
 

Složení filmových materiálů 

Černobílý NEGATIV 
(průřez filmovým materiálem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Černobílý POZITIV 
(průřez filmovým materiálem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosič – Podkladová vrstva 

Emulzní želatinová vrstva 
Mezivrstva 

(preparační) 

Antihalační 
vrstva 

(protizávojová) 

Výška 

UV filtr 

120-125 µm 

15 µm 

3-4 µm 

3-4 µm 

3 µm 

 

Nosič – Podkladová vrstva 

Emulzní želatinová vrstva 
Mezivrstva 

(pojivo) 

Antihalační 
vrstva 

(protizávojová) 

Výška 

Antifrikční 
(protitřecí) 

120-125 µm 

15 µm 

3-4 µm 

3-4 µm 

4 µm 

Světlo 

 Příloha 1 – Autorova středoškolská práce na téma „Filmový materiál“
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Barevný třívrstvý NEGATIV 
(průřez filmovým materiálem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Barevný třívrstvý POZITIV - Kodak Eastman 
(průřez filmovým materiálem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poznámka: Tento pozitiv má přehozené pořadí barev kvůli tomu, že v projektoru prochází paprsky nejprve podkladovou vrstvou a následně 
EŽV. Jako poslední vrstvou prochází barvou purpurovou. Purpurová je proti ostatním barvám zárukou nejvyšší konturové ostrosti. Vyšší 
konturovou ostrost  najdeme pouze u barevného materiálu Technicolor.  

 

 

Nosič – Podkladová vrstva 

EŽV – citlivá na červenou 

Protiodrazová 
vrstva 

 

Antihalační 
vrstva 

(protizávojová) 
 

Výška 

Antifrikční 
(protitřecí) 

 

EŽV – citlivá na zelenou 

EŽV – citlivá na modrou 

15 µm 

120-125 µm 

15 µm 

 3-4 µm 

3-4 µm 

 3-4 µm 

15 µm 

3 µm 

3-4 µm 

Mezivrstva 
(preparační) 

Žlutý filtr 

Světlo 

 

Nosič – Podkladová vrstva 

EŽV – citlivá na modrou 

Protiodrazová 
vrstva 

Antihalační 
vrstva 

(protizávojová) 

Výška 

UV filtr 

EŽV – citlivá na červenou 

EŽV – citlivá na zelenou 

15 µm 

120-125 µm 

15 µm 

 3-4 µm 

3-4 µm 

 3-4 µm 

15 µm 

3 µm 

3-4 µm 

Mezivrstva 
(preparační) 

Žlutý filtr 
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Výroba filmových materiálů 

        Na obrázcích vidíme, že filmový materiál se skládá z mnoha vrstev. Nejdůležitější vrstvou je 
vrstva světlocitlivá (EŽV). Ostatní vrstvy jsou především protektivní.  

        Základem této světlocitlivé vrstvy je přírodní, bílkový produkt – želatina (proto také název 
emulzní želatinová vrstva). Z hlediska biologicko-chemických vlastností jde o skleroprotein. 
Získáváme jí odbouráváním kolagenu z rozdrcených kostí a rozemletých kůží hovězího dobytka. 
Želatina je výhodný koloid. 

Koloid – z řečtiny; kolla = klih. Látka, která má potřebnou čirost, tuhost, schopnost absorbovat, 
rozptýlit a poté i fixovat ionty chemických látek.   

Postup výroby světlocitlivé vrstvy dělíme na následující etapy: 
• Emulzifikace 
• I. zrání (též Ostwaldovo zrání) - pouze fyzikální proces 
• II. zrání (též dozrávání ) - topochemický = fyzikální i chemický proces 
• Doba životnosti materiálu („III. zrání“) 
 

Emulzifikace: 
• Varová – až 80°C (tzv. horký proces) 
• Amoniakální proces – přidán amoniak => stačí 30-50°C (tzv. studený proces) 

 

Varová emulzifikace: 
        Roztaví se emulze a v digesčních (nerezové velké nádoby) nádobách se mísí s vodnými roztoky 
dusičnanu stříbrného a bromidu draselného (poměr mezi těmito látkami je 4 díly bromidu na 3 díly 
dusičnanu). Probíhá chemická reakce, která říkáme DIGERACE. Po ukončení digerace získáme 
v želatině rozptýlené mikrokrystaly bromidu stříbrného. Dále zbytkový chromid draselný a dusičnan 
draselný. Bromid stříbrný se dle potřeby dosycuje chloridem nebo jodidem a vznikají AgCl, AgBr, 
AgI. Během emulzifikace získáme buď roztok nasycený, nebo nenasycený. Čím je teplota chemikálií 
vyšší, tím je nasycenost směsi nižší a naopak. 

 
o Nenasycený roztok 
Vzniká tím, že při slévání vodních roztoků si nové zalévané ionty stříbra usedají na již dříve 
vytvořené mikrokrystaly a ty rozměrově rostou. Výsledkem je menší celkové množství 
mikrokrystalů větších rozměrů. 

o Nasycený roztok 
Má charakter opačný. Při slévání se mikrokrystaly rovnoměrně rozptylují a jsou ve velkém 
množství s malými rozměry fixovány v želatině.  

        Citlivost emulzní želatinové vrstvy je tedy dána koncentraci vodného roztoku (dusičnanů), 
teplotou, dobou digerace, dále množstvím chloridu zlatitého nebo nověji thyokyanatanu zlatného, 
který v části mikrokrystalu nahrazuje stříbro. 

        Na závěr emulzifikace emulzi prudce zchladíme na teplotu pod 30°C. Nařežeme emulzi na tenké 
čtyřhranné proužky a ty následně chemicky čistíme. Odbouráváme dusičnan draselný a další případné 
nečistoty. Celý tento proces se provádí při neaktinickém záření (v komoře).  Po skončení čištění se 
emulze opě
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I. zrání (Ostwaldovo zrání) 
        Při tomto fyzikálním procesu se mění velikost a množství mikrokrystalů (nemění se jejich 
chemické složení). Mohutnější a tím i energicky silnější mikrokrystaly odebírají ionty menším 
mikrokrystalům. 

        Po skončení prvního zrání probíhá stejný cyklus chlazení (při požadované citlivosti) a čištění 
želatiny. Oba tyto procesy se dělají v prostředí bez světelného záření (úplná tma). Materiál se 
následně předepsaný čas stabilizuje. 

 

II. zrání (dozrávání) 
Při tomto procesu dochází ještě k částečným změnám velkosti mikrokrystalů, ale hlavně se 

výrazně mění chemické složení vrstvy. Jde o proces fyzikálně-chemický (topochemický). Na základě 
senzitometrických měření se upravují požadované vlastnosti vrstvy přísadami. Při jeho ukončení 
získáme hlavní vlastnosti filmu (citlivost, strmost a závoj). 

 

• Látky přidávané během II. zrání: 
o Bromid stříbrný - má nejvyšší citlivost danou relativně největší velikostí zrn 

mikrokrystalů, užívá se hlavně u snímkových (negativních) materiálů.  Dosahuje 
pouze průměrné strmosti.  

o Chlorid stříbrný - má citlivost nižší (o cca 60%), ale výrazně vyšší strmost 
exponovaného snímku. Kombinace chloridu a bromidu čili chlorobromid-stříbrné 
vrstvy se užívají převážně u barevných pozitivů jak u fotografií s papírovou tak RC 
podložkou i u filmových materiálů. 

o Iodit stříbrný - Používán v počátcích fotografické a filmové techniky. Jeho citlivost 
je velmi malá a v současné době se přidává pouze v jednotkách malých procent, 
protože výrazně snižuje závoj.  

 

 

• Druhy přísad přidávané během II. zrání: 
o senzibilační 
o stabilizační 
o barvotvorné 
o protizávojové 
o licí 
o utvrzovací 
o antidifusní 
o desinfekční 
o smáčecí 

Senzibilační přísady 
Rozšiřují spektrální citlivost emulze. Přirozená citlivost AgHal je pouze na nejkratší vlnové délky 

viditelného spektra s přechodem do UV záření. Příčinou je lehké zbarvení halogenidu stříbra, které se 
nám jeví při dopadu světla v barvě žluté. To tedy maximálně pohltí a exponuje barvu modrou. Dál 
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propustí červenou a zelenou, ale ty už musí projít dalšími vrstvami. Každá emulzní vrstva třívrstvého 
barevného filmu se vyrábí samostatně.  

• Druhy senzibilací: 
o Nesenzibilovaná – Přirozená citlivost na modrou s přesahem do UV záření. 
o Ortochromatická – Zachovává přirozenou citlivost na nejkratší vlnové délky, 

neupravuje citlivost na červenou (dlouhé vlnové délky) ale zvyšuje citlivost na zelenou 
(střed spektra). 

o Ortopachromatická – Zachovává přirozenou citlivost na nejkratší vlnové délky, 
neupravuje citlivost na zelenou (střeních vlnové délky), ale zvyšuje citlivost na 
červenou (dlouhé vlnové délky). 

o Panchromatická – Vrstva je senzibilovaná rovnoměrným zvýšením citlivosti na 
dlouhé i stření vlnové délky, čili na zelenou a červenou. Citlivost ale není tak vysoká 
jako u předchozích specializovaných vrstev. Tyto materiály se užívají u černobílé 
fotografie. Zajišťují měkčí podání s větším odstínem šedi. 

o Superpanchromatická – Je senzibilovaná z hlediska TC (teploty chromatičnosti) 
dopadajícího světla. Materiál je tedy vyráběn samostatně pro světlo umělé 
(TC=2800K; značí se L) a pro světlo denní (5500K; značí se S). Užívá se jak u 
černobílého, tak i u barevného filmu. 

o Speciální materiály: 
? Infrachromatické - Citlivost na pro nás neviditelné infračervené záření. Lze 

tedy exponovat snímek i při velmi hustém dešti nebo v mlze (ale samozřejmě 
se sníženou kvalitou).  

? materiály se zvýšenou citlivostí na záření luminiscenční a fluorescenční 
 
 

Stabilizační přísady 
        Tlumí pokračování druhého zrání po jeho ukončení, zchlazení emulze a její další životnosti.  Tato 
přísada zaručuje, že pokud je materiál uschován v teplotě cca 15°C v neutrální vlhkosti (cca 55%), 
nemění se po dobu jeho životnosti (záruční doby) jeho kvalita. 

Barvotvorné přísady 
        Organické látky, které nejen rozšiřují spektrální citlivost, ale při vyvolání barvotvornou vývojkou 
reagují s jejími oxidačními zplodinami a mění se na barviva. Barviva obklopí atomy kovového 
stříbra, které se vyredukovaly v prvotní fázi vyvolávání a tvoří jednotlivé body obrazu. Kovového 
stříbra se následně zbavíme bělením. Výsledný obraz je tvořen pouze barvami. 

Protizávojové přísady 
        Zabraňují vzniku nežádoucí optické hustoty v místech, kam nedopadlo světlo a měly by tedy 
zůstat čirá (bílá). Tuto hustotu nazýváme závoj a vytváří nám odstíny šedi s mírným zbarvením 
dožluta., které snižují potřebný kontrast. Závoj účinně potlačuje bromid draselný a jodit. 

Licí přísady 
        Vyvolávají povrchové pnutí molekul želatiny a tím zaručují, že při zchlazení se sráží a tuhnou 
rovnoměrně. Vytvoří rovný a hladký povrch. 

Utvrzovaní přísady 
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        Zvyšují odolnost vrstvy proti teplu (želatina začíná měknout při teplotách vyšších 30°C, nad 
50°C se taví). Ve filmové dráze projektoru je při soustřední světla vysokých stupňů výbojek teplota až 
80°C. Teplotní odolnost se tedy zvyšuje na 90°C.  

Antidifuzní přísady 
        Želatina, během výroby, získává sama citlivost na světlo. Není potom možné exponovat bod 
odpovídající velikosti mikrokrystalu, na který světlo dopadlo. Želatina se přirozeně chová jako piják a 
světlo místo bodů vytvoří rozptylový kroužek (DSP=difusní světelné plošky). Antidifuzní přísady 
tomuto jevu zabraňují. 

Dezinfekční přísady 
        Poréznost a prostupnost želatiny je příčinou malé odolnosti vůči vnějším nečistotám, hlavně 
sporám plísní.  Proto se tyto přísady nazývají také protiplísňové. 

Smáčecí přísady (smáčedla) 
        Zaručují rovnoměrné schnutí tekutin a na povrchu vrstvy. 

 

Stabilizace vrstvy 
        Po ukončení druhého zrání, které se kontroluje namátkově pomocí senzitometrických měření na 
denzitometrech, se emulze zchladí a nechá se 5-30 dnů ležet a stabilizovat v úplné tmě. 

 

Polévaní vrstev 
        V současné době se provádí pouze na pásových strojích (polévačkách). Délka pásu je 30 m i více. 
Materiál je buď leštěná chromniklová ocel, nebo měď, která je pochromovaná nebo postříbřená 
technických stříbrem. Pás je umístěn ve světelné a vzduchotěsné skříni. Ze skříně je odsát vzduch a 
do vakua je natlakován inertní plyn (argon nebo krypton). Tyto netečné plyny žádným způsobem 
chemicky nereagují s natavenou želatinou. Šíře pásu je zpravidla 110 cm.  

        Dříve se používaly tyto techniky: ponorná, nabalovaná a dotyková. Dnes se používá výhradně 
technika optoelektrickou štěrbinou. Nejprve se polévá podkladová vrstva společně s antihalační 
vrstvou. Štěrbinové polévačky umí polévat až 5 vrstev postupně najednou i rychlostí až 60 m za 
minutu. Skříň polévaný materiál v konečné fázi vysušuje. Hotový film se navíjí do světlotěsných 
bubnů.  

 

Polévání emulzní želatinové vrstvy 
        Jednotlivé vrstvy se vzájemně propojují mezivrstvami a vytváří preparační vrstvy.  V současné 
době se čistá želatina rozředí směsí vody, technického lihu a kyseliny octové a vytváří tekutou směs, 
která spolehlivě spojí podkladovou vrstvu s emulzí i emulze vzájemně. Tento proces se nazývá 
substrátování. Mezivrstva je buď čirá, nebo obsahuje žluté barvivo. 

        Polévání probíhá postupně odspoda na horu. Štěrbina mění podle potřeby rozměry. Je možné 
zvýšit či snížit tlak směsi a rychlost posuvu pásu. Následně se materiál na řezacím stroji řeže na 
příslušné formáty a do připravených formátů se na perforačním stroji proráží otvory děrování. 
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Technicolor 
        Speciální metoda výroby barevného filmu patentovaná v USA. Jde o přenos barviv tiskem. 
Snímání obrazu se provádí dvěma způsoby: speciální kamerou Technicolor; normální kamerou na 
materiál Kodak Eastman Color, obraz na tomto materiálu se pak rozdělí pomocí snímací hlavy. 
Používá se pro svůj vysoký kontrast a snazší kopírování. 

Antihalační vrstva 
        Suspenze (= chem. sloučenina, která reaguje v tekutém stavu - ztuhne), která se polévá na spodní 
plochu podkladové vrstvy a u kvalitních materiálů i na vrchní. Má za úkol pohltit veškeré světlo, 
kterési expozici nezachytil žádný z mikrokrystalů stříbra a prošlo až na rozhraní plochy podkladu a 
vzduchu (aby se odražené světlo částečně nevracelo a nevytvářelo závoj). 
        Jedná se o koloidní stříbro (= suspenze nasycená organickými barvivy). Tuto vrstvu rozpouští 
vývojka. Kodak začal používat syntetický polymer pryskyřice, která je nasycená rozdrcenými sazemi. 
Tuto vrstvu smývat musíme. 
        

 

Podkladové materiály: 
        Podkladové materiály by měly být: čiré, odolné vůči teplotě, rozměrově stálé a ohebné. 

Základní druhy: 

• trinitrát celulózy (nitrocelulóza) – nejstarší, polévání celulózy roztokem kyseliny dusičné 
(nitrace). Nevýhoda: snadná vznětlivost, vysoce hořlavá (u nás zakázána od roku 1961). 

• diacetát a triacetát celulózy – odolá teplotě 300°C aniž by začal hořet po dobu 10min. Má 
minimální smrštivost. Je méně odolný než polyester. 

• Polyethylen teraftalát (polyester) – Nejnovější z předchozích materiálů. Extrémně odolný, 
nesmí se používat v kamerách. 

 

 

Formáty filmového materiálu 
Výběr nejpoužívanějších filmových a obrazových formátů. 

Rozměry: 
• 8 mm – využívá se v amatérské praxi 
• 9.5 mm – již se nepoužívá 
• 16 mm – v televizních archivech 
• 35 mm – vertikálně i horizontálně - nejběžnější formát 

o 1:1,37 – klasický formát 
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o 1:1,66 – snížená výška obrazu, rozšířený formát 

 
 
o 1:1,85 – snížená výška obrazu, rozšířený formát 

 
 
o 1:2,35 - anamorfotický 

? Cinemascope – vertikální 
? Vista Vision – horizontální 

 
 
o 1:2,55 – anamorfotický 

 
• 70 mm – využívá se pro technologii  I-MAX (horizontálně) a Todd-AO(vertikálně) 

 
 
Druhy perforací: 
BH = Bell Howell – u negativů 
KS = Kodak Standard – u pozitivů (kromě USA) 
CS = Cinemascope – magnetický zvuk 
DH = Dubray Howell – u pozitivů v USA, 4 zvukové stopy 
 

Rozteč: 
16mm film – 7,62mm – co pole to 1 otvor 
35mm – 4,75mm – 4 otvory na pole 
70mm Todd-AO – 4,75mm – 5 otvorů na pole 
70mm I-MAX – 4,75mm – 15 otvorů na pole  

 

 

 

 

 

Rozteč děrování 
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Schéma výroby filmového materiálu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manipulace s filmovým materiálem 

 

Skladování materiálu: 
        Filmový materiál má při vlhkosti prostředí 55% v emulzi 3% vody. Pokud je relativní vlhkost v 
místnosti vyšší, emulze absorbuje další vodu a bobtná. Pokud je vlhkost výrazně pod 55%, tak emulzní 
vrstva ztrácí vodu a materiál se kroutí dovnitř. Materiál potřebuje prostředí s minimálními 
klimatickými rozdíly, s co nejmenším magnetickým působením a dále nesmí být v prašném prostředí a 
v prostředí, které je mastné či jinak špinavé.  

        V místnosti by měla být maximální teplota 18°C a materiál zde může být maximálně 30 dní. Pak 
musí do chladničky. 

 

Značení materiálu 
Keycode je čárový kód od výrobce. Ten dnes již nahrazuje čísla.  
 

Emulzní číslo – Označuje várku v 1 digesční nádobě. 
Licí číslo – Označuje den a stroj, na kterém byla vrstva nalévána. 
Číslo polévacího stroje 
Číslo kotouče – každý ukončený kotouč z 1 várky 
Číslo řezacího stroje  
Řezací číslo – Datum, číslo pracovníka 
Druh perforace 
Číslo perforačního stroje – Číslo exponované na okraji filmu každých 25 polí. 
Perforační číslo – Datum, čas, pracovník 
Stopové číslo – Opakuje se po 16 polích, slouží při střihu. Určeno pouze pro intermediáty, jde o 
duplikační pozitivy a duplikátní negativy. 
Označení druhu podložky –S (Safety- bezpečné), N (non flame - nehořlavé). Označuje se každých 
25 polí. Polyester už není označován.   
Označení druhu materiálu – snímkový/inverzní/ČB 
Označení citlivosti materiálu – ASA/ISO/DIN 
Výrobce materiálu – výrazné polepy s nápisem výrobce, např. FOMA, Kodak… 
Datum balení 
Číslo balícího stroje 
Datum trvanlivosti 
Počet snímků 
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