hojně užívaná forma zejména v reklamě, byla v historické fotografii využívána 

jen okrajově (např. umělecké fotografie, domácí úpravy fotografii).  

Jak zmíněno v předešlé kapitole, pouze zachovalý negativ může prokázat, že obraz na 

fotografii není nijak upraven. Upravený negativ/pozitiv fotografie zůstává nadále významným 

historickým pramenem, protože přináší informace o jiných historických skutečnostech 

fotografie než ty, které se týkají samotné úpravy.  

3.6 Popisy a čtení 

Převod vizuálního obrazu fotografie do písemného záznamu může být součástí archivní 

práce pokud jsou k němu přidány další související informace. Pak se tato činnost nazývá čtení 

fotografie.
82

 Přesný slovní opis fotografie je také součástí interpretace fotografie, kde tento 
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převod nazýváme popis fotografie. Zde ho využíváme ke zkoumání historického, 

společenského nebo rodinného kontextu obrazu fotografie, kdy naším úkolem je najít 

souvislosti ,které nám na fotografii unikají.“
83

 Předpokladem využitelnosti přepisu obrazu do 

textu je přesnost, srozumitelnost a přehlednost vzniklého písemného záznamu. 

Popis fotografie je tedy co nejpřesnější pojmenování konkrétních osob, věcí, míst nebo 

jevů,  které na snímku skutečně vidíme. Zde je místo pro zachycení typických a/nebo  

charakteristických jednotlivostí, které mohou pomoci definovat např. místo nebo čas vzniku 

fotografie či jiné údaje. Pro badatele přináší popis fotografie možnost vyhledat fotografii, v 

níž nalezne konkrétně popsaný objekt, který je středem jeho zájmu. 

V projektu zpracovaném Národním archivem České republiky v letech 2007-2010
84

 

navrhují jeho řešitelé Emilie Benešová a Pavel Baudisch pravidla archivního popisu 

fotografie, která by badatelům usnadnila vyhledávání ve čtyřech popisovaných oblastech :  

 Identifikační údaje (základní údaje o původu a evidenční archivní informace ) 

 Údaje o obsahu (stručný výstižný popis fotografie) 

 Technické údaje (informace o nosiči, doporučené možnosti reprodukce) 

 Administrativně – legislativní údaje (autorská práva) 

S použitím doporučených mezinárodních standardů a mezinárodních normativních předpisů i 

s přihlédnutím k našim podmínkám rozpracovává tento projekt detailně zmíněné čtyři oblasti 

popisu na konkrétní prvky a předkládá je k odborné diskuzi. 

  Čtení fotografie spadá do kategorie výkladu obrazu, tj. např. hledání důvodu a účelu 

vzniku fotografie (pomineme-li hledání odpovědi na otázku, co chtěl autor snímkem sdělit) 

a/nebo hledání kontextu mezi fotografií a jevy, které se odehrály v době vzniku snímku, 

nejsou na něm zachyceny, ale mají k němu vztah. Fotografie pak může dokládat či vyvracet 

úvahy badatele o těchto souvislostech. Fotografie se tak stává typickým dokumentačním 

mediem avšak čtení fotografií, jak již zmíněno, předpokládá poměrně široké znalosti 

obecných i konkrétních historických reálií, konkrétního místopisu, které například můžeme 

zaznamenat na opisovaném snímku. Takto získané informace mohou pak přinést množství 

užitečných detailů pro práci historika a fotografie přestává být pouhou ilustrací. 
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4 Ukládání a archivace fotografií v českých podmínkách  

      Stav, v jakém se nacházely fotografie uložené ve Státním ústředním archivu do 

osmdesátých let minulého století výstižně popisuje ve svém článku Emilie Benešová.
85

 V té 

době ještě fotografie nebyla „plnohodnotnou“ archiválií a charakterizovaly jí krabice plné 

dobových fotografií, skleněných negativů a svitků filmu. Jejich místo bylo obvykle na 

koncích regálu v teplotně i jinak nevyhovujících podmínkách. Počátek jejich archivního 

zpracování je možné zařadit právě do této doby, kdy se pořizují první katalogy evidující 

historické fotografie a pro zabezpečení jejich ztráty nebo zničení jsou pořizovány kopie na 

mikrofilmech. Obdobná situace jistě panovala i v dalších českých archivech, muzeích a 

galeriích a alespoň pro naší vrcholnou archivní instituci Národní archív České republiky, 

nástupce Státního ústředního archivu v Praze, se situace s ukládáním (nejen) fotografií 

změnila po dokončení areálu na Chodovci, ve své době nejmodernějšího specializovaného 

archivního pracoviště v Česku. 

Fotosbírka je zde uložena v sedmi k těmto účelům projektovaných depozitářích, jejichž 

celková plocha okolo 1.260 m
2  

a klimatické podmínky vyhovují správné archivaci těchto 

informačních nosičů pro jejich zachování do budoucnosti. V ostatních veřejných a 

soukromých archivech a dalších institucích mající ve svých fondech a sbírkách historické 

fotografie, jejichž budovy a zařízení neodpovídají podmínkám uchování tohoto druhu 

archiválií, lze bezpečné uchování a zacházení s fotografiemi podpořit alespoň zřízením 

samostatného oddělení pro zpracování a uchování fotomateriálu, které pak spravují pracovníci 

seznámení s touto problematikou. 

4.1 Legislativa a archivní praxe 

Legislativa se v archivnictví řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů v platném znění a vyhláškou č. 645/2004 Sb. , kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů v platném znění.
86

 Kromě odborné péče a uložení archiválií dbají podle tohoto zákona 

archivy také o zpřístupňování archiválií starších třiceti let, pokud není jejich zveřejnění 

zvláštními předpisy znemožněno.  
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Fotografické archiválie jsou v evidenci Národního archivního dědictví (NAD) 

evidované jako samostatné archivní fondy a sbírky nebo jako dílčí části archivních souborů. 

Vždy je respektován provenienční princip. V případech, kdy je fotografický materiál 

roztroušen, je doporučeno jej vyjmout, označit a předat do speciálních depozitářů archivu. 

Nejvyšší úrovní popisu je archivní soubor. Nižší úrovně si badatel může vymezit sám. 

Nejnižší složky jsou složky a jednotliviny.
87

 

Již dříve citovaný projekt, který se významně dotýká tématu této práce byl řešen 

v Národním archivu České republiky v letech 2007-2010 pod názvem „Zpracování postupu na 

záchranu světlocitlivých archivních dokumentů na skleněné podložce (deskové negativy), 

jejich ošetření, archivaci (dlouhodobé uložení), zabezpečení a zpřístupnění“.
88

 Studie 

rozpracovává v názvu zmiňované etapy práce s fotografickými archiváliemi a představuje 

mezinárodní model pro popis fotografických dokumentů SEPIA Data Element vznikající 

v mezinárodním týmu odborníků od roku 2000. Cílem tohoto modelu, který obsahuje na 400 

využitelných prvků popisu, je sjednocení při popisu fotografií a v projektu je aplikován na 

naše podmínky. 

4.2 Podmínky správného uchování  

Uložení archivního materiálu v odpovídajících klimatických podmínkách je základem 

zpomalení degradace materiálu, z něhož jsou zhotoveny. Degradaci podléhají bez výjimky 

všechny přírodní materiály a hlavními degradačními faktory jsou teplo/zima, vlhkost, světlo, 

prach, plynné nečistoty, biologičtí škůdci, nešetrné zacházení apod.
89

 Preventivní ochrana 

vytváří zdánlivě nejjednodušší řešení pro správné uchování archiválií, které kromě 

optimálních klimatických podmínek (např. teplota, vlhkost, větrání, citlivost na světlo, 

bezprašnost) pro jednotlivé materiály archiválií předpokládá vhodné ukládací zařízení a 

regulaci manipulace s archivním materiálem. Kombinace těchto předpokladů však vyžaduje 

specializované zařízení, jehož projekt, výstavba a zařízení je nad finanční možnosti státních 

institucí a tudíž je většina archivů umístěna v ne zcela vyhovujících prostorách. 

V konkrétním případě fotografií je degradace materiálu způsobená mechanickými 

(fyzické poškození podložky při studiu, kopírování ad.) nebo chemickými procesy, které 

zasahují obrazovou část snímku, na jejímž vzniku se chemické procesy podílejí. Dalším 
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faktorem je vliv nevhodné prostředí, ve kterém se fotografie nachází nebo nacházela. 

Vzhledem k rozmanitosti složení materiálů je restaurování fotografií poměrně náročnou 

záležitostí.
90

  

Citlivost fotografického záznamu na působení vnějších vlivů vyžaduje kromě 

optimalizace klimatických podmínek, také odpovídající ochranné tj. obalové prostředky 

s přihlédnutím k možnému samovznícení filmů z nitrocelulózovou podložkou. I z tohoto 

důvodu jsou předepsány ochranné obaly z neutrálních materiálů, bez obsahu kyselosti, nebo 

polyesterová folie typu Mylar.
91

 

4.3 Katalogizace a digitalizace 

Katalogizace sbírek fotografií doprovázela např. ve Státním ústředním archivu (dnes 

Národní archiv České republiky) snahu zjistit kolik a jaké fotografie se ve fondech a sbírkách 

nacházejí. Pracná metoda lístkového katalogu evidovala jednotlivé fotografické archiválie, 

vytvořila z nich katalogový seznam a byla v osmdesátých letech  první krokem k získání 

přehledu o fotografiích archivu, které byly v té době jen ilustračním materiálem. Katalog 

dnešního Národního archivu, dále jen NAČR, obsahuje okolo 250 tisíc záznamů.
92

 Jeden ze 

neveřejných katalogů fotodokumentace lze nalézt v  Národním památkovém ústavu, dále jen 

NPÚ,  na adrese : http://iispp.npu.cz/carmen/gnr. 

Postupná digitalizace archivních fondů a sbírek má nejméně dva důležité aspekty. 

Jednak dovoluje prakticky neomezený přístup širokému okruhu badatelů a veřejnosti 

k informačnímu mediu, respektive s omezením jejich vlastní úpravy do digitální podoby a 

jednak chrání archiválie před poškozením nebo zcizením během jejich zpřístupnění a také je 

jednou z forem jejich bezpečného uchování pro případ nevratných degenerativních změn 

archiválie.  

Postup digitalizace fotografií v našich podmínkách ještě více zaostává za digitalizací 

archivních písemností. O důvodech velmi pozvolného zpřístupňování s ohledem na omezené 

financování většiny státních institucí a na priority při jejich rozdělování, nemůžeme 

pochybovat. Z informací získaných emailovou komunikací s pracovníky NAČR (Emilie 

Benešová), Archivu Národního muzea – dále jen ANM (Libor Jůn), NPÚ (Monika Hocková) 

a Moravského zemského archivu – dále MZA (Tomáš Černušák) jednoznačně vyplývá, že 
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fotografií do digitální formy je v „jejich“  institucích zpracován zlomek (NAČR), cca 3% 

(ANM), malá část (NPÚ) a nebo vůbec nic (MZA). Rychlým srovnáním například se 

Spolkovým archivem v Koblenzi docházíme na základě informací zveřejněných na oficiální 

webové stránce archivu
93

 k číslu 1,8%  digitalizovaných fotografií přístupných v on-line 

databázi archivu.  

Za zmínku jistě stojí také některé soukromé sbírky historických fotografií umístěných ve 

veřejném on-line prostoru. Jednu z nich lze nalézt v digitálním archivu táborské fotografické 

firmy Voseček a Schechtl
94

, který uspořádali a komerčně provozují potomci původních 

majitelů. A druhý digitální archiv historických fotografií je na komerční bázi k využití na 

webové stránce Pavla Scheuflera
95

, s jehož jménem je spojena bohatá publikační činnost na 

téma historická fotografie a její dějiny a zejména její popularizace. 

4.4 Sbírky fotografií 19. století 

První zaznamenanou fotografickou sbírkou byla v roce 1862 kolekce fotografií 

v Náprstkově muzeu obsahově odpovídající produkci v době svého vzniku. Dnes za zmínku 

rozhodně stojí fotografické sbírky městských a regionálních muzeí a galerií s cenným 

dokumentačně – místopisným zaměřením, přibližujícím život obyvatel a životní prostředí 

před desítkami let v regionu (např. Městské muzeum a galerie v Břeclavi a Svitavách, 

Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Zemské muzeum v Opavě).
96

 

Sbírky historických fotografií 19.století našich státních archivů, galerií, muzeí a 

odborných institucí jsou dokladem péče, kterou stát těmto obrazovým dějinám věnuje. 

Struktura fotografických fondů a sbírek je závislá na odborném zaměření instituce. Dvě 

soukromé sbírky jsou zmíněny v předchozí kapitole (sbírka Pavla Scheuflera a sbírka firmy 

Voseček a Schechtl). Sbírka fotografií Voseček a Schechtl vznikla z činnosti rodinného 

fotografického ateliérů v Táboře, ale více se o sbírce zjistit nepodařilo. Pavel Scheufler 

pokračuje v práci, započaté jeho dědečkem ve 20. letech minulého století s technickými a 

technologickými prostředky naší současnosti, popularizačními publikacemi a veřejnou 

databází získává pro historickou fotografii četné amatérské i profesionální příznivce. 
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Fotografické sbírky dvou státních institucích, NAČR a ANM, jsou členěny buď jako 

samostatné fondy či sbírky fotografií získané z pozůstalostí archivů profesních fotografů,  

fotografických archivů novin, státních institucí. Dalším zdrojem jsou osobní fondy, odkazy 

nebo akvizice, anebo jsou fotografie součástí fondu, nejčastěji rodinného nebo 

institucionálního. V případě NPÚ se jedná o fotodokumentaci k jednotlivým lokalitám ve 

správě NPÚ a sbírka je řazena abecedně podle názvu lokality. MZA má pro fotografie (a 

pohlednice a filmové dokumenty) vyčleněn samostatný fond, ale ten je zpracován jen 

torzovitě. 

Počet fotografií a negativů, které vznikly v druhé polovině 19. stoletíf není ani v jedné 

z výše uvedených institucí přesně znám. Jednotlivé odhady se pohybuji v řádech tisíců 

fotografií a jak již řečeno, zpracováno digitalizací je malé procento. Na základě tohoto 

nereprezentativního vzorku oslovených institucí nelze učinit obecné závěry, nicméně 

představu o stavu sbírek fotografií 19. století v Česku je možné si udělat. 

Podle své webové prezentace má kolekce Uměleckoprůmyslového muzea v Praze 55 tisíc 

pozitivů a 30 tisíc negativů zahrnujících období od daguerrotypů padesátých let 19. století po 

práce současných absolventů českých uměleckých škol. Obsahuje rovněž snímky našich 

nejvýznačnějších fotografů (např. František Drtikol, Josef Sudek) a zajímavostí jsou 

fotografické studie Alfonse Muchy. Sbírka fotografií Uměleckoprůmyslového muzea 

představuje dějiny fotografie od jejich počátků včetně ukázek, ve 20. století hojně užívané, 

fotografie reklamní. Sbírka fotografií 19. století je zastoupena vizitkami a kabinetkami jako 

ukázka běžné ateliérové produkce.
97

 

Jedna z nejvýznamnější sbírek umělecké fotografie umístěná v Moravské galerii v Brně 

je úzce spojena se jménem historika Rudolfa Skopce, který byl iniciátorem jejího vzniku. 

Fond „staré fotografie“ ( do roku 1918) obsahuje cca 5 tisíc položek a je zastoupen ukázkami 

daguerrotypií, typickou ateliérovou fotografií a fotografiemi z období piktorialismu.
98
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5 Alba rodinného archivu Chotků – popis a rozbor 

5.1 Nástin dějin původce 

Při vyslovení jména hrabat Chotků je spojováno zejména s působením Karla Chotka, 

jako pražského purkrabího (1826-1843), jehož jméno dodnes nesou stavby a místa, o jichž 

výstavbu se zasloužil (např. Chotkova silnice, Chotkovy sady). Původ rodiny Karla Chotka 

sahá hlouběji do historie, ale kořeny tohoto české rodu stále nejsou dostatečně prokázány a 

osudy několika středověkých větví rodu jsou velmi spletité a špatně doložitelné. Za 

„obnovitele“ Chotků z Chotkova a Vojnína (jak z ní od roku 1702 celé rodové jméno) 

považovali členové rodu v 18. a 19. století Václava Antonína (1674-1754), který svou věrnou 

úřednickou službou Leopoldovi I. a Josefovi I. dokázal svým potomkům zajistit nejdříve 

povýšení do baronského stavu (1702), později do stavu hrabat českého království (1723) a 

v roce 1754 i titul říšských hrabat. Tím se rod zařadit mezi přední šlechtu v Čechách. 

Podstatným pro růst prestiže byl jednak sňatek Václava Antonína s Marií Terezií, rozenou ze 

Scheidlerů v roce 1698 (přinesla věnem panství, která se stala základem rodového panství 

Chotků – Jeviněves, Veltrusy, Ouholice ad.), ale také cesta, kterou pro sebe a své syny zvolil 

a která se stala pro Chotky charakteristická. Byla to cesta úřednické služby císařské rodině 

Habsburků, která nejen jim zajistila panovnickou přízeň a přední místo mezi českou 

šlechtou
99

. 

Václav Antonín pochopil, že růst rodové moci a majetku je v této době možné očekávat 

prostřednictvím státní služby, na kterou je třeba se připravit pečlivým studiem, nejlépe na 

zahraničních univerzitách (nejlepší pověsti se v té době těšila Paříž) a znalostí evropských 

jazyků. U vědomí tohoto poskytl Václav Antonín svým dvěma synům Janu Karlovi (1704-

1787) a Rudolfovi (1706-1771) vynikající vzdělání, které oba v pozdějších letech přetavili 

v úspěšné kariéry u vídeňského dvora. V případě mladšího z bratrů, Rudolfa, sehrála 

důležitou roli náklonnost pozdějšího císaře Františka Lotrinského a odtud už byl jen krok 

k povolání jeho, i jeho bratra Jana Karla, do služeb císařovny Marie Terezie, která 

prostřednictvím Bedřicha Viléma Haugwitze (1702-1765) připravovala a uskutečňovala 

reformu státní správy rakouských zemí. Oba bratři se podíleli na činnosti společné česko-

rakouské kanceláře tzv. Direktoria in publicis et camerabilis ustavené v roce 1749. Po třicet 

let služby byl Rudolf Chotek jedním z nejbližších spolupracovníků císařovny. Po smrti B. V. 

Haugwitze se stal nejvyšším kancléřem (1760) a zároveň prezidentem finanční komory.  

                                                 

99
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Oba Chotkové patřili v té době mezi nejpřednější a nejúspěšnější úředníky říše a mohli 

dále rozšiřovat své středočeské panství, které reprezentoval nádherný veltruský park vzniklý 

po povodni roce 1764 na ostrově vytvořeném Vltavou. Nedělitelnost a neprodejnost 

narůstajícího majetku Chotků byla v roce 1770 zajištěna ustavením fideikomisu a zároveň 

ustavením Rudolfova synovce, Jana Rudolfa (1748-1824), univerzálním dědicem, po němž by 

měli prvorozenci této linie tvořit chotkovskou primogenituru.  Tento jediný syn Jana Karla, 

který byl mimo jiné stavebníkem empirového zámku Kačina, se začal věnovat politické dráze 

za vlády Marie Terezie a za Josefa II. byl jmenován kancléřem česko-rakouské dvorské 

kanceláře (1782). Nesoulad mezi císařem a jeho kancléřem vedl v roce 1788 k rezignaci Jana 

Rudolfa na tento úřad a teprve později, po smrti Josefa II. (1790), se vrací do státní služby 

jako ministr financí všech rakouských zemí. Po znovu spojení úřadu ministra financí 

s dvorskou kanceláří (1792) ze státních služeb odchází, aby byl jmenován v roce 1802 

pražským purkrabím a současně státním ministrem. V době ohrožení Vídně francouzským 

vojskem (1809) se stal plnomocným dvorním komisařem v rakouských zemích a pro údajné 

neplnění povinností v zemi obsazené nepřítelem byl zbaven úřadu komisaře. Státní službu 

opustil v roce 1815, když byl dříve za své věrné služby vyznamenán řádem zlatého rouna 

(1808). 

Všichni synové Jana Rudolfa, kteří se dožili dospělosti šli dále cestou služby ve státní 

nebo vojenské službě a nejvíce vynikl již zmíněný Karel Chotek (1783-1868), který patří 

k nejznámějším představitelům svého rodu
100

 a byl zakladatelem velkobřezenské rodové 

větve. Mnohá činnost na postu pražského purkrabího (1826-1843) zůstává stále fungující 

součástí mnoha českých měst, zejména Prahy. Praha získala díky Karlu Chotkovi nejen most, 

silnici, parky a aleje, ale rovněž  dal podnět k dláždění ulic, zlepšení osvětlení, upravení 

ústavu pro chudé, k přivádění a čištění pitné vody a další, na tehdejší dobu modernizační 

počiny pro život města a jeho rozvoj. Ačkoliv po čtyřiceti letech ve státní službě odešel 

z veřejného života, nikdy se o něj nepřestal úplně zajímat. Zejména prostřednictvím syna 

Bohuslava, který byl diplomatem, postupně u několika královských dvorů a při otcových 

návštěvách ho o vývoji politické situace informoval.
101

  

Další pokračovatelé rodu již nedosahují věhlasu svých předků a nezasahují do 

politických dějů své doby. Přesto jméno Chotek je na přelomu 19. a 20. století skloňováno ve 

všech pádech. Stojaté vody rakouské aristokracie rozčeřila vnučka Karla Chotka, Žofie 
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Chotková (1868-1914), jejíž morganatický sňatek s následníkem trůnu Františkem 

Ferdinandem d´Este byl přijat s velkým odporem v habsbursko-lotrinské rodině i  řadách 

dvorské šlechty. Žofie nebyla nikdy přijata mezi „tradiční“ rakouskou aristokracii  i když jí 

byl v roce 1909 propůjčen titul vévodkyně z Hohenbergu a titul Výsost.
102

 

Před hospodářskou krizí v roce 1873 prosperoval chotkovský velkostatek na veltruském 

i  novodvorském panství pod vedením proslulého, původně thunovského agronoma Antona 

Komerse, zejména díky produkci cukrové řepy a lihovarů. Po skončení krize už velkostatek 

nikdy nedosáhl dřívější prosperity a na počátku 20. století již nebylo možné zabránit 

hospodářskému rozkladu velkostatku, který byl završen rozpadem pozemkového majetku 

v souladu s přechodem novodvorského panství dědictvím na Thun-Hohensteiny. Veltrusy 

zůstaly  posledním členům rodu z velkobřezenské linie. Po odchodu členů rodiny Chotků do 

emigrace v roce 1945 byl její majetek konfiskován. Rod Chotků vymřel v mužské linii v roce 

1970 a rodové jméno přešlo podle závěti Rudolfa Chotka (1870-1921) na rod Pallavicini.
103

 

5.2 Seznámení s fondem 

 

Rodinný archiv byl uspořádán poprvé za Jana Rudolfa Chotka  pro politické účely 

veřejné povahy. Po dokončení výstavby zámku Kačina vyhradil archivu spolu s knihovnou 

celé postranní křídlo zámku. Do roku 1900 byl archiv na Kačině, po převzetí zámku Thuny 

byl archiv převezen do Veltrus a roku 1948 jej převzal bývalý zemědělsko-lesnický archiv 

v Libochovicích. Tam byl částečně roztříděn a roce 1958 sestaven první inventář. 

V následujícím roce byl fond převzat Státním archivem Praha a sloučen s druhou částí, 

převzatou téhož roku od Státní památkové správy v likvidaci.V 60. a 70. letech ho pořádal a 

inventarizoval dr. Jiří Tywoniak, práci však nedokončil a fond zůstal částečně nepřístupný. 

V letech 1987-1996 dokončil pořádací práce a inventarizaci Milan Baštář, který pořídil 

inventář a v roce 1996 sestavil hrubopis inventáře. V letech 1998-1999 byla dokončena finální 

verze včetně úvodu a rejstříku Bořivojem Indrou. Fyzicky byl RACH převezen z Benešova do 

Prahy po dokončení nové archivní budovy na Chodovci. Inventář obsahuje celkem 3538 

inventárních čísel. 
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Rodinný archiv je možné rozdělit na : 

a. Vlastní rodinný archiv – doklady od počátku  18. stol. do roku 1945, nejstarší 

pergamenová listina z roku 1499, opisy dokumentů za Jana Rudolfa, obsáhlé 

rodokmeny z té doby, údajně J.R. Chotek sám archiv pořádal. Některé části fondu 

představovaly úplný rozsyp, roztřídění rodinného archivu bylo obtížné, zároveň bylo 

použito třídění podle jednotlivých členů rodu. 

b. Písemnosti veřejné povahy – uměle vzniklá sbírka vztahující se k zahraniční i vnitřní 

politice Rakouska z let 1770-1820. Jsou to státní akta Rudolfa Chotka a Jana Rudolfa.   

c. Fotografie – 23 alb fotografií a dalších 1740 ks fotografií uložených ve více než 10 

kartonech. Většina fotografií není původcem nijak popsaná a identifikace osob a míst 

je tedy velmi ztížená. 

 

5.3 Výchozí parametry popisu 

Fond rodinného archivů Chotků obsahuje 23 alb fotografií vzniklých mezi lety 1858 -

1892. Jednotlivá alba byla zpracována do tabulkového přehledu, nazvaného Evidenční list 

alba označeného pořadovým číslem 1 – 23.  Stručný souhrn fotografických alb RACH je 

připraven v příloze č. 1 této práce. Evidenční listy jednotlivých alb jsou součástí přílohy č. 2 a 

tvoří je 82 listů. Popisky jednotlivých fotografií v albech jsou transliterovány. 

 

5.3.1 Specifikace záhlaví Evidenčního listu alba 

Identifikačními znaky jsou inventární číslo/karton, celkový počet fotografií v albu, 

počet stran alba, počet rámečků na stránce, jméno vlastník alba, popisky na předsádce, datace 

vzniku alba, popis vazby alba a název formátu fotografie. Formát je kategorizován na vizitky 

(obvykle o rozměrech 6x10,2 cm), kabinetky (obvykle o rozměrech 16x11 cm) a jiné rozměry 

fotografií. 

5.3.2 Specifikace stran alba v Evidenčním listu alba 

Každá jednotlivá strana alba je specifikovaná počtem a umístěním fotografií 

v rámečcích na stránce podle následujícího formátu  (1.4 – 4.4 fotografie) tj. označení 1.1 

znamená jeden rámeček na stránce, označení 1.4-4.4 označuje jednu až čtyři fotografie 

(vizitky) na stránku. 
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5.3.3 Specifikace fotografie v Evidenčním listu alba 

Pole nazvané „autor/chybí foto“ označuje název ateliéru, ze kterého fotografie pochází 

nebo sděluje, že fotografie v rámečku zcela chybí. Prázdné pole značí, že ateliér není na 

fotografii uveden nebo jej není možno identifikovat z důvodu nemožnosti vyjmout fotografii 

z rámečku bez restaurátorské pomoci. 

„Typ fotografie“ určuje prostředí, ve kterém snímek vznikl (portrét, místopis, krajina, 

momentka). 

V poli nazvaném „popis HF“ je popsaná samotná historická fotografie (HF) v rámečku 

pomocí viditelných charakteristických znaků. Popisy mají být stručné a výstižné. 

Nejdůležitější identifikační položkou jsou „popisky pod rámečkem“ nebo ve variantě 

„popisky na fotografii“, které označují osobu/osoby nebo lokality na fotografiích. Popisky 

jsou transliterovány a nečitelné popisky označeny „?“. 

V poli „kontext“ je vyjádřena vazba fotografované osoby nebo místa k vlastníku alba, 

je-li znám. 

„Datace“ je vyjádřením přesného roku v „popisce pod rámečkem“ a je časovou 

orientací pro dataci vzniku celého alba. 

Evidenční list alba neobsahuje původně zamýšlenou položku „fotografická technika“ neboť 

její bezpečné určení je možné pouze na základě zvětšení struktury fotografie mikroskopem.
104

  

 

5.4 Rozbor a komentář  

Rozhodujícími faktory pro správný popis a interpretaci fotografie je znalost genealogie 

konkrétní rodiny, jejich příbuzenských a jiných vztahů, dále znalost vojenských uniforem, 

vojenských a jiných řádů a vyznamenání, módních trendů, lokalit spojených se životem 

rodiny, ale také životního stylu, zábav (divadlo, společenská setkání, sport), cílů cestování 

šlechty v 60.-90. letech 19. století a neposlední řadě specifické zájmy konkrétních osob (v 

našem případě kynologie). Všechny tyto složky se promítají do fotografií portrétovaných osob 

nebo reálií. Rozbor a analýza každého alba, nazvané zde „charakteristika alba“, jsou co do 

rozsahu závislé zejména na počtu fotografií, rozmanitosti témat a ateliérů jednotlivých alb. 

Součástí charakteristiky alba je rovněž konstatování, je-li album tematicky zaměřené nebo 

nahodile uspořádané. 

                                                 

104
 Autorka práce neměla k této činnosti potřebné vybavení. 
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5.4.1 Charakteristika alba č. 1 

V pořadí první album obsahuje 54 fotografií, všechny fotografie mají formát vizitky a 

vlastníkem alba byla Marie Chotková (1837-1888), rozená Auersperg, manželka Rudolfa 

Karla Chotka (statky Veltrusy, Nové Dvory, Bělušice), jejíž jméno se objevuje na předsádce 

alba. Šest fotografií je místopisných a najdeme na nich přímořská letoviska u Baltského moře 

(Heiligendamm) a Atlantického oceánu (Ostende), ostatní snímky jsou ateliérové portréty. 

Fotografické ateliéry jsou určeny pouze u sedmi fotografií, z toho čtyři vznikly v Praze -  u 

M. L. Wintera (3 snímky)  a jeden u Jindřicha Eckerta.  Fotografie jsou většinou popsány pod 

rámečkem. Album je možné charakterizovat jako album fotografií příbuzných Marie 

Chotkové ze strany Auerspergů (sestra Johanna Rohanová, švagři Alain a Benjamin Rohanovi 

ad.) a jejích vrstevníků (sourozenci Ledeburští, sestry Czernínovy ad.) či jejich životních 

partnerů.  

5.4.2 Charakteristika alba č. 2 

Album v kožených deskách s mosazným zdobením nese znaky častého používání. 

Vazba je na hřbetu poškozena. Většina fotografických ateliérů je vídeňských (Adéle, Angerer, 

Baker, O. Puerk ad.), celkem je určeno 18 fotoateliérů. Majitel alba není označen. V albu, 

které čítá 20 fotografií kabinetkového formátu, se nachází několik variant fotografií 

sourozenců Dietrichstein - Mensdorff (Marie, Hugo a Albert), jejichž matka Alexandrina byla 

sestrou Klotildy Clam – Gallasové. Zaujme nás také portrét papeže Lea XIII., který v roce 

1878 zahájil svůj pontifikát a datace na jeho fotografie tak určuje datum vzniku alba nejdříve 

po tomto roce. Fotografie páru Victor (II.) Ratibor a Marie Breunner podporuje uvažované 

datum vzniku neboť jejich sňatek byl uzavřen v roce 1877. Victor Ratibor pracoval v letech 

1873-1876 na německém velvyslanectví ve Vídni. Majitelkou tohoto alba by mohla být 

Klotilda Clam-Gallasová, rozená Dietrichstein vzhledem k velkému zastoupení rodu 

Dietrichstein-Mensdorff mezi fotografovanými osobami. Ostatní fotografie alba vlastnictví 

Klotildy Clam – Gallasové nepotvrzují.  

5.4.3 Charakteristika alba č. 3 

Rozměry se jedná o jedno z nejmenší alb fondu, ale bohaté snímky rodiny Chotků. 

Celkem je zde prezentováno 69 fotografií vizitkového formátu, tři rámečky jsou prázdné. 

Časový rozsah vzniku fotografií je mezi lety 1858 (vůbec nejstarší datovaná fotografie 

v albech fondu) až 1870. Bylo možno identifikovat 16 ateliérů, z nichž je nejpočetněji 

zastoupen pražský ateliér Moritze Ludwiga Wintera (šest portrétů) a čtyři portréty patří 
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ateliéru významného vídeňského fotografa Ludwiga Angerera. Po jednom snímku jsou v albu 

fotografie od Cugler Bozen, G.B. Altadonna, (oba snímky patří členům rodiny Karolíny 

Thunové roz. Chotkové žijící v Tridentu) Alessandri Roma, Antona Weidela malíře a 

fotografa z Teplic, L. Haase z Berlína a Jindřich Eckerta, význačného pražského fotografa. 

Typově jednoznačně převládají ateliérové portréty (64), dva jsou portréty exteriérové a tři 

patří do portrétů skupinových. Charakteristiku třetího alba můžeme ukončit konstatováním, že 

tvoří ucelený „fotografický obraz“ tří generací Chotků počínaje Jindřichem Chotkem (1802-

1864) a jeho sourozenci, přes jeho manželku  Karolínou Aloisií Chotkovou, rozenou von und 

zu Eltz (1810-1862), dále jejich tři syny (Emerich, Ferdinand, Arnošt) a dceru Karolínu 

Thunovou a další nejbližší příbuzné Chotků (linie Velké Březno) a majitelky alba Marie 

Chotkové (Auerspergů, Rohanů, Fürstenbergů).  

Zde je na místě uvést zajímavé zjištění, že mezi téměř všemi žijícími Chotky té doby, 

není jediná fotografie manžela majitelky alba Rudolfa Karla Chotka (1832-1894). O příčině 

můžeme jen spekulovat. Marie Chotková, někdy po roce 1870, vytvořila ucelený soubor 

fotografií úzké i širší rodiny Chotků ve všech třech liniích (Veltrusy, Velké Březno, Futog) a 

zachovala tak do našich časů nejen důležité svědectví života tehdejší šlechtické rodiny, ale i 

úrovně portrétní fotografie v českých zemích. 

5.4.4 Charakteristika alba č. 4 

Krásná kožená vazba alba s mosaznými ozdobami v rozích uchovává 26 fotografií 

kabinetkového formátu. Mohlo by nést název „Album šlechtických párů v sedmdesátých 

letech 19. století“, protože tyto snímky tvoří polovinu všech zde shromážděných fotografií. 

Nejedná se o svatební fotografie, ale dá se předpokládat, že mohly vzniknout krátce před nebo 

po svatebním obřadu. Na rozdíl od předcházejícího alba, jsou zde pouze tři neúplné popisky 

rubu snímků (fotografie na straně č. 10, 15 a 20), ostatní snímky nejsou vůbec pospány. Na 

rubové straně fotografie na straně 23 je vytištěna lobkovická devíza “Popel jsem a popel 

budu“.  

Jediným identifikovatelným párem je tak fotografie na straně 11 a to na základě stejné, 

ale popsané fotografie v  jiném albu. V ateliéru Adéle ve Vídni pózovali Zdenko a Georgina 

Kinský. Tato fotografie je z těch, které nejsou jen snímkem dvou si blízkých osob, ale 

prozrazuje charisma a sílu osobností zachycených na ní. Tento vídeňský fotografických ateliér  

vytvořil 12 fotografií z tohoto alba, další devět fotografů zhotovilo po jednom nebo dvou 

snímcích. Ani místopisné určení ateliérů nám v případě tohoto alba neposkytlo informace 

vedoucí k vlastníku alba neboť fotografie vznikaly kromě Vídně také v Drážďanech, Linci, 
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Berlíně a  Amsterodamu. Také jediný časový údaj alba, který se nachází na fotografii na 

straně 3, udávající rok 1886, neposkytne více informací než, že album vzniklo po tomto roce a 

je možné uvažovat, že sňatky neznámých manželských párů byly uzavřeny okolo tohoto roku. 

Tuto teorii může podporovat sňatek Z. a G. Kinských v roce 1877. 

Dvě místopisné fotografie alba přibližují kopcovitou krajinu se zdevastovaným domem a jeho 

okolí připomíná stav krajiny po povodni. Majitele alba č. 4 se nepodařilo určit i když se jedná 

o tematicky uspořádané album. 

5.4.5 Charakteristika alba č. 5 

V pořadí páté album obsahuje na 34 stranách 31 fotografií formátu kabinetka a doba 

vzniku „velkého sametového alba“  po roce 1884. Velká vazba alba je pokryta sametem, ve 

dvou vnějších rozích zdobena kovovými květy a dá se uzavřít dvěma zámky také zdobených 

sametem. Pouze 6 fotografií nevzniklo ve Vídni (Monte Carlo, Budapešť, Schwerin), ostatní 

byly zhotoveny v hlavním městě monarchie, kde nejpočetněji je zde zastoupen ateliér Victora 

Angerera, tvoří 11 z celkového počtu 27 specifikovaných fotografií. Toto album je typově 

zcela portrétní, všechny fotografie byly pořízeny v ateliéru a zajímavě představuje fotografie 

téže osoby v několika pohledových variantách. Popisné informace jsou v tomto případě velmi 

chudé, pouze u sedmi fotografií je popis pod rámečkem. Označené portréty však zatím nejsou  

dostatečným vodítkem k určení totožnosti majitele alba. 

5.4.6 Charakteristika alba č. 6 

Výraznou proměnou procházejí typy a náměty fotografií od osmdesátých let 

předminulého století. Zatímco v předchozím období jsou fotografie z velké většiny ateliérové 

portréty jedné osoby nebo malé skupinky, toto období charakterizují portréty větších skupin 

osob při společné činnosti. Rozdíl v čase je patrný také změnou osoby fotografa neboť 

fotografie nejsou pořízeny ateliérovým fotografem, ale můžeme předpokládat již i 

fotografujícího amatéra z řad šlechty. V našem případě se jedná o fotografie šlechtické 

společnosti pořízené v salónu Ditrichstein – Mensdorff (3 fotografie) s přesným označením 

přítomných dam a pánů čísly, ke kterým je přiřazeno jméno dotyčného. Stejným způsobem 

jsou zdokumentovány fotografie společnosti na tenise (3 fotografie) a při této příležitosti 

nacházíme také jednu z prvních momentek tohoto alba – zachycení dámy a pána při tenisu 

(strana 9). Charakteristické pro momentku je její přirozenost, tj. situace na fotografii má 

působit přirozeně  a v tomto albu nacházíme snímků tohoto typu již 21.  
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Prostředí, ve kterém vznikaly některé fotografie nebylo zcela typické pro rodinná alba 

šlechtické rodiny – bylo to hospodářské zázemí, hospodářská zvířata, práce na poli, sloužící 

(strany alba 15-28). Rozmanitost typů fotografií tohoto alba rozšiřují ještě místopisné snímky 

(celkem 9) prezentující park a okolí Riegersburgu (?) a interiérové fotografie prostor patrně 

identického barokního zámku rodu Khevenhüller - Metch. Po majiteli alba budeme tedy pátrat 

v okolí této rakouské šlechtické rodiny a hledat spojení s Chotky. Jako první se nabízí sestra 

Karla Khevenhüllera (1839-1905) Marie Antonie, provdaná v roce 1862 za Rudolfa Chotka 

(1822-1903, statky Dolná Krupá, Futog). Další úvaha se ubírá směrem ke Klotilde Clam - 

Gallasové, rozené Ditrichstein, označené na snímcích z ditrichsteinského salónu a její dcery 

Ediny (Eduardiny) Khevenhüllerové (na snímcích s. 8 a 12-14).  I přesto, že na straně č. 5 

alba je fotografie starého pána u krbu s popiskem „Papa“ a na straně č. 36 starší pár 

s popiskem „Mama“ nejsme schopni za současných poznatků a z důvodu absence časových 

údajů v albu, majitele alba spolehlivě určit. Podle typů fotografie může být jejich autorem 

některý z šlechtických amatérů. 

5.4.7 Charakteristika alba č. 7 

Formáty fotografií v tomto albu jsou různých rozměrů a zřejmě i autorem tohoto alba 

je fotograf amatér jako v předchozím případě. Album je specifické svým jednoznačným 

určením místa a času vzniku fotografií - Riegersburg 1891, jak je vyraženo na přední straně 

kožené vazby. Zdá se, že složení fotografií v takto označeném albu nedoznalo změn neboť 

jsou zde skutečně zastoupeny fotografie podle ročních období během jednoho roku (zima a 

léto) na jedné lokalitě, o čemž svědčí zimní scenérie v parku, dáma krmící labutě nebo 

společnost při letním odpočinku u zámku. Nejpočetněji jsou zastoupeny fotografie psů (18 

fotografií), které prozrazují zájem zámecké paní, Ediny Khevenhüllerové – Metch, roz. Clam-

Gallas, o kynologii. Právě ona je spojujícím článkem mezi jednotlivými fotografiemi, které 

přibližují život vysoké šlechty v monarchii koncem 19. století, jejíž rodina prožila léto a zimu 

1891 na svém panství Riegersburg v Horním Štýrsku ve společnosti blízkých příbuzných, 

přátel a také například dr. Tomka. Zajímavým dokladem náboženských slavností té doby jsou 

fotografie na straně 47 zachycující slavnost růžence. 

Specifikace typu fotografie v sedmém albu se stává čím dál obtížnější. Rozlišit 

v devadesátých letech 19. století portrét v exteriéru (aranžovaný) od momentky (téměř 

nearanžovaná) je mnohdy v důsledku rychle se vyvíjecí fotografické techniky nemožné. Zde 

také vycházíme ze zkušenosti s fotografováním zvířat a snímky psů řadíme mezi momentky 

ačkoliv byli jistě pro fotografování aranžováni. I majitele tohoto alba, který se zdá být stejný 
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jako majitel alba č. 6, není možné nyní označit, ačkoliv můžeme více podpořit úvahu o 

okruhu rodiny Clam-Gallas než Chotků, neboť Marie Antonie Chotková, roz. Khevenhüller – 

Metch zemřela v roce 1892 a nezdá se proto pravděpodobné, že by na sklonku svého života 

takto systematicky pořádala alba své švagrové. 

5.4.8 Charakteristika alba č. 8 

Velké album v kožené vazbě s erbem Clam-Gallasů a hraběcí korunkou spolu 

s iniciálami CG určuje rodinu původce alba a obsah alba tohoto původce potvrzuje. Všechny 

fotografie mají vztah k rodině Eduarda Clam-Gallase (1805-1891) a jeho manželky Klotildy 

roz. Ditrichsteinové (1828-1899). Prvních 33 snímků jsou kabinetky, zbylých 22 fotografií 

jsou vizitky po čtyřech na jedné stránce. Typově je všech 55 fotografií portrét, ale jen u 12 

z nich jsme mohli specifikovat jméno fotografického ateliér. Ateliéry jsou jen vídeňské a 

polovina snímků vznikla v Adéle Ateliér.  

Jedná se o typicky rodinné album, vzhledem k erbu na vazbě možná sloužil 

k prezentaci rodiny Clam Gallasů. Svědčí proto i skladba fotografií, která představuje všechny 

členy rodiny v několika variantách – hlavu rodiny Eduarda Clam-Gallase, jeho manželku 

Klotildu, jediného syna Františka (Franzi), starší dceru Eduardinu (Edinu) a jejich nejmladší 

dítě, dceru Klotildu (Manal). Obě dcery jsou zpodobněny (podle jmen na popiskách) zpočátku 

jako svobodné a později i s jejich životními partnery jako vdané (svatba Ediny a Karla  

Khevenhüller byla slavena 17.6. 1871 ve Vídni) nebo zasnoubené (Klotilda a Koloman 

Festetics de Tolna byli oddáni také ve Vídni  10.1. 1880). Období mezi těmito daty je 

uvažováno jako doba vzniku alba. Majitel alba pochází nepochybně z rodiny Clam-Gallas, ale 

ani v tomto případě nedokážeme určit jeho jméno. Další otázkou je, proč se z původního 

studia chotkovských alb stává studium alb Clam-Gallasovských.  

5.4.9 Charakteristika alba č. 9 

Rovných sto fotografií vizitkového formátu obsahuje menší hnědé kožené album a 

jsou tak obsazeny všechny rámečky alba.  Na předsádce je písmeno G. Jednotným typem alba 

jsou portrétní snímky u nichž můžeme určit pouze tři ateliéry a to ateliér Heinricha Grafa 

v Berlíně a jeden snímek vznikl v již dobře známém ateliéru Adéle ve Vídni. Až na několik 

nečitelných výjimek jsou všechny fotografie popsány a společně s obsahem fotografií (pánové 

ve vojenských a důstojnických uniformách na 19 snímcích) a datací - rok 1866 - můžeme 

vznik alba datovat do období prusko-rakouské války. Loajalita k habsburskému domu je 

vyjádřena na úvodních stranách alba, kde jsou členové habsburské dynastie v čele s císařem 
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Františkem Josefem a císařovnou Alžbětou a jejich dětmi Rudolfem a Giselou. Následují 

bratři Františka Josefa – Max, Karel Ludvík a Ludvík Viktor. Zajímavé jsou portréty saských 

důstojníků, kteří podle popisek byli v roce 1866 v Ebreichsdorfu, patřícího rodině Lützow. 

Zde se nabízí spojení s Karolínou Lützow, roz. Chotkovou (1837-1901) jako majitelkou alba, 

jejímž prostřednictvím by se album mohlo dostat do chotkovského archivu. Úvahu o této 

dámě, jako autorce alba, by mohlo podpořit několik fotografií spojených s rodem Ugarte, 

z něhož pocházela matka Karoliny Chotkové, Aloisie. Nicméně iniciála G. na předsádce tuto 

hypotézu nepotvrzuje. 

5.4.10 Charakteristika alba č. 10 

V pořadí desáté album obsahuje 93 fotografií. Podařilo se identifikovat pouze 6 

fotografických ateliérů : Carla Hagemanna, M.L. Wintera (jeho ateliér je zastoupen 3 

fotografiemi a prozrazuje filiálku v Karlových Varech), W. Ruppa z Prahy, Julia Schlegela 

z Žitavy, již známého Jindřicha Eckerta a pražského fotografa Brandeise. Poprvé se 

setkáváme na předsádce s výrobcem alba - Aug. Klein ve Vídni.  

Album má 50 stran na nichž jsou pasparty pro fotografie vizitkového formátu. Díky 

četnému datování v popiskách  jednotlivých fotografií můžeme vznik alba spolehlivě datovat 

mezi roky 1858-1869. Na rozdíl od datování snímků, které má vzestupnou tendenci a ukazuje 

tak na postupné vkládání fotografií do alba, obsahují popisky pouze jediný jmenný údaj a to 

na straně č.1, fotografie č. 1.1, který přestavuje Eduarda Clam-Gallase. I když žádná další 

fotografie není označena jménem, můžeme vzhledem k označeným fotografiím předchozích 

alb srovnáním identifikovat snímky členů blízké rodiny Eduarda Clam-Gallase – jeho 

manželku Klotildu, syna Františka a dcery Eduardinu a Klotildu. Sedm fotografií bylo 

snímáno jako portréty v exteriéru, z nichž dva na straně 17 dokumentují pobyt Klotildy Clam-

Gallasové v roce 1863 v Benátkách, jeden typ fotografie je portrétní skupinový (na straně 48) 

a všechny ostatní fotografie prezentují typické ateliérové snímky běžné produkce. 

Album můžeme jednoznačně přiřadit k albům „Clam-Gallasovským“ v chotkovském 

fondu, ale autora tohoto velmi osobního alba, může jen dovozovat s ohledem opakující se 

fotografované osoby nejužší rodiny Eduarda Clam-Gallas a absenci jmenných popisků. Mohla 

by jím být Klotilda Clam-Gallasová, ale důkaz pro toto tvrzení zatím není. 

5.4.11 Charakteristika alba č. 11 

Malé kožené album s kovovými ozdobami je tvořeno 42 snímky, které vznikaly 

přibližně mezi lety 1874 – 1885. V malém počtu určených fotografických ateliérů (pouze 6) je 
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pouze M.L. Winter prestižním pražským  a Adéle vídeňským fotografickým salónem. Mezi 

poprvé zmiňované ateliéry patří c.r.v. Sternfeld, Baldi&Würthle ze Salcburku, „J. Tomáš, 

fotograf a techn. lučebník na Svatováclavském náměstí v Praze“ a J.G. Kranzfelder. 

Formátem všech fotografií umístěných v rámečcích po jedné na každé straně, je v té době již 

rozšířená kabinetka. Ateliérový portrét jako typ fotografie je prezentován na všech fotografií 

alba, u kterého se z důvodu nečitelnosti většiny popisků nepodařilo určit majitele alba. 

S jistou můžeme pouze určit, že patří do okruhu chotkovské rodiny s přihlédnutím 

k převažujícím příbuzenským vztahům této rodiny a osob na fotografiích. Snímek papeže Lva 

XIII. na první straně alba, před fotografiemi rodiny, může ukazovat na počátek jeho 

pontifikátu v roce 1878. 

5.4.12 Charakteristika alba č. 12 

Na 38 stranách dvanáctého alba chotkovského fondu nalezneme celkem 50 fotografií, 

které tak zaplňují všechny připravené rámečky. Snímky mají formát kabinetky a typově 

představují portrétní galerii s výjimkou posledního fota alba, na straně 38, přibližující blíže 

neurčený zámecký objekt z jeho přední strany. Zcela neobvykle není zde možno určit ani 

jeden fotografický ateliér. Velmi početný je v tomto případě údaj „popis pod rámečkem“, 

který by nám měl umožnit identifikaci osob na snímcích. Bohužel čitelnost je velmi obtížná 

neboť popisky jsou psány tužkou, velmi slabě a jsou čitelné jen s velkými obtížemi. Další 

nepříjemností je používání pouze příjmení osob anebo doma užívaných tvarů křestních jmen, 

takže je velmi zdlouhavá identifikace.  

Album charakterizuje 17 obrázků mladých dam (většinou narozených v padesátých 

letech a provdaných v sedmdesátých letech 19. století), z čehož můžeme odvodit domněnku, 

že se jedná o album vrstevnic – přítelkyň, jehož vznik je možné zařadit cca do sedmdesátých 

let předminulého století. Zajímavostí je portrét Ference Liszta, irského hudebníka Percy 

Frenche nebo dcery Gyuli Andrassyho Ilony. Stranu č. 36 bychom mohli nazvat stranou 

kuriozit (fotografie nadměrně vysokého číňana a fotografie indiána) s popiskem „Badendorf“. 

Majitelkou alba by tak mohla být některá z vrstevnic fotografovaných mladých dam, kterou 

ale za současných znalostí nejsme schopni blíže určit.  

5.4.13 Charakteristika alba č. 13 

Černé kožené album s vytlačeným rokem 1872 na přední straně má 44 stran, na 

kterých je umístěno 43 fotografií typu kabinetka. Z důvodu nemožnosti vyjmutí z rámečků 

neznáme ani jeden ateliér, kde portrétní snímky vznikly. Až na několik úvodních fotografií 
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(strany alba 1-3 a 5) je zde patrná snaha o chronologický seznam fotografií párů, oddaných 

v letech 1871 – 1876. Vzhledem k tomu, že se zde nacházejí i snímky královských párů 

(arcivévodkyně Giselly a bavorského prince Leopolda nebo Marie Kristiny Rakouské a 

španělského krále Alfonse XII.) nejedná s největší pravděpodobností o svatby v příbuzenstvu 

či přátel, ale svým způsobem zajímavá sbírka fotografií manželských párů, jejichž sňatky byly 

uzavřeny v roce 1871, 1872, 1873, 1874, 1875 a 1876 a tedy tematické album. Fotografie 

prezentují partnerské dvojice, popisky označuji dámy ještě dívčími jmény, z čehož se dá 

usuzovat, že snímky mohly vzniknout jako zásnubní fotografie neboť pouze na snímku na 

straně č. 5 (španělský královský pár, který uzavřel sňatek v roce 1879)  je možné vidět pár ve 

svatebním oblečení.  

Majitelku (téměř jistě se vzhledem k tématu fotografií jedná o ženu) bychom měli hledat 

v okruhu rodiny Clam - Gallas nebo Khevenhüller – Metch, které se jeví jako možné 

z důvodu uvedení pouhých křestních jmen v popiscích týkající se těchto rodin (strana č. 9 – 

Karl - Edina, strana č. 23 - Marianna Herberstein – Sigmund), na rozdíl od popisek ostatních 

snímků označujících buď šlechtický titul a přídomek nebo křestní jméno a přídomek. 

5.4.14 Charakteristika alba č. 14 

Malé kožené album s velmi poškozeným smaltovaným obrázkem koně a psa na své 

titulní straně obsahuje 47 fotografií, jejichž formátem je vizitka. Vznik alba můžeme 

předpokládat nejdříve po roce 1866, kdy je tímto datem označena první fotografie alba, 

zobrazující chlapce s cylindrem, sedícího na stole. Tím chlapcem je podle popisky po 

rámečkem Franz Clam – Gallas, kterému bylo v roce 1866 dvanáct let a stáří chlapce na 

snímku popisce pod rámečkem odpovídá. Pouze u osmi portrétu můžeme identifikovat 

fotografický ateliér, který je v tomto albu naprosto převládajícím typem fotografie. Po dvou 

fotografiích je zastoupen ateliér M.L. Wintera z Prahy a ateliér Thiele v Teplicích, po jednom 

snímku vídeňský fotograf Victor Angerer, liberecký Jantsch, místně neurčený ateliér Grainer 

a fotograf z Benátek.  

Námětově se jedná o portréty mladých dam (na 45 fotografiích), které jsou věkově 

blízké Eduardině Clam – Gallasové (narozena 1851) a které jsou také zároveň jejími 

sestřenicemi a bratranci tj. děti sester její matky Klotildy Clam-Gallasové, rozené 

Ditrichstein. K Eduardině, jako majitelce alba, směřuje naše úvaha na základě popisků pod 

rámečky na straně č. 2, kdy je fotografie označená 1.2 zobrazena sedící dáma v kostkovaných 

šatech a čapce s mašlí jako „Großmama D.“ tj. babička Eduardiny,  Gabriella Ditrichsteinová, 

rozená Wratislaw a zejména snímek 2.2 je označen jako „mama“ a je na něm tvář Klotildy 
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Clam – Gallasové, roz. Ditrichsteinové, známá již z mnoha fotografií minulých alb. V tomto 

případě, se zdá být autorství alba č. 14 jednoznačně doložené.  

Datum vzniku alba, nejdříve rok 1866, může být podepřeno také fotografií saského 

generála Franze von Rudorffa, účastníka prusko-rakouské války v témže roce na snímku 2.2 

na straně 38. 

5.4.15 Charakteristika alba č. 15 

Patnácté album fotografií z fondu hrabat Chotků je malého formátu, v poškozené 

kožené vazbě. Na 50 stranách je shromážděno  42 snímků vizitkového formátu s jediným 

časovým údajem, rokem 1863 na straně 3, snímek 2.2 pocházející z ateliéru M.L. Wintera. 

Kromě tohoto fotografického studia se v albu nacházejí fotografie dalších sedmi ateliérů – po 

dvou od Ludwiga Angerera a z ateliéru Neumann, usazených ve Vídni. Typově jsou 

fotografie pouze v pěti případech místopisné, všechny ostatních jsou snímky portrétní 

(snímky zvířat opětovně zařazeny do kategorie momentek).  

Obsahově je album velmi různorodé a díky tomu se stává velmi nesnadné určit 

původce tohoto souboru fotografií, jehož vznik lze datovat po roce 1863. První okruh tvoří 

fotografie dam, jejichž rok narození je ve dvacátých až třicátých letech předminulého století a 

mohly by patřit k vrstevnicím či přítelkyním majitelky alba (Julie Obranovitsch, Karolina 

Raczynská, roz. Oettingen, Eleonora Arenberg – každá je představena na několika snímcích). 

Druhým tématem jsou fotografie některých členů rodiny Mensdorff (Alexander, Alexandrine, 

Marka, Hugo, Albert) a rodiny Auersperg (Vilemína, Franz, Gabriela, Engelbert), které se 

objevují už ve dříve analyzovaných albech.  

Poprvé se zde můžeme seznámit se zálibou dnes běžnou – sbírání snímků herců a 

hereček. Snímky v té době uznávaných hereček Charlotte Wolterové (1834-1897) a Josefine 

Gallmeyer (1838 – 1884) vypovídají o návštěvách vídeňských divadel a oblibě představitelek 

divadelních rolí ve společnosti. Na straně 32 a 33 je pod popiskami „Beckmann“ starší muž 

v různých kostýmech, jehož se nám nepodařilo s určitostí identifikovat (zřejmě Fridrich 

Beckmann 1806-1866) patřil však do výše zmíněného okruhu herců a hereček.  

Čtvrtým námětem pro toto album jsou místopisné fotografie z Biarritzu, čtyři 

fotografie na stranách 45 a 46 snad prozrazuje místo pobytu majitelky alba při cestách po roce 

1863. Pátým místopisným snímkem alba je pohled na město Pardubice s popisem názvu 

města pod rámečkem, který nám ale nic dalšího neprozrazuje. Zbývající fotografie alba (i zde 

se objevují portréty císaře  a další členů habsburského domu) nelze zcela tematicky zařadit a 

neukazují proto na osobu, s níž by mohlo být spojeno autorství alba.  
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5.4.16 Charakteristika alba č. 16 

Velké kožené album nese stopy po ozdobách na své vazbě a je cítit cigaretovým 

kouřem. Obsahuje rovných sto fotografií a je mixem vizitek (77 kusů) a kabinetek (23 kusů), 

které jsou rozloženy na 48 stranách alba.Všechny fotografie jsou ateliérové portréty, kromě 

jedné exteriérové fotografie na straně 32 (John Chotek na oslu). Ani toto album nemá mnoho 

určených ateliérů se stejných důvodů jako předešlá alba – fotografie nelze vyjmout z rámečku 

bez rizika jejich poškození. Proto se podařilo určit pouze sedm pět fotografických ateliérů : 

Baldi&Würthle Salzburg zhotovil dvě snímky alba, vídeňský ateliér Adéle, bratři Bop 

z Innsbruku, M.L. Winter, B.B. Altadonna a Ellinger Pesten po jednom snímku.  

Ani v tomto případě se nám zřejmě nepodaří s určitostí označit majitele alba neboť 

náměty fotografií jsou opět velmi různorodé. Nejčastěji se na fotografiích objevuje Marie 

Chotková rozená Ausperg buď samostatně nebo se synem Janem Rudolfem - Johnem (1865-

1884). Velmi hojně je zastoupena rodina Thunova (např. manželé Theodor a Marie, rozená 

Kinská s dětmi Vilemínou, Marii a Ruldolfinou a rodina Marie Chotkové – sestra Tereza 

Auerspergová, sestra Helena Rohanová a její děti Stephanie a syn Raoul. Větší pozornost je 

v tomto albu věnována i Chotkům, konkrétně jsou zde fotografie manželského páru z Velkého 

Března Antonína a Olgy, rozené Moltke a jejich dětí Karla, Marie a Olgy a také jednotlivé 

fotografie dalších členů rodiny, jako např. Louisa Frasso – Dentici, rozená Chotková, 

Ferdinand Chotek a snímky blíže neurčené mladé dámy Chotkové na stranách 39 (1.4) a 43 

(2.4). Fotografie tohoto alba nevznikly patrně dříve než v roce 1870, jak indikuje snímek 3.4 

na straně 6, který je jediným datovaným v tomto souboru fotografií.  

Pozoruhodnou zajímavostí je na straně 11, snímek č. 2.4, na němž je zcela výjimečně 

zachycen obslužný zámecký personál obvykle z fotografií vyloučený. Majitelka alba je pro 

nás v tuto chvíli nejasná, můžeme ale v tomto směru uvažovat o Marii Chotkové, ke které 

mají vztah mnozí, které fotograf zachytil. Pro zachycení místa a času, může být užitečné 

zvýraznit pobyt manželů Emericha a Julie Chotkových, společně s Marií, Enerstinou a 

Eduardem Thunovými ve Františkových Lázních v roce 1870, což dokládá fotografie na 

straně č. 6. 

5.4.17 Charakteristika alba č. 17 

Zajímavě řešená kožená vazba velkého alba s průhledem na fotografii první strany 

nabízí snímky obou hlavních formátů fotografií - jak vizitek (v počtu 26 snímků), tak větších 

kabinetek (30 snímků) na 44 stranách. Informace o fotografických ateliérech najdeme jen u 

třech fotografií a to na straně 22 zachytil ateliér Ludwiga Angerera v kostýmu pózujícího 
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Bélu Kálnokyho a na straně 27 jsou dva snímky z ateliéru Wilhelma Kuntzemüllera v Baden 

Badenu, na jehož snímcích je chlapec v čapce, jehož totožnost není známá. 

 V případě tohoto alba se zřejmě jedná o album, které vznikalo v průběhu delšího 

časového úseku, na což lze usuzovat z fotografií jejichž vznik je velmi pravděpodobný před 

rokem 1871 (před sňatkem Karla Khevenhüllera a Eduardiny, rozené Clam – Gallasové) a 

informace i o druhém sňatku  Marianny, rozené Herbersteinové v popiscích pod rámečky, 

který byl uskutečněn v roce 1890, za Maxe Rosenberga. Současně je téměř nemožné datovat 

cestu do Egypta, kde vznikla fotografie Klotildy Clam – Gallasové umístěná na straně č. 41, 

bohužel bez datace.  

Na celkem 56 portrétních fotografiích se nejčastěji představují  Karel Khevenhüller - 

Metsch, jeho bratr Sigmund, Eduardina Clam – Gallasová, Klotilda Clam – Gallasová, rozená 

Ditrichsteinová nebo Johanna Thunová, rozená Salmová. Mezi fotografie se nachází také 

snímek Marie Antonie Chotkové, rozené Khevenhüller – Metsch, sestry Karla Khevenhüller – 

Metsch a jejého švagra Otty Chotka. Přes tyto „zástupce“ Chotků v tomto albu máme zato, že 

pokud se týká autorství, půjde zřejmě o někoho z rodiny Clam - Gallasů nebo Khevenhüller – 

Metsch. Vzhledem k familiárnosti popisků pod rámečky a používání domáckých jmen 

k označení osob na snímcích přikláníme se spíše k osobě Klotildy Clam – Gallasové, matky 

Eduardiny (Ediny), jejíž fotografie, spolu s budoucím chotěm a jeho sestrou Leontinou 

Fürstenbergovou uvádí celé album a jsou jeho mottem. 

5.4.18 Charakteristika alba č. 18 

Album s pořadovým číslem 18 je ve znamení pestrosti obsahových témat, 

fotografických ateliérů a konečně i typů fotografie. Formátem všech 94 uchovaných snímků 

je vizitka, což mezi lety 1865-1867 nelze ani jiný formát očekávat (kabinetka byla 

patentována v roce 1866 a v českém prostředí se objevuje o něco později). Barvitost lokalit, 

kde fotografie vznikaly je poměrně široká : Berlín (ateliéry Philippa Graffa a Ernsta Milstera), 

Brusel (salón Ghemar Freres), Vídeň (Atelier Adéle a dr. Szekely&Massak), Žitava (Julius 

Schlegel), Řím (ateliér Alessandri) a jeden fotografický ateliér Georg E. Hansen v Kodani (?). 

Typem fotografie jsou stále jasně převládající portréty, nicméně 9 místopisných a krajinných 

snímků a tři momentky již začínají narušovat tuto portrétní hegemonii. Za zmínku v tomto 

smyslu jistě stojí fotografie hotel Amstel v Amsterdamu (strana č. 39), na níž je vytištěno 

jméno hotelu a jistě by se tento snímek dal nazvat i reklamní pohlednicí, tak jak ji chápeme 

dnes.  



Helena Hanušová, Fotografie 19. století jako historický pramen 

52 

 

Pokud budeme hodnotit obsah alba a jeho ukotvení v čase, lze zde uvést zatím 

nepotvrzenou úvahu o významu výskytu fotografií známých a významných osobností 

společenského dění ve fotografickém albu. Zatímco v předchozích charakteristikách byla 

fotografiím členů císařské rodiny anebo jiným význačným osobnostem přisuzována spíše 

pasivní role ve smyslu loajality monarchii nebo zvýšení prestiže alba, toto album zařazením 

osobností datuje vznik alba podle událostí, které se dotyčné osobě v daném roce staly -  

jednoduše řečeno, o čem se ve společnosti mluvilo v daném roce.  

Kromě jediného data (1865) pod rámečkem na straně 11, můžeme dobu vzniku alba 

ohraničit rokem 1867, kdy nám na straně č. 1 dva snímky císařovny Alžběty Rakouské 

sdělují, že téhož roku byla císařovna korunována uherskou královnou a významně se podílela 

se rakousko-uherském vyrovnání publikované ve stejném roce. Dále na straně 30 a 31 jsou 

události, o kterých se v šlechtických salónech jistě hodně mluvilo a ty jsou prezentovány 

fotografiemi mexického císaře Maxmiliána a císařovny Charlotty neboť v roce 1867 skončilo 

panování rakouského arcivévody v Mexiku jeho popravou povstalci a psychickým 

zhroucením jeho manželky. Ještě jedna událost, kterou připomínají fotografie arcivévodkyně 

Matyldy Marie Rakouské (1849-1867) na stranách 31 a 32. Osmnáctiletá arcivévodkyně 

zemřela na následky popálení, kdy požár vznikl z dosud nevyjasněných příčin, údajně při 

kouření cigaret.  

Toto album nám tak kromě dalších, již známých tváří okolí majitelky (pravděpodobně 

Klotilda Clam-Gallasová) podává také jasnou informaci, o tom co vzrušovalo dámy v 

šlechtických salónech v roce 1867. Byly to  podobné příběhy, o jakých čteme nebo slyšíme 

v moderních mediích dodnes. Poslední stránky alba i zde patří fotografiím z cest. V roce 1867 

byl cílem Haag, Amsterdam a holandské pobřeží Atlanského oceánu, jak o tom přináší 

svědectví snímky na stranách 35-40. Mimochodem, i hotel Amstel v Amsterdamu byl 

postaven v roce 1867. 

5.4.19 Charakteristika alba č. 19 

Větší kožené album s medailonkem s hraběcí korunkou a iniciálami ECG uvozuje 

další z „clam-gallasovských“ alb ve fondu Chotků. Obsahem je 23 fotografií – kabinetek, 

kterou jsou datacemi určeny mezi lety 1884-1892. V tomto albu se podařilo identifikovat 

pouze čtyři fotoateliéry (Wilhelm Lau Bregenz, A. Red Linz, Montabone Roma a H. Eckert 

Praha). Typově převažuje portrét, zejména v exteriérech a čtyři fotografie jsou momentky, na 

nichž je třikrát zachycena venkovská slavnost, snad dožínky a mladý muž v koruně bezlistého 

stromu. Tato fotografie ze strany 20 je označena jako „Thun Ostern 1892“ a identická osoba 
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se objevuje ještě na několika dalších snímcích exponovaných v reáliích venkovské vily. Na 

fotografii na straně 24 lze spatřit známou tvář českého politika Leo Thuna s datací 1885, který 

v roce 1888 bez potomků zemřel. 

Největší počet snímků alba je tematicky nasměrována na rod Thunů, bohužel bez 

jmenného určení. Časově tedy tyto „thunovské“ snímky spadají do období velikonoc roku 

1892. Snímek na straně 15 je věnován Chotkům, kde nacházíme i Marii Chotkovou, jejíž smrt 

v roce 1888 (stejně jako Leo Thun) potvrzuji dataci vzniku alba spíše po tomto roce. Na 

straně 5 můžeme v praxi sledovat degradaci fotografie, způsobenou pravděpodobně dřívějším 

vlivem nesprávného uložení. 

5.4.20 Charakteristika alba č. 20 

Luxusní kožená vazba dvacátého alba s mosazným kováním rohů a medailonkem 

uprostřed a hraběcí korunkou na ním má 24 stran se 4 rámečky na straně. Celkem obsahuje 84 

vizitek, kde pouze několik chybějících fotografií umožňuje identifikaci fotografického 

ateliéru na protilehlé straně alba. Tematicky je album nevyhraněné, obsahuje snímky Marie 

Chotkové, jejího syna Jana, příbuzné Chotků Fünfkircheny a příslušníky rodiny Paar. Za 

jistých okolností můžeme uvažovat o Marii Chotkové, ale majitelem může být kdokoliv jiný. 

Velmi problematická je čitelnost (spíše nečitelnost) popisků pod rámečky a z toho vyplývající 

neschopnost určit osoby na velké části vizitek, protože problém je především čitelnost 

křestních jmen. Z tohoto důvodu není možné najít vztah majitelky alba k Romanovi 

Sanguzsko, jehož tvář vidíme na čtyřech fotografiích nebo k rodině Esterhazy. 

Pouze čtyři odhalené ateliéry jsou však velmi netypicky lokalizovány – ateliér 

Sternfeld ve Františkových Lázních, J. Tomáš v Praze, D´Alessandri v Římě a Levickij 

v Petrohradě. Časové určení vzniku alba (nebo fotografií) můžeme předpokládat mezi lety 

1869 – 1880. Na závěr lze konstatovat, že ačkoliv toto album obsahuje velké množství 

fotografií jeho informační hodnota, alespoň v této chvíli, není příliš vysoká. 

5.4.21 Charakteristika alba č. 21 

Malé album v kožené vazbě s funkčním zavíráním je svým obsahem velmi chudé. Na 

26 stranách je umístěno 26 rámečků, ale pouze 6 z nich je osazeno fotografií. Pět snímků jsou 

místopisné fotografie, první  zachytil vilu v Aigenu u Salcburku, kde sídlil od roku 1869 

Emerich Chotek s manželkou Julií Thun – Hohenstein.
105

 Fotografie formátu vizitky je 

                                                 

105
  I. CERMAN, Chotkové, s. 517. 
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označena fotografickým ateliérem Carla Hintnera. Ačkoliv tematicky jsou snímky místopisné 

a jedna fotografie je momentka, nepodařilo se zjistit co je spojuje. Ostatní snímky zachytily 

velmi vzdálenou postavu na venkovním cvičišti v lese (?), tradiční snímek aténské Akropole, 

s popisem Laučin (Loučeň?) pod rámečkem na straně 16 je zámek v parku. Další popisy pod 

rámečky jsou bez fotografií (Schönau, Kärnthen, Blatna, Teplitz). Lze se proto domnívat, že 

malé album patřilo rodině Chotků, vzniklo po roce 1869 a patrně představovalo soubor 

místopisných fotografií jejichž vzájemnou vazbu nelze určit. 

 

5.4.22 Charakteristika alba č. 22 

Pouhé čtyři fotografie jsou uchovány v malém albu s koženou vazbou a vyraženými 

ozdobami. Formátem snímků je vizitka a typově jsou fotografie na stranách 26-28 momentky. 

Na těchto třech snímcích je zachycen městský ruch – lidé, nákladní vozy tažené koňmi, 

fiakry. Fotografie jsou bohužel poškozené, zřejmě nesprávným uchováním, ale přesto jsou 

jediné v chotkovském albovém fondu, na nichž je toto téma zobrazené i když bez časového a 

lokačního údaje. Na čtvrtém snímku je  bílý psík sedící na stolku. 

 

5.4.23 Charakteristika alba č. 23 

Reprezentační velké album v kožené vazbě s mosazným kováním je posledním řadě alb 

RACH. Obsahuje fotografie formátu kabinetek a všech 24 fotografií jsou portréty pořízené 

v ateliéru. Nejfrekventovanějším ateliérem alba je zde ateliér Adéle ve 12 případech a ateliér 

Victora Angerera v 7 případech, oba byly umístěné ve Vídni. Třetí určený ateliér je ateliér 

káhirského fotografa O. Schoeffta, který zachytil stojící dámu v cestovním obleku, o níž 

předpokládáme, že je to Klotilda Clam – Gallasová a tuto fotografii vidíme již podruhé. Tato 

dáma se objevuje na téměř třetině fotografií alba a zbylé snímky patří jejímu synovi 

Františkovi, jeho dcerkám Kristýně a Eleonoře, dvěmaff dcerám Klotildy - Eduardině a 

Klotildě a jedna fotografie patří matce Klotildy – Gabriele Dietrichsteinové.. Jak vazba alba, 

tak jednotlivé fotografie jsou ukázkou reprezentačního alba rodiny Clam – Gallas, i když 

překvapivě chybí hlava rodiny Eduard Clam – Gallas. Fotografie vznikaly mezi lety 1871-

1888. 
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5.4.24 Postup zpracování alb RACH – přílohy č. 1 a č. 2 

Charakteristiky jednotlivých alb RACH vznikaly na základě vypracovaných Evidenčních 

listů alba (viz příloha č. 2 – evidenční listy alba RACH č. 1 - č. 23) a reprezentují detailní 

zpracování každého alba podle stanovených kritérií. Kritéria pak jsou jednotlivými prvky, 

kterými je popsána každá fotografie každého alba i album samotné a umožňuje nám získat 

údaje potřebné k celkové analýze alba. Záznam kritérií každé z 1164 fotografií obsažených 

v albech RACH i s přihlédnutí k několika opakujícím se reprodukcím stejného negativu (např. 

zásnubní fotografie Zdenka a Georginy Kinských nebo Karla a Ediny Khevehüllerových se 

objevuje ve více albech), dokládá důkladnou přípravu ve Státním oblastním archivu Praha pro 

konečné zhodnocení alb RACH. 

Pro snadnější orientaci v albech RACH vznikl Přehled fotografických alb rodinného 

archivu Chotků ve Státním oblastním archivu Praha, který je přílohou č. 1 této práce. 

Obsahuje záznam o archivním uložení (inventární číslo a číslo kartonu), počtu fotografií 

v albu, jeho určeném nebo pravděpodobném vlastníkovi (?), období, ve které album a 

fotografie vznikaly a zkrácené téma alba, je-li album tematické. Z přehledu je patrné, že 

určení autora/vlastníka alba je velmi komplikované a v mnoha případech se je identifikovat 

nepodařilo (deset alb má v kolonce vlastník – neznámý) nebo jeho autorství nemůžeme 

s jistotou potvrdit (?).  

Bezpečně můžeme spojit s konkrétním jménem pouze album č. 1 a album č. 3 a to s 

Marií Chotkovou, se kterou mohou být díky tematické blízkosti spojeny další tři alba (č. 11, 

16 a 20). Dalších šest alb (č. 2, 10, 17, 18,19 a 23) je z důvodu velmi podobné koncepce 

obsahu alba přisuzována s otazníkem Klotildě Clam-Gallasové a o albu č. 14 je uvažováno 

jako o albu, jejichž autorkou by mohla být Eduardina Khevenhüller – Metch. Album č. 9 je 

tematicky navázáno na rodinu Lützow a pobyt saských důstojníků na lützowském zámku 

Ebreichsdorf v Dolním Rakousku v roce 1866. To by mohlo ukazovat na autorství Karolíny 

Lützow – rozené Chotkové.  

Na základě výše uvedených charakteristik lze soudit, že rodinná alba v druhé polovině 

19. století vznikala spíše systematicky než nahodile, tematicky se zaměřovala na blízkou i 

širší rodinu a mohla zahrnovat i odkazy na společenské události, které současníky zajímali. 

Mohla to být narození či úmrtí známých osob veřejného života, oblíbení herci ,herečky, 

umělci nebo výjimečné události, o kterých se mluvilo ve společnosti. Na příkladu tohoto 

vybraného rodinné archivu se jeví, že autorkami alb byly dámy, které tím mohly vyjadřovat 

své postoje a mínění k rodinným i společenským událostem. 
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6 Závěr  

Charakteristické pro práci s historickou fotografii je přepínání v čase. Pohled na 

fotografie zachycující dávno zmizelý svět osob a událostí, na kterých se jinak neúprosný čas 

na okamžik zastavil, tím poskytl po více než sto letech emociální návrat do oné doby. 

Historické fotografie vždy vzbuzují emoce, které podněcují naší touhu pátrat po životních 

osudech lidí, kteří na nás němě hledí z doby již minulé. Hodiny strávené ve Státním oblastním 

archivu Praha při zpracovávání téměř 1200 fotografií uložených ve 23 albech fondu 

rodinného archivů Chotků, tak představoval nejen vzrušující hledání identity a vazeb 

bezejmenných tváří fotografií alb, ale i pocit jisté sounáležitosti se světem na fotografiích, 

kterému se snažíme porozumět. 

Vytčeným cílem této bakalářské práce bylo nalézt genealogické a sociální souvislosti 

mezi fotografiemi s popisy pod rámečky fotografií (nebo na nich) a rodinnou historií autora 

sbírky fotografií v albu. Dalším úkolem bylo zhodnotit přínos rodinných alb pro identifikaci 

neoznačených fotografií v rodinných archivech. Výsledkem této práce jsou na základě předem 

určených kritérií Evidenčního listu alba RACH a rozboru jednotlivých alb následující 

zobecňující zjištění : 

 Určení neznámého autora alba je téměř nemožné z důvodu důsledně 

provázaných příbuzenských vztahů a téměř neprodyšně uzavřené společnosti 

tj. přítomnosti stejných osob na fotografiích v rozsahu cca čtyř rodin. Autor 

tedy může pocházet z kterékoliv z těchto rodin 

 Datování vzniku alba, resp. fotografií je ve většině případů umožněno díky 

detailům o fotografickém ateliéru na rubu. Problémem fotografií 

uchovávaných v albu však zůstává, že je v mnoha případech nelze z rámečku 

vyjmout bez poškození fotografie nebo rámečku. Další možností je poměrně 

časté datování na stránkách alba, pod rámečky nebo přímo na fotografiích. 

Rovněž odvození data od společenských událostí zachycených na snímcích je 

jednou z cest, pokud autor alba tento způsob používá 

 Vazby alb tohoto fondu nesou znaky luxusního zpracování, jsou vázány v kůži 

nebo potaženy sametem, mosazné ozdoby zvyšují dojem přepychu. Pouze 

v jednom případě jsme zaznamenali výrobce, resp. prodejce alba. Alba sloužící 

k propagaci rodu jsou opatřena erby a iniciálami člena rodiny 
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 Fotografické ateliéry, ve kterých portréty chotkovských alb především 

vznikaly, patřily mezi renomované salóny ve Vídni (např. Ateliér Adéle, L. 

Angerer) a v Praze (M.L. Winter, J. Eckert ad.). Množství fotografií vzniklých 

v jiných evropských městech jsou ukázkou toho, jak široký byl dosah 

rodinných vazeb po Evropě (Berlín, Budapešť, Salcburk ad.) , případně jaké 

byly cíle cest za poznáním a odpočinkem tehdejší šlechtické společnosti 

(evropská přímořská letoviska, lázně). Je však třeba mít na paměti, že většina 

ateliérů zůstala kvůli možnosti poškození fotografie skryta 

 Nejrozšířenějším formátem fotografií v albech ve fondu jsou vizitky. Důvodem 

je v jednak delší doba od jejich vzniku (1854) a jednak možnost umístění i čtyř 

vizitek na stránku alba. Kabinetky, patentované v roce 1866, byly umisťovány 

obvykle jedna na stránku je jich tedy v celkovém součtu podstatně méně 

 Typově zcela převažují portrétní fotografie vytvořené v ateliéru. 

V sedmdesátých letech se objevují první exteriérové portréty pořizované 

fotografy z ateliérů a teprve koncem osmdesátých let 19. století (s rozšířením 

procesu suchých želatinových desek sériově vyráběných) se začínají v 

„našich“ albech objevovat momentky pořizované zřejmě  fotografy - amatéry 

z řad šlechty 

 Popisky pod rámečky, nejdůležitější informační zdroj v albu, se objevují 

poměrně často, ale zase ne tolik, jak bychom si přáli. Ačkoliv se někdy zdá, že 

některé fotografie jsou identifikovány stále dokola (např. Edina), některé jiné 

časté fotografie nejsou v albu označeny jménem portrétované osoby nikdy. 

Popisky pod rámečkem nebo přímo na fotografii obsahují obvykle jméno nebo 

jméno a přízvisko. Některá alba mají fotografie označené jménem včetně 

šlechtického titulu a přízviska (plní zřejmě funkci reprezentační) a jiná alba 

mají osoby na fotografiích označena jen zdrobnělinami užívanými v rodině 

(Alina, Edina, Mitzi apod.). Tato alba byla zřejmě používána jen v rámci úzké 

rodiny, tak jak to děláme dodnes. Skupinové fotografie, kde je každá osoba 

označena číslem a identifikován na stránce alba patří mezi ty, které nám 

osvětlují společenské nebo rodinné vazby. Takové fotografie se v malém počtu 

nacházejí v albech RACH. Problémem je mnohdy špatná čitelnost a použité 

zkratky jmen 
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 Struktura ukládání fotografií do alb, ani jejich tematický obsah nemá obvykle 

pevnou formu. Kromě členů rodiny (tzn. v šlechtickém prostředí nejméně čtyři 

vzájemně příbuzensky propojené rodiny), se v albu obvykle nacházejí 

fotografie příslušníků vládnoucích Habsburků, herců a hereček v oblíbených 

divadelních rolí, malířů a hudebníků.  

Na základě těchto zobecňujících zjištění je možné fotografická alba v rodinných 

archivech považovat za další ze zdrojů informací, které nám jejich prostřednictvím přibližují 

život ženské části privilegované vrstvy české společnosti ve 2. polovině 19. století. Album 

bylo svým způsobem „obrazový deník“, do kterého zpravidla v průběhu několika let, vkládaly 

dámy fotografie zaměřené ke konkrétním tématům (rodina, záliby, společenský život, 

cestování, společenské a politické události ad.) nebo i bez sjednocujícího námětu. Nutno 

podotknout, že téma alba nebylo obvykle jen jedno a pokud bylo jedno, bylo doplněno mixem 

fotografií (fotografie oblíbených hereček, právě oslavovaných malířů ad.) a téměř nikdy 

nechyběla alespoň jedna fotografie některého z členů císařské rodiny. Specifickým znakem 

některých alb RACH (jejichž pravděpodobnou autorkou je Klotilda Clam-Gallasová) jsou 

fotografie veřejně známých osob, které odkazují na společenské události spojené s těmito 

osobnostmi v určitém roce. 

Alba reprezentovala urozenou rodinu ve veřejném sektoru ve stylu dřívějších 

rodových galerií, kdy kožená vazba alba opatřená erbem, iniciálami majitele a kde fotografie 

luxusního formátu kabinetky společně prezentovaly jednotlivé členy rodiny při vzájemných 

návštěvách aristokratických rodin, zřejmě jako součást „programu pro dámy“. Kromě těchto 

reprezentačních alb vznikala alba pro soukromé účely vlastníka, která obsahovala rovněž 

členy rodiny, ale té široké, znovu potvrzující uzavřenost a provázanost šlechtických rodin 

v Evropě. Od reprezentačních alb se odlišují také familiárností jmen v popiscích a jednodušší, 

ale vždy kvalitní vazbou. Je možné očekávat, že tato soukromá alba byla součástí ryze 

dámských setkání neboť jejich témata jsou většinou spojena s rodinou, dětmi, vdavkami nebo 

místy pobytu při každoročních ozdravných nebo poznávacích cestách nejen po Evropě, 

jednoduše řečeno, i dnes typicky ženská témata. 

Na příkladu rozboru alb rodinného archivu Chotku lze konstatovat, že členové rodiny 

Chotků se objevují v osmi z celkových dvaceti tří alb fondu. Je poměrně překvapivé zjištění, 

že zbývajících čtrnáct alb obsahuje velké množství fotografií se vztahem k rodině Clam-

Gallasů, resp. Dietrichstein, Mensdorff a Khevenhüller - Metch.  To co tyto čtyři rodiny 

spojuje je patrně osobnost Klotildy Clam – Gallasové, rozené Dietrichstein, jejíž autorství 
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však zatím nelze prokázat. Důvod přítomnosti takového množství „cizích“ alb v RACH se 

zatím nepodařilo uspokojivě vysvětlit.  

Přítomnost fotografií Marie Chotkové a jejího syna Johna v  Clam-Gallasovských 

albech nejsou dostatečným důvodem pro přítomnost takového počtu alb v chotkovském 

archivu také s přihlédnutím k tomu, že některá alba vznikla až po smrti Marie Chotkové 

v roce 1888 a v RACH není zachována žádná korespondence těchto dvou dam, která by 

mohla do této situace vnést trochu světla. Přesto je možné o výměně rodinných alb mezi 

možnými přítelkyněmi uvažovat a odpověď je nutno hledat v rodinném archivu Clam – 

Gallasů. 

Ačkoliv rodinný archiv Chotků obsahuje pouze osm alb obsahující fotografie jejich 

příslušníků a širší rodiny je důležitým informačním zdrojem pro studium života této rodiny 

60. až 80. let předminulého století. Marie Chotková, rozená Auersperg systematicky 

shromáždila fotografie a uspořádala je do alb, které nám pomáhají identifikovat zapomenuté 

tváře jejích příbuzných a přibližují životní styl majitelů novodvorského a veltruského 

velkostatku i jejich příbuzných. Zároveň jsme svědky stejné činnosti, pravděpodobně Klotildy 

Clam - Gallasové, které se ještě s větším osobním vkladem do struktury uspořádání alb 

podařilo zprostředkovat pro nás zajímavý vhled do tehdejší dámské části aristokratické 

společnosti – do jejich zájmů, zálib, zábav i vlastní prezentace. 

Alba rodiny Clam – Gallasů v RACH přinášejí velké množství fotografií 

zdůrazňujících prestižní postavení této rodiny mezi aristokracií monarchie a jejich hrdost na 

úzké rodinné vazby s dalšími význačnými rodinami – Dietrichstein, Mensdorff, Khevenhüller 

– Metsch, Thun ad., jejichž členové se na fotografiích hojně vyskytují. Ve větší míře než osm 

alba dedikovaných Chotkům, představují tato alba rušný společenský život, který tato rodina a 

její příbuzní vedli (fotografie ze společenských salónů), jejich zábavy a podniknuté cesty, 

které fotografie v albech dokumentují.  

Odhalování tajemství historických fotografií není jednorázovou záležitostí. Každým 

novým zkoumáním těchto snímků, získáváme další, předtím neviděné detaily ze života 

rodiny, jejíž alba studujeme a nacházíme stále nové vztahy a souvislosti, která dále odkrývají 

více než sto let staré výpovědi zakódované ve starých fotografiích. Fotografická alba 

šlechtických rodin uchovaná v rodinných archivech nám podávají jen tolik informací, kolik 

jsme schopni z nich vyčíst na základě úrovně našich současných znalostí o době, společnosti, 

prostředí a způsobu života tehdejších elit. Stejná alba otevřená s časovým odstupem mohou 

přinést informace, která dnes ještě neumíme číst.  
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