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Certifikovaná metodika digitalizace všech typů obrazových zdrojů 
filmových materiálů 
 
 
Sestava metodik dle seznamu: 
 
digitalizace černobílých panchromatických negativů GEVAERT 
digitalizace černobílých panchromatických negativů KODAK 
digitalizace černobílých panchromatických negativů AGFA, ORWO 
digitalizace černobílých a barevných inverzních originálů 
digitalizace barevných negativů AGFA, ORWO 
digitalizace barevných negativů AGFA LEVERKUSEN, AGFA GEVAERT 
digitalizace barevných negativů Kodak ECN použitých k výrobě kopií na pozitivní surovině  
AGFA, ORWO 
digitalizace barevných negativů Kodak ECN použitých k výrobě kopií na pozitivní surovině  
Kodak ECP, FUJI a FERRANIA 
digitalizace černobílých duplikačních materiálů 
digitalizace barevných duplikačních materiálů 
digitalizace prehistorických kinematografických obrazových záznamů 
 
 
Tyto metodiky jsou součástí souboru certifikovaných metodik dle seznamu: 
 
1.  Metodika digitálního restaurování filmů, jejímž výsledkem je digitálně restaurovaný   

autorizát (DRA) 
2.  Metodika kolorimetrické a jasové analýzy filmového obrazu na plátně a struktury klíčových 

scén černobílých a barevných filmů z hlediska světlotonality obrazu 
3.  Metodika stanovení korelace frekvenčního a dynamického průběhu originálního zvukového 

mixu vůči restaurovanému mixu tak, aby zvuk u digitální projekce odpovídal parametrům 
projekce filmové 

4.  Metodika statistického vyhodnocení shody zrakového a sluchového vjemu filmového 
    a digitálního záznamu a vytvoření hodnoticí stupnice 
5.  Metodika stanovení korelace mezi jasy na plátně u filmového obrazu a úrovněmi v jasovém 

kanálu u digitálních obrazových souborů tak, aby jasy obrazu na plátně u digitální projekce 
odpovídaly jasům u filmové projekce 

6.  Metodika stanovení korelace mezi kolorimetrickými parametry u filmového obrazu a úrovněmi 
v R,G,B kanálech u digitálních obrazových souborů tak, aby kolorimetrické hodnoty obou 
obrazů na plátně si vzájemně odpovídaly 

7.  Metodiky digitalizace všech typů obrazových zdrojů filmových materiálů. 
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(I) Cíl metodiky 
 
Cílem projektu METODIKY DIGITALIZACE NÁRODNÍHO FILMOVÉHO FONDU jsou metodiky 
digitalizace všech typů obrazových zdrojů filmových materiálů (identifikační kód projektu NAKI 
DF13P01OVV006) a cíl 1.A/7 Popisu projektu byl zadán v souladu s Tématickou prioritou 1.3 
„Nehmotné kulturní dědictví“ vytvořit pomocný metodický postup pro digitalizace všech dostupných 
typů filmových materiálů, reprezentujících různé dobové obrazové technologie, které vznikaly a byly 
používány během více než stoletého vývoje české kinematografie. 
 

Jednotlivé metodické postupy jsou rozděleny dle časových, geografických nebo technologických kritérií 
do skupin obrazově restaurovaných vzorkovníků, zkoumajících specifické vlastnosti 
kinematografických materiálů a jejich laboratorní zpracování na příkladu vybraných reprezentativních 
filmů. Vzorkovníky slouží jako pomůcka pro práci digitálního restaurátora k porovnání jím 
restaurovaného filmu s již navzorkovaným filmem obdobné technologie anebo mohou být znovu 
použity v případech opakovaného restaurování. Vzorkovníky by měly být postupně doplňovány, aby 
mohla vzniknout jakási informační banka již zpracovaných a restaurovaných vzorků. Metodika výběru 
vzorků, vzorkování, adjustace vzorků a archivace tvoří základ této metodiky. Spolu se seznamem 
filmových technologií a filmových materiálů tvoří důležitou pomůcku pro práci digitálního restaurátora, 
který spolu s expertní skupinou vytváří autorizovaný digitalizát tzv. Digitálně restaurovaný autorizát 
(DRA)1. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Jícha, M. a kol., Metodika digitálního restaurování filmů, jejímž výsledkem je digitálně restaurovaný autorizát 

(DRA), 
   Praha, 2016.    Praha, 2016. 



3	  
	  

 
 
(II) Vlastní popis metodiky 
 
 

Kvalita digitalizace jednotlivých filmových materiálů konkrétního díla závisí na správném nastavení 
digitalizačních zařízení a navazujícího workflow zpracování naskenovaných dat, které zohledňuje 
specifické obrazové a zvukové technologie záznamu filmového obrazu a zvuku, které byly použity 
v době vzniku díla.  
 
Metodika sestává ze čtyř částí: 
 
A. Seznam filmových technologií a materiálů pro účely vzorkování a digitalizace  

archivních filmových materiálů 
 

o černobílé ortochromatické materiály  
o čenobílé panchromatické originální negativy GEVAERT 
o černobílé panchromatické originální negativy KODAK 
o černobílé panchromatické originální negativy AGFA IG Farben, AGFA Photoplenka,  

AGFA WOLFEN, VEB ORWO 
o černobílé a barevné inverzní materiály KODAK, Agfa, ILFORD 
o barevné originální negativy AGFA Photoplenka, AGFA WOLFEN, VEB ORWO NC-1,  

VEB ORWO NC-3 
o barevné originální negativy AGFA AG LEVERKUSEN, Agfa Gevaert 
o barevné originální negativy Kodak ECN-1, Kodak ECN-2 a Fuji 
o černobílé duplikátní negativy GEVAERT, FERRANIA, EASTMAN KODAK, GEVAERT, FERRANIA,  

ORWO + černobílé duplikační pozitivy EASTMAN KODAK, ORWO 
o barevné duplikátní negativy EASTMANCOLOR KODAK, FERRANIACOLOR, FUJICOLOR, 

AGFACOLOR + barevné duplikační pozitivy AGFACOLOR, EASTMANCOLOR KODAK, GEVAERT,     
FERRANIACOLOR, FUJICOLOR 

o prehistorické kinematografické obrazové záznamy, záznamy na svitkovém fotopapíru,  
záznamy na celuloidu  

 
B. Metodika výběru vzorků a vzorkování  
 

o Postup při pořizování kinematografických vzorků 
o Adjustace vzorků a archivace 
o Metodika aplikace vzorků v praxi 

 
C. Metodická doporučení digitalizace všech typů obrazových zdrojů filmových materiálů 

 
o Záznam obrazu na fotochemické světlocitlivé vrstvě kinematografického filmu a jeho  

digitalizace 
o Doporučené rozlišení a parametry skeneru 
o Způsob třídění filmů pro účely skenování a digitalizace archivních filmových materiálů 

 
D. Restaurátorské zprávy dle seznamu filmových technologií a materiálů a příslušné  
  vzorkovníky DRA. 
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V popisu příslušných vzorkovníků se zohledňují další důležité parametry sloužící digitálnímu 
restaurátorovi k co nepřesnějšímu provedení kvalifikovaného odhadu/odvození při digitálním 
restaurování starých analogových filmových děl: 
 
1.  Generace obrazového a zvukového záznamu: 

- první generace (originální negativ obrazu, inverzní originál obrazu / originální zvukový  
   mix), 
- druhá generace (duplikační pozitiv obrazu, inverzní duplikát obrazu, vzorová (premiérová)  
  kombinovaná kopie, distribuční kombinovaná kopie / negativ zvuku, duplikát zvukového  
   mixu) 
- třetí generace (duplikátní negativ obrazu / kombinovaný duplikační pozitiv) 
- čtvrtá a další generace (internegativ obrazu, kombinovaná distribuční kopie další generace) 

2.  Typ záznamu zvuku (chemicko-optický, magnetický) 
3.  Stav záznamu (poškozený - nepoškozený: v nomenklatuře dle míry poškození od 1 do 5 podle  
příslušné ČSN) 
4.  Šíře záznamu (70mm, 35mm, 16mm, 8mm, aj.) 
5.  Výrobce a typ filmové suroviny záznamu  
6.  Formát obrazu a zvuku záznamu (velikost a poměr stran obrazu / počet kanálů a typ kódování 
zvuku; např. rozlišovací schopnost a ostrost filmového obrazu neurčuje pouze výrobce a typ filmové 
suroviny, ale také formát obrazu, determinující míru zvětšení takového obrazu na promítací ploše při 
projekci v kině: tj. klasický, rozšířený, nebo širokoúhlý s anamorfózou) 
7.  Typ laboratorního zpracování (např. ECN, ECP, ECN-2, ECP-2, Orwo 5188, Orwo 7182, LN, CO, 
CP, VNF-1, ECO-3, ME-4, GCR-1, GCR-1  apod.) 
 

Tyto technologie se mohou lišit v závislosti na době, místě a uplatnění zvláštních tvůrčích postupů. 
Proto je nutné zjistit i další vlastnosti záznamu: 
 
1.  Datum výroby zhotovení záznamu (rok výroby) a určení, zda se jedná o vzorovou kopii, která 
byla schválena v době vzniku filmu či nikoliv. 
2.  Teritorium distribuce schválené vzorové kopie (pro správné provedení digitalizace je vhodné 
vědět, zda byl záznam určen pro primární distribuci v tuzemsku, nebo distribuci v zahraničí – 
případně mohou existovat obě distribuční verze např. pro tuzemský trh s kombinovanými kopiemi 
vykopírovanými v tuzemsku na pozitivní surovinu Orwocolor z originálního negativu Eastmancolor i 
pro zahraničí s kombinovanými kopiemi vykopírovanými v zahraničí na pozitivní surovinu 
Eastmancolor z originálního negativu Eastmancolor jako v případě filmu Hoří, má panenko). 
3.  Uplatnění zvláštních tvůrčích postupů při zhotovení záznamu (např. předsvětlení filmového 
materiálu bílým nebo barevným světlem před snímáním, záměrná přeexpozice či podexpozice nebo 
použití speciálních filtrů při snímání, úplné či částečné nebělení barevných filmových materiálů při 
laboratorním zpracování, volání filmového materiálu na nestandardní strmost či citlivost při 
laboratorním zpracování, záměrný posun barvy pleti herců pomocí speciálního nalíčení, záměrný 
posun barevnosti scény pomocí speciálního nebo nestandardního nasvětlení scény, apod.). 
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A. Seznam filmových technologií a materiálů pro účely vzorkování a digitalizace 
archivních filmových materiálů. 
 
 
Seznam vybraných obrazových materiálů, tříděných podle zpracovatelských technologií 
doporučených výrobcem podle typu filmové suroviny snímacího materiálu a jeho kopie, 
s uvedenými reprezentativními filmy. Značení jednotlivých technologií je závazné pro 
další protokolární využití a nemělo by se měnit. 
 
 
a. - černobílé ortochromatické materiály (a1) s dochovanými originálními negativy, (a2) s 
pozitivními kopiemi tónovanými a virážovanými, (a3) s duplikačními materiály nebo 
pozitivními kopiemi, bez originálních negativů 
 
Vybrané, ale nenavzorkované reprezentativní filmy národního filmového fondu: 
 
a1 Cikáni (1921, režie Karel Anton, kamera Karel Kopřiva) NFA 
a1 Příchozí z temnot, (1921, režie Karel Degl, kamera Otto Heller, Otto Hoffman) NFA 
a2 České hrady a zámky – pozitivní virážované a tónované kopie (1914, rež. Karel Hašler, kam. Josef 
Brabec) NFA 
a3 Batalion – dochovaný duplikátní negativ (1927, režie Přemysl Pražský, kam. Jaroslav Blažek) NFA 
 
Komentář: 
Černobílé ortochromatické negativy jsou historicky prvním ze základních typů filmových materiálů 
určených ke snímání (natáčení) černobílých filmů s rozšířenou senzibilací (zcitlivěním) do oblasti 
zeleného světla.  
 
******************* 
 
 
b. - černobílé panchromatické originální negativy GEVAERT – použité ke kopírování na 
pozitivní surovinu – AGFA Wolfen (b1), VEB ORWO (b2), GEVAERT (b3) 
 
Vybraný a navzorkovaný reprezentativní film národního filmového fondu: 
 
b1/ b2/ b3 Škola otců (1957, režie Ladislav Helge, kamera Ferdinand Pečenka) NFA 
 
Komentář: 
Černobílé panchromatické negativy jsou základními typy filmových materiálů určených ke snímání 
(natáčení) černobílých filmů. Přirozená citlivost halogenidů stříbra k modrému světlu je zde rozšířena 
vhodnou senzibilací (zcitlivěním) do oblasti zeleného a červeného světla a tak je možná kvalitní 
reprodukce všech barev včetně oranžových, červených a pleťových tónů a výsledný obraz se přibližuje 
věrnému podání reálného barevného obrazu scény do černobílé stupnice. 
 
******************* 
 
 
c. - černobílé panchromatické originální negativy KODAK – použité k výrobě kopií na 
pozitivní surovinu – KODAK (c1), Agfa Wolfen (c2), VEB ORWO (c3), SVEMA (c4) 
 
Vybrané a navzorkované reprezentativní filmy národního filmového fondu: 
 
c1/c3 Pytlákova schovanka (1949, režie Martin Frič, kamera Karel Degl) NFA – černobílá 
část filmu 
c1/c3 Ať žije republika (cinemascope, 1965, režie Karel Kachyňa, kamera Jaromír Šofr) NFA 
c3 Atentát (cinemascope, 1964, režie Jiří Sequens, kamera Rudolf Milič) NFA 
c1/c3 Obchod na korze (1965, režie Ján Kadár, Elmar Klos, kamera Vladimír Novotný) NFA 
 
******************* 
 
 
 
 
 



6	  
	  

 
 
d. - černobílé panchromatické originální negativy AGFA IG Farben (d1), AGFA 
Photoplenka (d2), AGFA WOLFEN (d3), VEB ORWO (d4) – použité k výrobě kopií na 
pozitivní 
surovinu AGFA IG Farben (d1.1), AGFA AG Leverkusen (d1.2, d2.2), AGFA WOLFEN (d1.3, 
d2.3, d3.3), VEB ORWO (d1.4, d2.4, d3.4, d4.4, FILMOTEC ORWO (d1.5, d2.5, d3.5, 
d4.5), KODAK (d1.6, d2.6, d3.6, d4.6), SVEMA (d1.7, d2.7, d3.7, d4.7) 
 
Vybrané a navzorkované reprezentativní filmy národního filmového fondu: 
 
d3.3/d3.6/d3.7 Holubice (1960, režie František Vláčil, kamera Jan Čuřík) NFA 
d4.4/d4.6 Spalovač mrtvol (1968, režie Juraj Herz, kamera Stanislav Milota) NFA 
d4.4 Archa bláznů (1970, režie Ivan Balaďa, kamera Juraj Šajmovič) NFA 
d3.3 Vlčí Jáma (1958, režie Jiří Weiss, kamera Václav Hanuš) NFA 
d4.4 Romance pro křídlovku (1966, režie Otakar Vávra, kamera Andrej Barla) NFA 
 
******************* 
 
 
e. - černobílé a barevné inverzní materiály KODAK, Agfa, ILFORD (e1) snímací inverzní 
materiál, (e2) rozmnožovací inverzní kopie z originálního negativu, (e3) prezentační 
inverzní kopie z originálního negativu 
 
Vybraný a navzorkovaný reprezentativní film národního filmového fondu: 
 
e1 Město varhan (1963, režie a kamera Jiří Šimunek) Soukromá sbírka Jiřího Šimunka 
 
Komentář: 
Filmové materiály sloužící k výrobě černobílých a barevných inverzních originálů. Černobílé inverzní 
snímací filmy se vyráběly jako panchromatické.  
 
******************* 
 
 
f. - barevné originální negativy AGFA Photoplenka (f1), AGFA WOLFEN (f2), VEB 
ORWO NC-1 (f3), VEB ORWO NC-3 (f4) 
 
Vybrané a navzorkované reprezentativní filmy národního filmového fondu: 
 
f1 Pytlákova schovanka (1949, režie Martin Frič, kamera Karel Degl) NFA – barevná část filmu na 
konci posledního dílu 
f1 Stříbrný vítr (1954, režie Václav Krška, kamera Ferdinand Pečenka) NFA 
 
Komentář: 
Třívrstvé barevné negativy jsou jedním ze základních typů filmových materiálů určených ke snímání 
(natáčení) barevných filmů. První emulzní vrstva, na níž při expozici dopadá světlo, je citlivá 
k modrému světlu a z barvotvorné  složky vzniká žluté barvivo. V pořadí druhá vrstva je citlivá 
k zelenému světlu a z barvotvorné složky vzniká purpurové barvivo a třetí emulzní vrstva je citlivá 
k červenému světlu a z barvotvorné složky vzniká azurové barvivo. 
       
******************* 
 
 
g. - barevné originální negativy AGFA AG LEVERKUSEN (g1), Agfa Gevaert (g2) 
 
Vybraný a nenavzorkovaný reprezentativní film národního filmového fondu: 
 
g1 V proudech (cinemascope, 1957, režie Vladimír Vlček, kamera Vladimír Novotný) NFA 
 
******************* 
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h. - barevné originální negativy Kodak ECN-1 (h1), Kodak ECN-2 (h2) a Fuji (h3) použité 
k výrobě kopií na pozitivní surovinu Agfa Wolfen (h1.1) a VEB ORWO (h1.2) 
 
h1.3/h1.2 Až přijde kocour (cinemascope, 1964, režie Vojtěch Jasný, kamera Jaroslav Kučera) NFA 
h1.2 Rozmarné léto (1967, režie Jiří Menzel, kamera Jaromír Šofr) NFA 
h1.2 Láska, vzdor a smrt (1970, Eva M. Bergerová, kamera Jaromír Šofr) ČT 
h2.2 Postřižiny (1980, režie Jiří Menzel, kamera Jaromír Šofr) NFA 
 
******************* 
 
 
i. - barevné originální negativy KODAK ECN-1 (i1), KODAK ECN-2 (i2) a Fuji (i3) použité 
k výrobě kopií na pozitivní surovinu KODAK ECP-1 (i1.1), KODAK ECP-2 (i1.2), FUJI 
COLOR (i2.3) a FERRANIA COLOR (i1.4) a WEB ORWO (i3.5) 
 
Vybraný a navzorkovaný reprezentativní film národního filmového fondu: 
 
i2.2 Kamenný most (1995, režie Tomáš Vorel, kamera Marek Jícha) ČT 
i2.5 Postřižiny (1980, režie Jiří Menzel, kamera Jaromír Šofr) NFA 
 
******************* 
 
 
j. -  černobílé duplikátní negativy GEVAERT (j1), FERRANIA (j2), EASTMAN KODAK 
(j3), GEVAERT (j4), FERRANIA (j5), ORWO (j6), černobílé duplikační pozitivy – 
EASTMAN KODAK (j7), ORWO (j8) 
 
Vybraný a navzorkovaný reprezentativní film národního filmového fondu: 
 
j8 / n2 Žiletky (1994, režie Zdeněk Tyc, kamera Marek Jícha) ČT 
 
Komentář: 
Mezi duplikační filmové materiály obecně patří černobílé duplikační kopie a černobílé duplikátní 
negativy. Tyto filmové materiály nejsou určeny ke snímání (natáčení filmů) ani k jejich promítání 
divákům, nýbrž jedná se výhradně o meziprodukty (intermediáty), které tvoří jednotlivé mezičlánky 
kopírovacích technologických řetězů. 
 
Duplikační kopie slouží zejména:  

- jako výchozí materiály pro výrobu duplikátních negativů 
- jako výchozí materiály pro výrobu triků a speciálních efektů při použití „klasických“ filmových  
    trikových postupů 
- jako tak zvané zabezpečovací materiály. Účelem zabezpečovacích materiálů je předejít    

              úplné ztrátě filmového díla v případě zničení nebo vážného poškození sestřiženého  
   originálního negativu, kupříkladu v důsledku nehody nebo živelní události. 

 
Duplikátní negativy slouží zejména:   
 - jako výchozí materiály pro výrobu velkých sérií distribučních kopií. 
 - jako předmět obchodů při mezinárodních výměnách filmových programů.    
 
Krystalky halogenidů stříbra umístěné v emulzi duplikačních materiálů mají přirozenou citlivost 
k modré barvě, k barvám zelené a červené citlivé nejsou. Černobílé duplikační materiály jsou 
nejčastěji citlivé pouze k modrému světlu. Existují však i některé typy duplikačních materiálů, 
kupříkladu ORWO DP-3, které jsou určeny k výrobě černobílých duplikačních kopií z barevných 
negativů a jsou proto panchromatické. Cílem duplikačních procesů je výroba jednoho nebo více 
duplikátních negativů, které by se z kvalitativního hlediska co nejvíce podobaly sestřiženému 
originálnímu negativu tak, aby jej mohly při výrobě distribučních kopií zastoupit. Duplikační řetězec 
proto musí být veden tak, aby tak zvaný  
 
gamaprodukt procesu, tedy součin strmosti černobílé  duplikační kopie a z ní pořízeného černobílého 
duplikátního negativu byl roven 1,0. 
 
******************* 
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k. - barevné duplikátní negativy: EASTMANCOLOR INTERMEDIATE (k1),  
FERRANIACOLOR (k2), FUJICOLOR INTERMEDIATE FILM (k3), AGFACOLOR (k4), barevné 
duplikační pozitivy – AGFACOLOR (k5), EASTMANCOLOR INTERMEDIATE (k6), GEVAERT 
(k7), FERRANIACOLOR (k8), FUJICOLOR INTERMEDIATE FILM (k9). 
 
Vybraný a navzorkovaný reprezentativní film národního filmového fondu: 
 
k1 / k2 Žiletky (1994, režie Zdeněk Tyc, kamera Marek Jícha) ČT 
 
Komentář: 
Barevné duplikační procesy se používají jak k výrobě barevných duplikačních kopií, tak i k výrobě 
barevných duplikátních negativů a používá se pro to stejný typ barevné duplikační suroviny 
(intermediátu), který se vyznačuje tím, že má vždy strmost rovnu 1.  
 
******************* 
 
 
l. - prehistorické kinematografické obrazové záznamy, záznamy na svitkovém fotopapíru 
(l1), záznamy na celuloidu (l2) 
 
Vybraný a navzorkovaný reprezentativní film: 
 
l2 Chronofotografické svitky 88 mm (Étienne-Jules Marey 1890-1900) NTM 
 
Komentář: 
Etiene-Jules Marey zkonstruoval vylepšený chronofotografický přístroj na pohyblivý film (Marey‘s film 
camera) 88 mm široký a 1,2-4,4 m (později až 19m) dlouhý neperforovaný celuloidový fotografický 
film vycházející z materiálu používaném pro Eastmanův fotoaparát Kodak č. 2. 
 
******************* 
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B. Metodika výběru vzorků a vzorkování 
 

Postup při pořizování kinematografických vzorků 

I.1.   Historický průzkum je nezbytným předpokladem pro zahájení práce digitálního 
restaurátora. Nejprve je třeba provést analýzy dostupnosti a technického stavu restaurovaných 
materiálů, počtu všech dostupných zdrojů, jejich porovnání s obdobnými zdroji v zahraničních 
archivech a sběr všech informací filmové historiografie. Součástí průzkumu je i úvaha o šetrnosti práce 
s původními materiály (archiváliemi) tak, aby nedošlo v průběhu manipulace s nimi k jejich poškození. 
Všechny pracovní postupy musí mít vratný charakter a nesmí změnit stav zpracovávaného materiálu. 
Je nutné dodržovat příslušné zákony a směrnice pro nakládání s archiváliemi. Vstupní filmové zdroje 
pro restaurovanou digitalizaci jsou různé, záleží na stavu dochovaných obrazových a zvukových 
materiálů ve filmových archivech nebo jiných sbírkách či v rámci pozůstalostí nebo náhodných objevů. 
V zásadě se dají originální vstupní zdroje filmu rozdělit do těchto kategorií:  
 
o snímací kinematografické materiály (originální negativ obrazu), 
o rozmnožovací kinematografické materiály (duplikační a duplikátní materiály), 
o prezentační kinematografické materiály (pozitivní kombinované kopie), ostatní obrazové 

intermediáty. 
 
Hierarchie kvality a dostupnosti originálních zdrojů se řídí kvalitativními ukazateli. Originálním zdrojem 
se vždy myslí nejkvalitnější dostupný obrazový zdroj daného filmu. V technologicky optimálním 
případě jde o originální negativ filmu. Není-li dochován, následuje další v hierarchii dochovaných 
zdrojů, vždy však přísně podřízený hledisku kvalitativních parametrů obrazového zdroje a míře 
mechanického poškození filmového pásu.  
 
Zhruba lze tuto stupnici kvalitativní hierarchie výchozích zdrojů stanovit takto: 
 
1. nepoškozený originální negativ obrazu filmu 
2. nepoškozený duplikační pozitiv z originálního negativu obrazu filmu 
3. nepoškozený duplikátní negativ z duplikačního pozitivu I. generace 
4. výrazně poškozený originální negativ obrazu filmu 
5. poškozený duplikační pozitiv z originálního negativu filmu 
6. poškozený duplikátní negativ z duplikačního pozitivu I. generace 
7. nepoškozená pozitivní kopie filmu 
8. nepoškozený internegativ z pozitivní kopie filmu 
9. poškozená pozitivní kopie filmu 
10. poškozený internegativ z pozitivní kopie filmu 
 
V hierarchii výchozích zdrojů vhodných k digitalizaci se mohou vyskytovat také různé deriváty tzv. 
redukčního laboratorního procesu (např. 16mm duplikátní negativ z duplikačního pozitivu I. generace 
35mm filmu apod.) V budoucnu lze očekávat, že se do seznamu originálních zdrojů zařadí rovněž 
různé digitalizované nosiče magnetických záznamů televizních filmů, které přestaly existovat ve své 
filmové podobě, tedy nejsou uvedeny v tabulce uvedených možností na perforovaném 
kinematografickém nosiči. Například materiály vědeckých výzkumů nebo expedic, které v podobě 
filmového nosiče zanikly či zmizely, ale dochovaly se jejich televizní verze popularizačních 
dokumentárních filmů zejména na magnetických nosičích. Samozřejmě, že sem také patří DRA jako 
nový originální zdroj filmu.  
 
Tabulka se tedy doplňuje a mění na: 
 
1. nepoškozený originální negativ filmu (ON) nebo nově vyrobený ON (IMN) z DRA (NON) 
2. DRA  
3. nepoškozený duplikační pozitiv z originálního negativu filmu (DP) 
4. nepoškozený duplikátní negativ z duplikačního pozitivu I. generace (DN) 
5. výrazně poškozený originální negativ filmu (ON) 
6. poškozený duplikační pozitiv z originálního negativu filmu 
7. poškozený duplikátní negativ z duplikačního pozitivu I. generace 
8. nepoškozená kopie filmu (RP) nebo nová kopie vyrobená z DRA (NRP) 
9. nepoškozený internegativ z kopie filmu (IN) 
10. poškozená kopie filmu (RP) 
11. poškozený internegativ (IN) z kopie filmu 
12. dochované zdroje digitálních přepisů 
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Práce restaurátora v první fázi tedy vyžaduje nalezení a identifikaci originálního zdroje filmu. Jde-li 
o negativní obrazové materiály, pak jde o vyhledání referenční pozitivní kopie filmu a popis kvality 
projekce referenční kopie, stejně jako stanovení zásadních parametrů projekce. Této fáze se účastní 
badatelé a historici spolu se zástupci autorů obrazu a zvuku v rámci expertní skupiny. Na základě 
znalostí stárnutí a degradace filmových obrazových zdrojů restaurátor provede kvalifikovaný odhad 
dobového vzhledu referenční kopie a vzorkování typických scén z filmu dle dané metodiky. 

II.1.   Definice kinematografických vzorků:  

Kinematografický vzorek je písemný, fotografický nebo kinematografický záznam o obrazu a zvuku 
vybraného filmu určeného k analýze a popisu vybraných filmových výrobních technologií 
zavedených nebo používaných v průběhu historie kinematografie. Vzorkované filmy jsou 
součástí tabulky technologií, která je sestavena podle časového harmonogramu vývoje 
kinematografických obrazových a zvukových pracovních postupů a procesů s ohledem na použitou 
filmovou surovinu, laboratorní postupy jejího zpracování a zvláštní tvůrčí obrazové postupy (např. 
nebělení, záměrné změny expozice, předsvětlení filmové suroviny apod.). Vzorky filmů2 jsou nedílnou 
součástí této tabulky, doplňující všechny zaznamenané informace o praktické ukázky 
z reprezentativních filmů3:  
 
o záběr/scéna musí být reprezentativní, tj. musí představovat průměrnou, nejčastěji se vyskytující 

scénu; 
o pokud existuje záběr/scéna s neutrálně šedým kontrolním (testovacím) polem vhodných rozměrů 

pro účely denzitometrického vyhodnocení, bude do výběru také zařazen; 
o záběr/scéna musí obsahovat některé typické objekty obsahující tzv. paměťové lomené barvy nebo 

u černobílých filmů převedené barevné tóny do černobílé stupnice jako např. lidskou pleť, modř 
oblohy, přírodní zeleň a cihlovou červeň, které umožní danou scénu co nejpřesněji ohodnotit.  

o záběr/scéna musí  být nasmínán/a jak v ateliéru/reálu, tak v exteriérových podmínkách 
s ohledem na různé použité zdroje světla (umělé, denní) jen v případě, že kinematografické dílo 
obsahuje jak interiérové, tak exteriérové scény.  

A.   Základní principy výběru klíčových scén u barevného kinematografického díla: 

1. nejsvětlejší scéna filmu exteriér/interiér reálného děje filmu (nikoliv tedy vize či flashback) 
2. jasově i kontrastově průměrná scéna filmu – exteriér/interiér 
3.  nejtmavší scéna filmu prezentující mezní (informativně ještě dostačující) jasovou strukturu 

obrazu, simulující děj probíhající ve tmě nebo při evidentním nedostatku jakéhokoliv osvětlení 
4.  scéna s převahou prostoru prezentujícího šero se světelným zdrojem zobrazeným 

i nezobrazeným, jehož účinek je evidentní – a to v koloritu teplém a/nebo chladném. 
5.   ateliérová/interiérová scéna obsahující přírodní zeleň (např. zeleninu, rostliny, potraviny, 

apod.) a ideálně kontrastní předměty (jako např. broušené sklo apod.) 
6.  exteriérová scéna obsahující krajinu nebo celky města s paměťovými barvami, domy, přírodní  

zelení a oblohou 
7. scéna obsahující obraz detailu tváře (pleťové tóny) 
8. další expertně vybraná scéna speciálních světlotonálních konceptů  
9. další expertně vybraná scéna speciálních světlotonálních konceptů 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Zásady pro výběr reprezentativních barevných obrazových scén (tj. vzorků), charakterizujících jako celek po   
   obrazové stránce kinematografické dílo stanovil Výzkumný ústav zvukové, obrazové reprodukční techniky v roce 
   1979: Miroslav Urban a kol., Dílčí zpráva č. 33/1979 (interní materiál). Praha: VÚZORT 1979, s. 5. 
3 Miroslav Urban a kol., Dílčí zpráva č. 33/1979 (interní materiál). Praha: VÚZORT 1979, s. 5.	  
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B.   Základní principy výběru klíčových scén u černobílého kinematografického díla: 

1. nejsvětlejší scéna filmu exteriér/interiér reálného děje filmu (nikoliv tedy vize či flashback) 
2. jasově i kontrastově průměrná scéna filmu – exteriér/interiér 
3.  nejtmavší scéna filmu prezentující mezní (informativně ještě dostačující) jasovou strukturu  

obrazu, simulující děj probíhající ve tmě nebo při evidentním nedostatku jakéhokoliv osvětlení 
4.  scéna s převahou prostoru prezentujícího šero se světelným zdrojem zobrazeným  

i nezobrazeným, jehož účinek je evidentní 
5.  ateliérová/interiérová scéna obsahující přírodní černobílé tóny (např. zeleninu, rostliny,  

potraviny, apod.) a ideálně kontrastní předměty (např. broušené sklo apod.) 
6.  exteriérová scéna obsahující krajinu nebo celky města s paměťovými černobílými tóny domů,  

přírodní zeleně a oblohy 
7. scéna obsahující obraz detailu tváře (pleťové tóny) 
8. další expertně vybraná scéna speciálních světlotonálních konceptů  
9. další expertně vybraná scéna speciálních světlotonálních konceptů 

C.   Základní principy výběru klíčových scén u zvuku kinematografického díla: 

1. dialogová scéna, průměrná hlasitost 
2. dialogová scéna, maximální hlasitost (nejčastěji během hádky či jiné emotivně vypjaté 

situace) 
3. dialogová scéna, minimální hlasitost (nejčastěji šeptání či tichý dialog) 
4. nejtišší scéna filmu, nejnižší úroveň modulace (lze měřit například pomocí EBU R128) 
5. nejhlasitější scéna filmu, nejvyšší úroveň modulace (dtto) 
6. samostatná hudba, nediegetická (ideálně hudba z titulkové sekvence) 
7. scéna se specifickým obsahem typickým pro vzorkovaný film 
8. další scéna se specifickým obsahem 
 
U výběru dialogových scén je důležité dbát na to, aby neobsahovaly hudbu. Pokud se jedná o film 
s vysokým obsahem hudby (muzikál, opera či jiný hudebně filmový žánr), pak nezbývá než vybrat 
scény podle stejného klíče, avšak s hudební složkou. Pokud je hudba úplně bez mluveného slova 
a obsahuje například jen zpěv, můžeme postupovat opět stejně, jen místo dialogu vybíráme zpěv. 
 
Vzorky 4 a 5 mohou obsahovat jakékoliv zvukové složky. 
Vzorky 7 a 8 vybírá expert na základě znalosti zvukové dramaturgie filmu, nejsou povinné. 
 
 

II.2.  Postup při výběru zdrojových materiálů pro digitalizaci z negativů zvuku a  
 referenčních kopií pro zvukové testy: 
 

2.1. Upřednostnit zdroj zvuku vhodný pro digitalizaci, zpravidla, ale nikoliv výhradně v tomto pořadí: 
 
1. černobílý originální zvukový záznam I. generace (tj. originální zvukový mix zaznamenaný na 

35mm magnetický perforovaný pás anebo 35mm optický záznam na negativu zvuku) 
2. černobílý optický záznam na negativu zvuku (tj. druhé generace, pořízený na 35mm magnetický 

perforovaný pás) – podle typu záznamu – nebo duplikační kombinované pozitivní kopii 
3. černobílý optický záznam na nově vyrobené kombinované kopii z negativu zvuku – podle typu 

záznamu 
4. černobílý optický záznam na nově vyrobené kombinované kopii z duplikační kombinované 

pozitivní kopie – podle typu záznamu 
5. černobílý optický záznam na původní pozitivní kombinované kopii (zvuk tvořen kovovým 

stříbrem) z negativu zvuku – podle typu záznamu 
6. barevný optický záznam na původní pozitivní kombinované kopii z negativu zvuku (zvuk tvořen 

barevnými pigmenty) – podle typu záznamu. 
 
2.2. Kompletnost zdroje = pozitivní kombinovaná kopie, jejíž úplnost/metráž se nejvíce přibližuje  

   úplnosti/metráži originálního zdroje zvuku (tj. originálnímu zvukovému záznamu nebo negativu 
zvuku). 

 
2.3.  Stav zdroje = kombinovaná pozitivní kopie, jejíž stav je nejlepší dle ČSN (co nejmenší počet 

slepek a mechanických poškození) a která je nejméně opotřebovaná. 
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2.4.  Kvalita kompenzace usměrňovacího jevu a laboratorních vlastností kombinované kopie. Výskyt 
testů dvojtónů křížové modulace ad. = taková pozitivní kombinovaná kopie, která má nejmenší 
úroveň nelineárního zkreslení usměrňovacím jevem a linearity frekvenčního rozsahu v závislosti 
na optické hustotě KK. 

 
2.5.  Výrobce a typ KK = pokud existují pozitivní kombinované kopie se standardním pořadím vrstev 

(modrocitlivá, zelenocitlivá a červenocitlivá) a převráceným pořadím vrstev (zelenocitlivá, 
červenocitlivá a modrocitlivá), pak upřednostnit kopie s převráceným pořadím vrstev. 

II.3  Výběr výchozí pozitivní kombinované kopie pro proces kvalifikovaného odvození 
kvality  zvuku restaurátorem a expertní skupinou pracující se zvukem (pro posouzení 
zvukových vlastností dobové kopie): 

A. Kompletnost zdroje = taková pozitivní kombinovaná kopie, jejíž úplnost/metráž se co nejvíce 
přibližuje úplnosti/metráži originálního zdroje zvuku (tj. originálnímu zvukovému záznamu nebo 
negativu zvuku). 

 
B. Stav zdroje = taková pozitivní kombinovaná kopie, jejíž stav je co nejlepší dle ČSN (co nejmenší 

počet slepek a mechanických poškození) a která je co nejméně opotřebovaná. 
 
C. Kvalita kompenzace usměrňovacího jevu a laboratorních vlastností pozitivní kombinované kopie. 

Výskyt dvojtónů/testů křížové modulace ad. = taková pozitivní kombinovaná kopie, která má co 
nejmenší úroveň nelineárního zkreslení usměrňovacím jevem a linearity frekvenčního rozsahu 
v závislosti na optické hustotě KK. 

 
Jde tedy v minimálním případě o 5 až 6 vzorků filmu a v maximálním (doporučeném) případě při 
doplnění dalších expertní skupinou vybraných scén o 8 až 9 vzorků filmu. Jednotlivé vybrané vzorky 
scén potom tvoří dohromady sadu vzorků jedné technologie. 
 
Výběr sady vzorků jedné technologie provádí restaurátor se svojí expertní skupinou (mandatorně 
zastoupená experty pro obrazovou a zvukovou složku – kameramany a zvukovými mistry) za účasti 
stálého koloristy a technika obrazového a zvukového restaurátorského studia. Vzorkování obrazu a 
zvuku může probíhat separátně dle požadavků tabulky obrazových a zvukových technologií, kde se 
nemusí vždy vznik nových obrazových technologií krýt se vznikem zvukových. Oba týmy se také 
společně účastní prvního výzkumu odstranění degradace kvality obrazu a zvuku působením času 
(desaturace, barevné posuny, změny v kontrastu a jasu). Obdobné výzkumy probíhají se zvukem. 
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Adjustace vzorků a archivace 

Označení vzorků: 

Číslo souboru vzorku/ jméno filmu / rok pořízení souboru vzorků / jméno restaurátora 

I. Datový soubor uložený na LTO pásku související s jedním navzorkovaným filmem 
obsahuje: 

 

A. TEXTOVOU DOKUMENTACI RESTAURÁTORSKÉ ZPRÁVY 

1. PROTOKOL O PRŮBĚHU VÝZKUMNÉ AKCE 

Výsledek restaurování vzorků je vždy opatřen restaurátorskou zprávou. Písemná podoba Výzkumné 
restaurátorské zprávy, kde jsou sepsány všechny kroky a postupy použité při nastavování, testování 
a ukládání souboru vzorků se řídí následujícím postupem: 
 
a)  Název, číslo výzkumného protokolu a termíny a místo provedení výzkumné akce 
 
b)  Zápis o sestavení expertní skupiny a jmenování hlavního restaurátora výzkumné  

vzorkovací akce 
 

c)  Zápis o inspekci zdrojových/referenčních materiálů k digitalizaci (včetně proměření 
hustoty a smrštění vybraných políček klíčových scén apod.) 
Informace o technologicko-historickém průzkumu audiovizuálního díla, o určení filmových  
materiálů negativních, duplikačních a použitých filmových kopiích. Stručný popis stavu  
audiovizuálního díla před restaurováním a informace o stavu jeho materiálů a o stavu jeho  
úplnosti a zjištěných defektů. 

 
d)    Zápis o výběru klíčových scén expertní skupinou  
 
e)   Zápis o nastavení digitalizačního zařízení při digitalizaci jednotlivých vzorků 

a o skenování kopie a negativu 
 
f)   Zápis o restaurování obrazu (jasová struktura obrazu, barevné saturace a kontrasty) 

a zvuku (frekvenční a dynamický rozsah, počet a umístění kanálů v kontejneru) 
  
Seznam vyobrazení a příloh textové části restaurátorské zprávy uvedené v části obrazové 
a fotodokumentační.  

2. PROTOKOL O HISTORICKÉM VÝZKUMU  

Informace o historickém výzkumu, o pramenech informací, odborných posudcích, publikacích 
o restaurovaném audiovizuálním díle. Co bylo zjištěno o historii audiovizuálního díla. Musí jít 
o technologický historický průzkum, nikoliv jen o obecný. Zjištění dobové kamerové a projekční 
okeničky. 

B. FOTODOKUMENTACE 

1.  Fotodokumentace zkoumaných archiválií a dochovaných kinematografických materiálů, filmových 
políček vstupních negativních, pozitivních nebo jiných dochovaných filmových obrazových nosičů. 

2.  Fotokopie produkčních dokumentů filmu či korespondence týkající se výroby, dokončování 
a distribuce filmu v době jeho vzniku, pokud možno ve standardizovaném formátu PDF. 

3.  Fotografie související s výrobou filmu. 
4. Analytické histogramy a pořízené screenshoty z technických zařízení a barevných 

korektorů, dokladující práci na restaurování vzhledu a informující o koloristických zásazích 
a úpravách audiovizuálního díla, dále políčka ze skenovaného filmu a další dokumenty popisující 
proces digitalizace hmotných substrátů a vytvoření jednotlivých vzorků. Fotosky obrazových 
záběrů z restaurovaného audiovizuálního díla dokladující stav před restaurováním, v průběhu 
restaurování a po restaurování filmového díla. 

5.  TIFF testovacího obrazce použitého pro restaurátorské práce k nastavení korektoru a projekce. 
Referenční obrazce použité k nastavení barevného digitálního korektoru nebo expozičního 
filmového laseru, v případě vzniku nového negativu z restaurovaných digitálních dat. 

6.  Další uvedená fotodokumentace, potřebná pro textovou část restaurátorské zprávy.  
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C. KINEMATOGRAFICKÉ VZORKY 

1.  Referenční testovací obrazec šedé a barevné tabulky (ARRI, případně SMPTE D-Cinema Leader 
DCDM/SMPTE Stem Subjective Test Film) ve formátu DPX/TIFF použitý při práci expertní skupiny 
na určeném barevném korektoru. 

 
2.  Videogramy celé šíře filmových substrátů použitých k digitalizaci ve formátu z INSPEKČNÍHO 

STOLU s časovým kódem určeným pro výběr klíčových scén nebo pracovní digitalizát mov s TC 
pořízený z KK (např. QT ProRes HD 4444 330 Mb/s / QT ProRes HD 422 LT 110 Mb/s) 
z kontinuálního digitalizačního zařízení (telecine) s časovým kódem určeným pro výběr klíčových 
scén. 

 
3.  DFSK/DFRK (DFAP/DFRRP) – digitální faksimile signované kopie/digitální faksimile referenční 

kopie – Digital Facsimile of Answer Print or Digital Facsimile of Reference Release Print – 
naskenované DPX/TIFF z vybraných klíčových scén z referenční pozitivní kopie je vzorek 
digitálního otisku referenční kopie (RK) v době vzniku vzorkovníku daného filmu. Slouží 
k porovnávání a k případnému následnému studiu degradace barviv ve filmových surovinách 
v budoucnu. Tento vzorek digitálně zafixuje stav referenční kopie k danému datu. Faksimile je 
přesná napodobenina památky či její části, s originálem shodná v tvaru a barvě, odlišná použitou 
technologií a materiálem. Faksimile zachycuje aktuální stav díla včetně stop jeho vývoje v čase 
(poškození apod.). 

 
4.  DSM z ON (DP, DN, IMN, IMP, KK, K) – naskenované DPX/TIFF z vybraných klíčových scén 

z originálního negativu je vzorek nativního neupraveného skenu Digital Source Master (DSM) 
pořízeného z vybraných vzorků dochovaných originálních zdrojů filmu, v nejlepším případě ON, 
originálního negativu natočeného kamerou (originální obrazový negativ, duplikační pozitiv, 
duplikátní negativ, intermediát negativ, intermediát pozitiv, kombinovaná kopie, němá kopie – 
ON, DP, DN, IMN, IMP, RRP, SP). Tento vzorek je vytvořen na základě strukturálního skenovacího 
testu sloužícího k výběru nejvhodnějšího nastavení parametrů digitalizačních postupů s ohledem 
na zdrojové materiály vhodné k digitalizaci. 

 
5.  KORK (EGAP) – DRA – modifikovaný DPX/TIFF DCDM s kamerovou okeničkou a bez 

provedených retuší – vzor kvalifikovaného odhadu restaurátora a expertní skupiny o tom, jak měl 
film vypadat a být slyšen na dobové premiérové projekci. Tento vzorek se pořizuje naskenováním 
v nativním rozlišení z ON (originálního negativu 35mm = 4K), respektive OZM (originálního 
zvukového mixu) nebo hierarchicky nejbližších dochovaných zdrojů. Tento restaurátorský odhad 
probíhá porovnáním s digitalizovanou referenční kopií DFRK. 

 
6.  Zvukový vzorek ve formě WAV (Waveform Audio File) nebo BWF (Broadcast Wave 

Format) souborů – vzorek původního zvukového formátu z vybraných klíčových scén 
z referenční kopie nebo z negativu zvuku nebo ze zvukového mixu, respektující původní 
obrazovou frekvenci a počet stop původního záznamu. Zvukové vzorky reprezentující stav před 
a po restaurování zvuku. Bitová hloubka je preferovaná 24 bitů (minimálně 16 bitů), vzorkovací 
kmitočet minimálně 48 kHz. V případě, že byl vzorek pořízen s vyšším vzorkovacím kmitočtem 
(např. 96 kHz), pak je tento ponechán. 

 
7.  Náhledové soubory popisující obsah vzorků vyšších formátů kapitol 4., 5., 6, které nelze 

jednoduše promítnout. Proto jsou vyrobeny náhledové soubory, které jsou vygenerovány např. 
v QT ProRes HD 4444 330 Mb/s / QT ProRes HD 422 LT či jiném pomocném digitálním formátu. 
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II. Analogový filmový vzorek uložený ve filmovém archivu související s jedním 
navzorkovaným filmem. 

Tyto analogové vzorky jsou pořizovány pouze ve speciálních případech, kdy je potřebné vzorky 
zabezpečit pro dlouhodobou archivaci. 
 
1. NON – vzorek nového negativu obrazu, přepsaného z DRA (DCDM) včetně původního stavu 
kamerových okeniček. Uloženo ve vhodné umělohmotné krabici, celková délka cca 12 minut. 
<XI. PRESERVATION OF DIGITALLY RESTORED NEGATIVE NON >  
 
2. NRK (NAP) – vzorek nové referenční kopie pořízené z NON (DRA). Uloženo ve 
vhodné umělohmotné krabici, celková délka cca 12 minut. 
<XII. PRESERVATION OF DIGITISED REFERENCE FILM PRINT NAP > 
 
3. DAN – datový archivní negativ pořízený z MAP a IAP. Uloženo ve vhodné umělohmotné 
krabici, celková délka cca 12 minut. 
<XIII. PRESERVATION OF DATA NEGATIVE DAN >  
 
4. SAM – vzorek tří separačních R, G a B výtažků z DRA sloužící k dlouhodobému archivování tří 
černobílých pásů R, G, B pořízených rozkopírováním nebo laserovým vypálením do trvanlivého 
archivního černobílého negativu po gamma korekci 1.00. 
<XIII. PRESERVATION OF DATA NEGATIVE SAM >  
 
 
III. Copyright výroby vzorkovníku 
 
Celá setava vzorkovníku je opratřena copyrightem autorů vzorkovníku. 
 

ULOŽENÍ VZORKŮ: 

Sady vzorků se ukládají ve formě MAP (Master Archive Package) – sadě nezakódovaných, 
komprimovaných obrazových a zvukových souborů, identifikačních a doplňkových technických 
metadat a médií (matematicky bezeztrátová komprese obrazové složky, zvuková složka bez 
komprese), vytvořené z DRA (RGB) v libovolně zvoleném rozlišení, určené k dlouhodobému uchování 
kinematografických děl; měla by obsahovat celé kamerové obrazové pole (vč. případného optického 
zvukového záznamu, perforačních otvorů filmového pásu atd.) a podporovat originální promítací 
snímkovou frekvenci. Produkt DRA optimalizovaný k dlouhodobé digitální prezervaci (LTDP).  
 
Podle normy ISO/IEC 15444-1:2004/Amd 2:2009 se ukládá v matematicky bezeztrátovém kódování 
JPEG 2000 profile Rsiz=7 (stupeň komprese 2:1). Obvyklý datový tok 600 MB/s, bitová hloubka 16 bitů 
na kanál (36 bitů na pixel), barevný prostor XYZ. Obsahuje navíc popisovací segmenty podle normy 
ITU-T Rec. T810 | ISO/IEC 15444-11:2007 sloužící k detekci, korekci a ochraně chyb vznikajících 
v důsledku degenerace nosičů digitálních dat. Zvuk nekomprimovaný. Deskriptivní a technická 
metadata v UTF-8XML / S410M (SMPTE 377M-2004, SMPTE 380M-2004, Generic Stream Partitions 
SMPTE ST 410:2008, ST 434:2006. Material Exchange Format – XML Encoding for Metadata and File). 
Datový balík ve struktuře MXF (Op1a či Op1b). 
 
V současné době probíhá standardizace4 dle SMPTE a ISO pro alternativní mezaninový (archivní 
a distribuční) master dle normy CST-RT 21-MFFW5 (srovnej s aktuálním SMPTE/ISO mezaninovým 
standardem Interoperable Master Format – IMF) a CST-RT-030.6 Alternativně lze pro dlouhodobou 
archivaci DRA využít rovněž formátu TIFF 16bitů X’Y‘Z. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Mezzanine Film Format Plugfest. Paříž: ETSI 12.-13.6.2014. Viz: http://www.etsi.org/news-events/events/744-

mezzanine-film-format-plugfest (cit. 20.2.2017). 
5 RECOMMANDATION TECHNIQUE CST-RT-021-V2.2.1 SUR LES FICHIERS MEZZANINES D’ECHANGES ET 

D’EXPLOITATION DES FILMS EN NUMERIQUE. Paříž: CST 1. 4. 2014. 
http://www.ficam.fr/infos-innovation-recherche-et/documents-et-recommandations/public-36/article/publication-
recommandation (cit. 20. 2. 2017) 

6 Recommandation Technique CST-RT–030-Cinéma–2014. Paříž: CST 2014. 
  Viz: http://www.c st.fr/wp-content/uploads/2014/06/CST-RT030-C-2014-V1.0-

S%C3%A9curisation_des_donn%C3%A9es.pdf (cit. 20. 2. 2017). 
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NOSIČE PRO UKLÁDÁNÍ SOUBORU VZORKŮ DRA: 

o Datová páska LTO 5/6/7 či další vyvinuté technologie pro datové soubory ukládané ve formátu 
Linear Tape File System (LTFS), včetně deskriptivních a technických metadat (např. 
elektronických verzí písemných protokolů, údajů o měření denzity zdrojových a referenčních 
kinematografických materiálů z vybraných políček klíčových scén, fotogramy vybraných políček 
klíčových scén, screenshoty z proprietárního kolorizačního systému či histogramy dokumentující 
vzorky reprezentativních filmů v různých fázích procesu apod.). 

o Kinematografické analogové vzorky se ukládají v standardizovaných krabicích, vhodných 
k dlouhodobé archivaci. 

o Datové kinematografické nosiče na filmové podložce (v budoucnu používané) se zaznamenanými 
digitálními daty vzorků se ukládají v standardizovaných krabicích, vhodných k dlouhodobé 
archivaci. 

 
Kinematografické digitální vzorky se ukládají jako DRA, představující jednotlivá obrazová okénka 
filmu, ve formátu TIFF, v bitové hloubce 16 bitů na kanál (36 bitů na pixel), barevný prostor XYZ, 
v rozlišení 4K. 

Metadata pro ukládání vzorků CEN (zpracováno dle norem a doporučení CEN/TC 372 EN 
15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 1.5 2014, FIAT/IFTA 
Minimum Data 1992, NAKI 2013: 

 <I. LEADER> 
Číslo a označení vzorku 
  
<II. FILM IDENTIFICATION AND LEGAL AREA> 
název filmu 
verze 
rok výroby 
země původce (koprodukce) 
rok výroby / rok prvního uvedení 
výrobce (producent) 
scénář 
režie 
kamera 
zvuk 
hudba 
produkce 
poznámka 
  
<III. SOURCE IDENTIFICATION AREA> 
typ materiálu (negativ obrazu / duplikační pozitiv / duplikátní negativ / kombinovaná kopie) 
identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/ referenčního materiálu 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie  
metráž (stopáž) 
počet dílů 
rok vzniku  
rok zařazení do sbírky  
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne) 
vzácnost (jedinečnost) [0, 1, 2] 
stav (úroveň mechanické poškození) [popis + 0, 1, 2]  
formát obrazu [35 mm, 16 mm] 
formát zvuku [mono, stereo | hustotní, plošný] 
<IV. SOURCE TECHNICAL AREA> 
standard obrazu (ano/ne, výrobce a typ materiálu) 
standard zvuku (ano/ne, výrobce a typ materiálu) 
clonkové pásy, číslovací šablony s informacemi o vyrovnávání vzorové kopie (ano/ne, formát)  
poměr stran obrazu zdrojového/ referenčního materiálu 
rozměr obrazového pole 
snímková frekvence 
druh, výrobce a typ zdrojového/ referenčního materiálu / záznamu 
typ podložky a perforace 
změřené smrštění vybraného pole filmu (začátek, střed, konec dílu) 
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poznámka (zvláštní kameramanské postupy, laboratorní proces, protišumový systém) 
time code vybraného políčka klíčové scény 
změřená hustota vybraného políčka klíčové scény (D00, Dmin, Dmax / RGB) 
time code vybraného políčka pro změření hustoty (D00, Dmin, Dmax / RGB) 
změřené smrštění vybraného políčka (začátek, střed, konec dílu) 
  
<V. DRA IDENTIFICATION AREA > 
číslo vzorku 
operátor vzorku 
řešitel vzorkování 
expertní skupina vzorkování 
  
<VI. DRA TECHNICAL AREA > 
výrobce a model digitalizačního zařízení vzorku 
rozlišení vzorku digitalizátu (rastr digitalizovaného obrazu) 
bitová hloubka digitalizátu [8, 10, 12, 16] 
uspořádání hodnot úrovní digitalizátu [log, lin, γ = 1/2.6] 
barevný prostor [X´Y´Z´; P3] 
bílý bod referenční projekce [ITU-R BT.709 x=0.3127 y=0.3290, SMPTE 428-1-2006 x=0.314 
 y=0.351] 
formát zvuku (počet a umístění aktivních kanálů) 

Struktura úložiště adresářů a souborů: 

<I. LEADER> 
  <II. FILM IDENTIFICATION AND LEGAL AREA> 
  <III. SOURCE IDENTIFICATION AREA> 
  <IV. SOURCE TECHNICAL AREA> 
  <V. DRA IDENTIFICATION AREA > 
  <VI. DRA TECHNICAL AREA > 
<VII. DATA> 
  <VIII. TEXT DOCUMENTATION> 
  <IX. PHOTO DOCUMENTATION> 
  <X. CINEMATOGRAPHIC SAMPLES> 
   <a. PREVIEW SAMPLES > 
   <b. CINEMATOGRAPHIC SAMPLES > 
   <c. SOUND SAMPLES> 
<XI. PRESERVATION OF DIGITALLY RESTORED NEGATIVE NON >  
<XII. PRESERVATION OF DIGITISED REFERENCE FILM PRINT NAP > 
<XIII. PRESERVATION OF DATA NEGATIVE DAN >  
<XIV. PRESERVATION OF DATA NEGATIVE SAM >  
<XV. COPYRIGHT >  
 
   
 
 
 



18	  
	  

 

Metodika aplikace vzorků v praxi 

Vzhledem k různorodosti obrazových zdrojů a jejich kombinací s dalšími filmovými materiály a 
technologiemi zpracování je pro restaurátory při rozhodování o postupu digitalizace potřebnou 
pomůckou vyhledání obdobného procesu ve vzorkovníku zpracovaného již na základě kvalifikovaného 
odhadu expertní skupinou. 
 
Postup využití vzorků  
 
Důležitým úvodním krokem pro využití vzorkovníku je identifikace technologie, kterou byl materiál 
určený k digitalizaci vyroben, tj. v tabulce obrazových technologií tříděné podle výrobců a typů filmové 
suroviny snímacího materiálu a jejich kopií nalézt odpovídající kategorii. V každé z kategorií popsaných 
v tabulce jsou navzorkované vybrané reprezentativní příklady filmů utříděné podle typických 
světlotonálních a barevných posunů stanovených kvalifikovaným odhadem expertních skupin. Úkolem 
restaurátora v této fázi procesu digitalizace je vybrat ze vzorkovníku DRA odpovídající příklady 
digitalizovaných vzorků, které se co nejvíce blíží vzhledu obrazového zdroje daného filmu. Následně 
pak zvolí podle dokumentace vzorků DRA potřebnou technologii digitalizace zadaného filmu. 
 
Porovnání se vzorkovníkem DRA usnadňuje volbu digitalizační technologie a její nastavení podle 
dokumentace vzorků. Takto získaný vzor výchozího nastavení pro digitalizaci pak usnadňuje další práci 
při digitalizaci, která se  provádí podle certifikované metodiky, jejímž výsledkem je digitálně 
restaurovaný autorizát DRA. Každou digitalizaci provedenou výše uvedeným postupem je třeba 
náležitě zdokumentovat a pořízené obrazové i zvukové vzorky zařadit do vzorkovníku jako možné 
případové studie. Je třeba si uvědomit, že každý archivní materiál je unikátní díky době, ve které 
vznikal, díky technologiím a tvůrčím přístupům jednotlivých kameramanů. Nelze tedy nikdy dosáhnout 
naprosté shody při vyhledávání vzorků, ale čím bohatší bude vzorkovník, tím lépe a přesněji bude 
možné aproximovat výchozí podmínky digitalizace. 
 
 
Metodika využití vzorků má tyto základní kroky: 
 
(a) Identifikace kinematografické technologie - technologie digitalizovaného filmového díla může 
být digitálním restaurátorem identifikována podle popisu technologií a materiálů, viz bod I. této 
metodiky - Seznam technologií a materiálů. 
 
(b) Porovnání se vzorkovníkem DRA - na základě této identifikace z dostupného vzorkovníku DRA, 
co nejlépe odpovídající technologii výroby nově digitalizovaného filmu bude digitálním restaurátorem 
doporučen další adekvátní postup nastavení digitální metody (viz bod IV. Restaurátorské zprávy dle 
seznamu technologií a materiálů a příslušné vzorkovníky DRA.). Série nových vzorků vybraných scén 
bude představovat vzor pro nastavení celého digitalizačního postupu. 
 
(c) Kvalifikovaný odhad/odvození a výchozí stav pro digitalizaci - získané nastavení bude 
představovat výchozí stav pro digitalizaci daného díla, která se provádí podle certifikované metodiky - 
Metodika digitálního restaurování filmů, jejímž výsledkem je digitálně restaurovaný autorizát (DRA) 
 
(d) Postupné rozšiřování vzorkovníku DRA – doporučuje se zařazení nových získaných vzorků 
DRA digitalizovaných děl do vzorkovníku DRA, který by měl tvořit jakousi knihovnu vzorků, která 
vzhledem k jejímu digitálnímu charakteru může sloužit digitálním restaurátorům i v budoucnosti jako 
velmi důležitá pomůcka. Vzorkovník lze rozšiřovat i samostatně, může sloužit jako banka informací pro 
budoucí digitální restaurování. Přednost k takovému vzorkování by měli dostat žijící autoři filmových 
děl, aby bylo zaznamenáno jejich cenné autorské know-how. 
 
(e) Budoucí využití vzorkovníku DRA - pro díla zlatého fondu, která budou ve výchozím 
vzorkovníku obsažena, bude tento vzorkovník použitelný i při případné pozdější opakované digitalizaci 
stejného díla lepšími dostupnými technologiemi. 
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C. Metodická doporučení digitalizace všech typů obrazových zdrojů filmových materiálů 
 
Záznam obrazu na fotochemické světlocitlivé vrstvě kinematografického filmu a jeho 
digitalizace 
 
 
Cílem digitalizace v oboru kinematografie nemůže být jen pouhé zpřístupnění filmového díla 
prostřednictvím digitálních technologií. Stěžejním úkolem tohoto procesu je vytvoření digitálního 
ekvivalentu předlohy - analogového obrazového záznamu, přičemž tento digitální ekvivalent musí 
disponovat stejnou nebo alespoň srovnatelnou sumou obrazových informací, kterou původní 
analogová předloha obsahuje. Sken např. originálního sestřiženého negativu by tedy měl být jeho 
digitálním duplikátem ve skutečném slova smyslu. Jinými slovy, mateční archivní sken (tzv. surová 
data pro archivní účely) musí v optimálním případě zaznamenat vše, co se nachází na skenované 
předloze. 
 
Při stanovování míry zaznamenaných obrazových informací ve vztahu k potřebnému rozlišení 
matečního skenu je třeba vzít do úvahy vztah mezi možnostmi filmové suroviny a vlastnostmi 
snímacích optických soustav. Jedná se o vysoké rozlišení obrazu, vytvořeného moderními snímacími 
objektivy na světlocitlivé fotoemulzi, kdy zdrojový signál (obraz vykreslený objektivem) může 
převyšovat svojí kvalitou možnosti záznamového média (fotoemulze), přičemž hranice možností 
fotoemulze je dána jejím zrnem. Vzhledem k tomu, že kvalitativní úroveň zdrojového signálu 
fotochemicky zaznamenávaného obrazu leží u snímání na 35 mm film až za touto hranicí (tj. za hranicí 
záznamových možností emulze), musíme při jeho digitalizaci dosáhnout na hranici zrna, pokud 
chceme do digitální podoby převést vše, co byla fotocitlivá vrstva filmu během expozice schopna 
zaznamenat (rozlišení profesionálních objektivů dosahuje kvality cca 100 – 140 čar/mm, rozlišení 
filmu naopak cca 80 - 100 čar/mm podle kvality emulze). 
Také u obrazu ze starších filmových kamer z 10., 20. a 30 let, kdy kresba objektivu nedosahovala 
kvality rozlišení dnešních objektivů, jde však při hledání parametrů digitalizace analogového 
obrazového záznamu stejně jako u moderních kamer i o záznam maxima informací o obrazové 
mikrostruktuře. Struktura zrnitosti dobového filmového negativu (nebo dochované kopie filmu) 
k filmovému obrazu neoddělitelně patří a je nositelem vjemu jeho ostrosti při projekci. Často 
doporučované použití nižšího rozlišení matečních skenů, odůvodňované argumentem, že obraz ze 
staré kamery stejně není ostrý, je tedy naprosto mylné. Tento názor nerespektuje autorský koncept 
mnohých kameramanů, kteří záměrně snižovali kontrast a ostrost obrazu speciálními kamerovými 
filtry z důvodů umělecké stylizace snímku. Chybným skenováním kameramanem umělecky 
rozostřeného obrazu se zrnitá struktura filmového obrazu vytratí. Pro filmový záznam je však 
charakteristická - v kinosále při filmové prezentaci měli diváci možnost zaostřenou mikrostrukturu 
obrazu vidět, a tak by tomu mělo být i při projekci digitální. 
Důležitým kvalitativním parametrem matečního skenu je tedy dosažený stupeň záznamu obrazové 
mikrostruktury, která je dána zrnitostí světlocitlivé emulze kinematografického filmu – především 
originálního negativu, případně originálního díla na inverzním materiálu. U distribuční kopie, vyrobené 
systémem negativ-pozitiv, může být vzhled původní mikrostruktury obrazu pak částečně ovlivněn 
prolnutím zrnitosti pozitivního kopírovacího materiálu. Pozitivní kopírovací materiály se ovšem 
vyznačují nejen nízkou citlivostí, ale i minimálním zrnem, takže u kvalitních kopírovacích materiálů by 
mělo jít o vliv spíše okrajový. U barevných vícevrstvých materiálů ale dochází při kontaktním 
kopírování k částečnému rozostření zrna i obrazu ve vrstvách, které nejsou v přímém kontaktu. 
Rovněž při použití méně kvalitní kopírovací filmové suroviny se určité změny ve struktuře obrazu 
zpravidla projeví, a jejich charakter může být u různých kopií rozdílný. U barevné pozitivní suroviny 
má vliv na ostrost také pořadí světlocitlivých vrstev – materiály s převráceným pořadím vrstev 
vykazují vyšší ostrost než starší materiály s klasickým pořadím. Mikrostrukturu obrazu dále mohou u 
pozitivní kopie také silně deformovat nebo zcela potlačit defekty kopírovacího zařízení (snížená ostrost 
pozitivní kopie v důsledku špatného stavu nebo dokonce nevhodné konstrukce kopírky, atd.). 
 
Mikrostruktura obrazu na světlocitlivém filmu má nepravidelný charakter. Tím se liší od pravidelné 
struktury digitálního obrazu, snímaného digitální kamerou a tvořeného jednotlivými obrazovými body, 
jejichž poloha se nemění, a to ani v rámci sekvence. Možnost zaznamenání mikrostruktury filmového 
obrazu pomocí matečního skenu však není nijak závislá na uspořádání struktury pixelů digitalizátu, 
nýbrž odvisí od jejich počtu, tedy od zvoleného stupně rozlišení matečního skenu. 
 
Při stanovování tohoto důležitého parametru hraje zcela zásadní roli okolnost, že digitalizace (ve 
smyslu vytvoření konkrétního počtu kvantizačních stupňů) je nevratný proces. Obraz je při něm 
rozrastrován do bodů a optickým hodnotám jednotlivých bodů jsou přidělena čísla. Jednou provždy 
určenou kvalitu digitalizace, zvolenou při vlastním skenování, nelze již dodatečně změnit. O limitech 
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maximální možné zřetelnosti detailů a tedy i zřetelnosti původní mikrostruktury obrazu u budoucích 
digitálních distribučních kopií tak rozhodujeme s konečnou platností již při pořizování matečního 
skenu. I z těchto důvodů je nutné pro digitalizaci filmových děl primárně používat co nejkvalitnější 
dostupné původní zdroje díla, v optimálním případě originální negativ obrazu filmu ON. Určitý problém 
vyvstává v situaci, kdy archivní kinematografické dílo nelze kompletně digitalizovat výhradně 
z originálního sestřiženého negativu ON (nedochoval se v úplnosti, je poškozený, nebo do něho bylo 
zasaženo v době vzniku filmu z cenzurních důvodů7, apod.). V případě, že byly ke skenování použity 
rozdílné zdroje díla, musí se jejich obrazová mikrostruktura následně sjednotit. Tento požadavek ale 
spadá do oblasti obrazového postprocesingu a nesmí nijak ovlivnit generování matečního skenu. 
Mezinárodní federace filmových archivů8 i restaurátorské laboratoře9 se v těchto případech přiklání 
k názoru sjednocovat mikrostrukturu podle nejkvalitnějšího zdroje použitého k digitalizaci (např. 
úpravou zrnitosti jednotlivých generací filmového materiálu, které jsou pro kompletaci díla zvoleny). 
Tento postup je vhodné zachovat i v případě úprav mikrostruktury obrazu různými retušovacími 
nástroji v aplikacích pro zpracování obrazu. Při retušování pohyblivého záběru je např. možné 
vyretušovat mechanická a jiná poškození či nečistoty v naskenovaném obraze metodou geometrické 
interpolace (nikoliv metodou nahrazení poškozené části obrazu odpovídajícími ploškami 
z předcházejícího nebo následujícího filmového okénka), čímž může dojít k nežádoucí změně 
mikrostruktury obrazu. Její vzhled je případně poté nutné příslušným softwarovým zpracováním 
zpětně opravit nebo i doplnit). 
 
Digitalizaci lze samozřejmě opakovat, to však nelze považovat za vratnost procesu. Naskenování 
kinematografického díla je poměrně velmi drahý a náročný proces a nelze lehkomyslně spoléhat na 
snadnou dostupnost jeho opakovaného profinancování. Otázkou rovněž je, v jakém časovém horizontu 
přichází uvolnění finančních prostředků na opakování nekvalitně provedené digitalizace v úvahu. Bude 
archivovaný negativ pak ještě ve stejném stavu jako dnes? Sebelepší preventivní konzervací nelze 
zastavit jeho stále postupující degradaci. 
 
 
Doporučené rozlišení a parametry skenu 
 

A) Teoretická východiska 
 

Podle studie, vypracované v 1. polovině 90. let specialisty někdejší státní zkušebny VÚZORT, obsahuje 
každý fotograficky zaznamenaný obraz zpravidla vždy podobnou sumu obrazových informací, a to ve 
výši přibližně 50 megapixel bez ohledu na jeho velikost.10 Tento odhad je velmi hrubý a lze jej 
považovat za již překonaný. Při volbě vhodného rozlišení skenu je nutno jednoznačně vycházet ze 
stupně rozlišovací schopnosti konkrétní filmové suroviny (typu filmového materiálu), uváděného 
v příslušné literatuře nebo technických výrobních listech v hodnotách, pojmenovávaných někdy jako 
počet čar, jindy jako počet linek, anebo také jako počet párů linek, což je nejpřesnější.11 
Důležitou otázkou rovněž je, jaké rozlišení vidí divák v sále kina při projekci 35 mm filmové kopie. 
Podle studie Baronciniho, Mahlera a Sintase12 má originální negativ rozlišení 2 100 až 2 400 čar (ve 
smyslu součtu černých a bílých linek) na výšku obrazu. Kodak ale tento údaj zpochybňuje. Podle 
expertů Eastman Kodak Company nejsou výsledky v Baronciniho studii správné v důsledku užití 
chybných testů. Podle Kodaku jde o hodnoty ve skutečnosti o 30% lepší: 
 

„The results reported in this paper give an inferior measurement of Visual Limiting Resolution of 
projected motion picture film due to the use of an inappropriate test target. When using the 
correct test target (an ISO test chart), the results are 30% higher. In addition, technology 
advances in digital intermediate systems continue to increase the on-screen resolution. At least 
4000 pixels per line are required to reproduce the complete information content available on 
screen, using conventional film systems.“13 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Viz Skřivánci na niti Jiřího Menzela 
8 David Walsh, The Restoration Treshold, or When to Apply Braun Reduction. In: Journal of Film Preservation 2013, 

Mezinárodní federace filmových archivů (FIAF), č. 4, s. 21–29. 
9 Miloslav Novák, Rekonstrukce paměti (české) kinematografie v čase její digitalizace. In: Martin Kaňuch, Film a 

kultúrná paměť, Bratislava 2014: Asociácia slovenských filmových klubov – Slovenský filmový ústav, s. 60 – 
64. 

10 Ivan Daneš – Milan Večeřa – Antonín Krejčí, Techniky ošetření, uložení a duplikace archivních fotografických 
snímků, VÚZORT, Praha 1995, nepublikováno, vypracováno v rámci grantu č. 94/203/1042 hrazeného 
Grantovou agenturou ČR, v rámci projektu A03/V065/1993, hrazeného Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR, a za finanční spoluúčasti VÚZORT. 

11	  V anglicky psané literatuře uváděné rozlišení 35 mm filmu 80–100 lp/mm znamená ve skutečnosti počet párů 
linek, tj. např. 100 linek bílých + 100 linek černých. Naproti tomu v tzv. „ORWO regionu“ se setkáme spíše 
uváděním „počtu čar“, což vyjadřuje pouze počet černých linek. 

12 http://www.motionfx.gr/files/35mm_resolution_english.pdf 
13 Podrobně na: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7262559	  
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Údaj o dosaženém rozlišení až 2400 čar na výšku obrazu uvádí i Karel Fliegel v publikaci Živý film14. 
Pokud bychom vyšli z Baronciniho základního údaje 2100 řádek na výšku obrazu u originálního 
negativu a revidovali jej ve smyslu vyjádření Kodaku, dostaneme rozlišení 2730 čar. Stejným 
způsobem je nutno revidovat i další údaje ze studie Baronciniho, Mahlera a Sintase. U referenční 
přímé kopie z originálního negativu se poté bude jednat o naměřených 1820 čar. Jedná se však jen o 
okeničku s výškou 11,3 mm. U Academy formátu, Cinemascope nebo Super35 počet čar logicky 
stoupne. 
Nejhorší možný výsledek (pokud nebudeme brát do úvahy kopie vysloveně defektní) může být spojen 
s projekcí kopie x-té generace, navíc ne v úplně ideálních podmínkách. (Baronciniho studie rozlišuje 
mezi pozorovatelným rozlišením v tzv. „nejlepší projekci“ a  tzv. „celkovým průměrným 
pozorovatelným rozlišením“. Jde o cca 890 čar na výšku obrazu (685 čar + 30%) Jedná se o nejnižší 
možnou kvalitu, na kterou lze poklesnout v důsledku všech možných faktorů (duplikování, 
problematická projekce, atd.). Tato obrazově nejméně kvalitní varianta konkrétního 
kinematografického díla by ale neměla v žádném případě sloužit jako vzor pro výrobu jeho digitalizátu. 
Cílem digitalizace u finální digitální distribuční verze filmu by měla být kvalita první, tzv. referenční 
kopie z originálního negativu, mateční sken by pak měl mít ambice zaznamenat veškeré obrazové 
informace, obsažené na originálním negativu či inverzním pozitivu. 
Pro úplnost zopakujme, že v případě naměřených hodnot stále hovoříme o okeničce s výškou 11,3 
mm, tedy o velkém zvětšení při projekci, při kterém musí nutně dojít ke zhoršení ostrosti a tedy i 
rozlišení, na rozdíl od projekce např. Academy formátu, atd. 
 
V našem rozboru nemůžeme opomenout ani obecně sdílený názor, že tzv. rozlišení 4K zaručuje 
plnohodnotnou kvalitu digitalizovaného filmu vůči filmovému dílu, promítanému klasickým filmovým 
projektorem z 35 milimetrové analogové premiérové kopie. Naskenování originálního negativu 
v kvalitě tzv. 4K vyjadřuje, že skeny jednotlivých filmových políček byly pořízeny v rozlišení kolem 
4 000 obrazových bodů (pixelů) na šířku filmového obrazu15, což činí například u nejvyššího standardu 
4K Full Aperture celkem 4096×3112 obrazových bodů, tedy necelých 13 magapixelů. Pokud ovšem 
vezmeme do úvahy kritiku Baronciniho studie ze strany expertů Kodaku, pak by se filmové políčko 
negativu u formátu CinemaScope na 35 mm filmu16 rovnalo rozlišení 22 megapixelů, což je velmi 
vysoko nad možnostmi maximálního rozlišení 4K, tj. varianty Full Aperture 4K! 
 
 

B) Nativní (optické) rozlišení versus efektivní rozlišení 
 

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že sebepřesnější teoretická úvaha může být zavádějící, pokud není 
spojena s exaktním testováním konkrétního digitalizačního zařízení, na kterém zamýšlíme digitalizaci 
provádět. Výslednou kvalitu digitalizátu totiž zásadně určí nikoliv v technických specifikacích výrobcem 
uváděné nativní (optické) rozlišení skeneru (dané počtem světlocitlivých buněk snímače), nýbrž tzv. 
rozlišení efektivní, tj. skutečné maximální rozlišení, kterého lze v praxi na konkrétním zařízení 
dosáhnout. Výši efektivního rozlišení žádný z výrobců u digitalizačních zařízení zpravidla neuvádí. 
Důvod k tomu je prostý – v praxi dosahované efektivní rozlišení bývá zpravidla nižší než uváděné 
rozlišení optické a lze je do jisté míry odhalit pouze pomocí exaktního čárového testu. Jen do jisté 
míry proto, že v případě požadavku přesné čitelnosti čar nestačí při vyšší frekvenci cyklů minimum 
dvojnásobku vzorkovací frekvence.17 Pro testování kvality skenerů lze užít čárový testovací 35 mm 
film KOS 12, používaný v 80. letech 20. stol ve filmových laboratořích Barrandov pro seřizování a 
kontrolu filmových kopírek (Dříve ve vizuální technice běžná praxe, spočívající v práci s čárovými 
testy, je dnes takřka zcela zapomenuta). Neměli bychom v této souvislosti také zapomínat na 
skutečnost, že kvalitní filmové kopírky OZX 2 byly pomocí těchto testů seřizovány na přesnost 90-
100 čar na jeden milimetr.18 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Fliegel, K. in: Jícha, M., Šofr, J, a kol., : Živý film – Digitalizace filmu Metodou DRA, str. 129, Akademie 

múzických umění v Praze, 2016, ISBN 978-80-904503-4-9 
15 Ve skutečnosti jde však o plnou šíři maximálního obrazového pole 35 mm filmu, která činí cca 24,89 mm. 
16 Původní políčko CinemaScope mělo rozměry 23,16x18,16 mm, viz Brejcha, B.: Širokoúhlý film a stereofonní 

záznam zvuku ve světové kinematografii, Knižnice časopisu Filmový technik, Praha 1956. 
Formát Super35 pracuje s okeničkou ještě větší: 24,89x18,66 
17 Shannonův teorém sice požaduje více než dvojnásobnou vzorkovací frekvenci (tj. více než dvojnásobek 

maximální vzorkované frekvence), ale čárový test odpovídá obdélníkovému průběhu, který obsahuje 
nezanedbatelné liché harmonické složky. Aby byl splněn Shannonův teorém alespoň pro 3. harmonickou, musí 
vzorkovací frekvence být minimálně šestinásobná, ale i to může být málo. Proto jsou na výsledném digitalizátu 
vidět interference. Čárový test je vhodný pro subjektivní hodnocení, zatímco pro technické vyhodnocení je 
vhodnější sinusový průběh. 

18 I na velmi nekvalitním pozitivním materiálu ORWO PC7 dosahovala tato kopírka ostrosti 60 čar na 1 milimetr. 
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Obr. 1: Čárový test pro kinematografii - testovací 35 mm film KOS 12. 
 
Vliv možného nedostatečného efektivního rozlišení lze doložit výsledky čárového testu, provedeného 
v roce 2017 na jednom  v Praze dostupném kinematografickém skeneru, který bývá běžně užíván pro 
digitalizaci 35 mm kinematografických filmů. Přesný typ zařízení není v tomto pojednání záměrně 
uveden, neboť se nejedná o recenzi konkrétního zařízení, nýbrž o praktickou ukázku vlivu konfliktu 
mezi nativním a efektivním rozlišením na konečný výsledek digitalizace, respektive na možnou 
nepřiměřeně nízkou kvalitu výsledného skenu. 
 

 
 
Obr. 2: Naskenovaný testovací 35 mm film KOS 12 – detail skenu v rozlišení 4K 
 
Na skenu doostřeného čárového testu (v praxi digitalizačních studií je při skenování běžně užíván 
doostřovací SW filtr f100) vidíme naprostou neschopnost skeneru korektně zaznamenat cca 70-80 čar 
na milimetr (správněji 70-80 lp/mm), což je minimální hranice rozlišení, ke které bychom se 
potřebovali přiblížit (rozlišení moderních emulzí činí dokonce 80-100 lp/mm). Použitelné efektivní 
rozlišení tohoto skeneru končí na hranici cca 50-60 lp/mm. Při prozkoumání skenu pomocí hranového 
testu (vyhodnocení dosaženého rozlišení pomocí MTF křivky) vychází efektivní rozlišení kolem 55 čar, 
což je pro kinematografii nedostatečná hodnota. Této hodnoty ale bylo dosaženo jen při použití 
doostřovacího softwarového filtru, který měření nepravdivě zkresluje směrem k lepším 
výsledkům!19 Surová, softwarově neupravená data z tohoto skeneru v režimu 4K vykazují obrazovou 
kvalitu na úrovni, která je ještě slabší, což je patrné na následujícím grafu: 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  Viz manual k programu QuickMTF: „Sometimes by analyzing edge spread function due to typical "humps" near 

the edge borders, we can assess the level of sharpening applied to the image. Sharpening is a totality of 
bitmapped algorithms, directed to the increase of image sharpness. The usage of these algorithms to the 
analyzing image largely misrepresents the results for measurement of resolution.", 
http://www.quickmtf.com/about-resolution.html 
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Obr. 3, MTF 1, kinematografický skener, bez doostřovacího filtru. 
Vertikální osa grafu ukazuje kontrast a horizontální frekvenci (v počtu cyklů na pixel skenu). Na 
začátku grafu, při frekvenci blízké nule, vidíme 100% přenos kontrastu terče. Jak frekvence stoupá, 
vzhledem k neostrosti optiky i limitům digitálního rozlišení, kontrast klesá. Zajímá nás zejména údaj 
MTF 30, tedy při jaké hustotě čar dojde k 60% ztrátě kontrastu. Ta je vyznačena žlutě a dochází k ní 
přibližně u 0.260 cyklů na pixel, což vzhledem k rozlišení 4k a velikosti kinofilmového políčka odpovídá 
přibližně 44,4 čar na milimetr. Vertikální červená linka značí limit dosaženého rozlišení, zelená 
vertikální linka představuje minimální spodní hranici rozlišení, kterého potřebujeme při skenování 
originálního negativu nebo inverzního pozitivu dosáhnout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výsledek nyní porovnejme s údaji, dosaženými na softwarově doostřeném skenu: 
 
 

 
 
Obr. 4, MTF 2, kinematografický skener, použit doostřovací filtr 100.  
Opět nás zajímá údaj MTF 30, tedy při jaké hustotě čar dojde k 60% ztrátě kontrastu.  Dochází k ní 
přibližně u 0.325 cyklů na pixel (vzhledem k rozlišení 4k a velikosti kinofilmového políčka odpovídá 
přibližně 55.5 čar na milimetr). Dále je na testu určena hodnota MTF5, tedy kdy dojde k 95% ztrátě 
kvality. I po takové ztrátě je sice možné původní obraz částečně rekonstruovat, jak je ale patrné z 
nerovnosti grafu, je měření příliš zatíženo chybou, aby bylo možno tuto hodnotu spolehlivě určit. 
Výsledky ale odpovídají optickému zhodnocení skenu terče: až do 55 čar na milimetr je přenos obrazu 
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dobrý. Pak začne kvalita rychle klesat a v hodnotách na 85 čar na milimetr je už skenovaný obrazec 
velmi zkreslen. 
 
Jestliže vyjdeme z faktu, že filmové políčko 35 mm filmu formátu 1:1,85 měří na výšku 11,3 mm, 
znamená to, že sken 35 mm filmu s obrazem o poměru stran 1:1,85 bude mít podle údajů odečtených 
na MTF křivce (obr. MTF 1) kvalitu rozlišení 1243 pixelů na výšku obrazu, což je částečně srovnatelné 
s kvalitou HD televizního signálu! 
Při měření rozlišení pomocí MTF křivky na různých místech testovacího obrazce může dojít k určitému 
rozptylu odečtených hodnot. Při výše popsaném několikanásobném testování bylo v jednom případě u 
doostřeného skenu dosaženo maximální hodnoty 60 lp/mm (obr. MTF 2), což by odpovídalo u 
filmového políčka 35 mm filmu formátu 1:1,85 rozlišení 1356 pixelů na výšku obrazu. Na této úrovni 
již překračujeme kvalitu televizního vysílání, stále však ještě nedosahujeme kvalitativních možností 35 
mm filmu. Navíc jde o výpočet z doostřeného skenu, kdy naměřené rozlišení neodpovídá skutečnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 5, MTF 2, kinematografický skener, použit doostřovací filtr 100. Zde je vidět vliv digitálního 
doostřování, které uměle zvyšuje kontrast přenosu. K nárůstu ale dochází zejména u nižších frekvencí 
v rozsahu 0.1 až 0.25 cyklů na pixel. Na vlastní naměřenou hodnotu MTF30 má filtr také malý vliv – 
zvýšením o 5c/mm. Pro měření MTF je vždy třeba používat nedoostřené skeny. 
 
Pokud se vrátíme k Baronciniho studii a porovnáme dosažené rozlišení skenu s jím uváděnými 
možnostmi 35 mm filmu (cca 2100 čar na výšku obrazu u negativu při okeničce s výškou 11,3 mm a 
1820 čar u první referenční kopie z originálního negativu, rovněž při výšce obrazu 11,3 mm), zjistíme, 
že jsme na tomto skeneru nedosáhli hodnot, jaké pro plnohodnotnou projekci potřebujeme. Z hlediska 
kvality obrazu u originálního negativu je dosažené efektivní rozlišení 1356 bodů jen mírně lepší než 
polovina Baroncinim uváděných 2100 linek, a srovnání s údaji, revidovanými podle Kodaku na 2730 
čar, by dopadlo ještě hůře. Přesto je tento skener mylně považován za zařízení, na kterém lze pořídit 
kvalitní digitalizát filmového díla. 
 
Nízká hodnota efektivního rozlišení skeneru může být zapříčiněna celou řadou faktorů. 
Může se jednat o: 

1) Špatné seřízení stroje 
2) Poškozený nebo již z výroby vadný optický systém 
3) Snížená kvalita skenu může být zapříčiněna nedostatečnou údržbou stroje 
4) V neposlední řadě může jít i o konstrukční vlastnost stroje, případně o zastaralou technologii. 

 
Archivní sken kinematografického díla by měl být uložen v nepřevzorkovaném nativním rozlišení 
8K. Pokud však vyhodnotíme rozlišení skenu 8K z testovaného kinematografického skeneru pomocí 
MTF křivky, zjistíme, že se u softwarově „nevylepšeného“ (tj. nedoostřeného) skenu dostáváme 
k rozlišení cca 54 čar na 1 mm. Při porovnání této hodnoty s hodnotami, dosahovanými na skeneru 
EverSmart Supreme, zjistíme, že podstatně lepších výsledků dosahuje EverSmart Supreme již při 
rozlišení cca 5,5K (viz obr. 6). 
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Závěr: 
 

1) Z porovnání zkoumaného kinematografického skeneru s profesionálním skenerem 
pro digitalizaci fotoarchiválií vyplývá alarmující zjištění, že ačkoliv testovaný 
kinematografický skener nabízí možnost skenovat do rozlišení 8K, dosahuje ve 
skutečnosti maximálního efektivního rozlišení pod 5K. 

2) Skeny, pořízené na tomto skeneru v rozlišení 4K (ať již přímo, anebo 
převzorkováním skenu z 8K) nedosahují kvality, která by byla srovnatelná 
s výsledky optimální projekce filmového díla z  35 mm filmu (nejlepší možná kvalita 
projekce, první referenční kopie z originálního negativu). 

3) V procesu digitalizace filmového díla je třeba jasně oddělovat tvorbu surových dat 
(tj. matečního skenu, který musí být archivován v původní, nijak neupravované 
podobě) od výroby distribuční digitální verze filmu. Mateční sken musí být 
generován v  nejvyšší možné kvalitě, dosažitelné k datu digitalizace, protože 
nemáme záruku, jestli bude možné v budoucnosti jeho skenování opakovat (možná 
ztráta), anebo zda nebude oproti současnosti jeho stav podstatně horší (kontinuálně 
postupující nezadržitelná degradace). Parametry matečního skenu určuje požadavek 
zaznamenání maximální míry obrazových informací, které se nacházejí na původním 
analogovém nosiči obrazu (světlocitlivá fotochemická vrstva filmu). Naproti tomu 
z matečního skenu odvozená a odborně zpracovaná konkrétní digitální verze 
filmového díla může mít parametry různé, stanovené na základě konkrétního účelu a 
příslušného odborného konsensu. 

 
 

 
 
Obr. 6 - Nedoostřený surový sken ze skeneru EverSmart Supreme, nativní rozlišení 220 dpm 
(5,5K). Skener Eversmart je konstruován pro rozlišení jen do 220 dpm (tj. cca 5.5K), ale i přes 
konstrukci, umožňující snímat originály až do velikosti 30x40cm, znatelně přesahuje možnosti 
testovaného kinematografického skeneru. U skenování černobílé předlohy by bylo možné použitím 
pouze zeleného kanálu rozlišení dále zlepšit. V takovém případě by došlo k jeho navýšení na 66 c/mm. 
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Obr. 7 – Nedoostřený sken 8K, kinematografický skener. Sken v rozlišení 8k poskytuje více 
informací k určení křivky MTF. Z tohoto důvodu je průběh hladší a více odpovídá realitě. Je patrné, že 
skutečná rozlišovací schopnost použité optiky skenery je kolem 54 cyklů na milimetr, což není pro 8k 
rozlišení ideální. 
 
 

C) Způsob kódování optické hustoty 
Otázka volby způsobu kódování optické hustoty zůstává většinou méně diskutována. Přitom jde o 
jeden z nejdůležitějších faktorů výsledné kvality digitalizace, stejně zásadní, jako je volba rozlišení 
skenu. Zvolený způsob kódování optické hustoty totiž určí, kolik stupňů jasového rozpětí bude na 
výsledném digitalizátu zaznamenáno, zda čitelnost kresby obrazu bude zachována všude tam, kde se 
nachází na originální předloze, či zda bude v některých kritičtějších partiích redukována, potlačena, 
nebo dokonce úplně zanikne. Hodnota kódování se udává v počtu bitů na jeden kanál barvy u RGB, 
tedy 8 nebo 12 či např. 16 atd. bitů/1 kanál, tj. celkem 24, 36 či 48 atd. bitů, v případě převodu do 
stupňů šedi 8, 12 nebo 16 atd. 

Průběh senzitometrické křivky fotoemulze je lineární jen ve své středové části, na rozdíl od 
přenosové charakteristiky digitalizačních zařízení. Při zdrojovém kódování na filmu fotochemicky 
zaznamenaného obrazu je tedy nutné vytvořit dostatečnou rezervu právě v oblastech nelineárního 
průběhu senzitometrické křivky. Pokud budeme pracovat s nedostatečným počtem bitů/ 1 kanál RGB, 
ztratíme v kritických partiích obrazu určitou část tonální škály, což bude mít v těchto místech za 
následek zánik čitelnosti obrazu a jeho větší nebo menší degradaci. Pro korektní převod kompletního 
tonálního rozsahu fotochemické světlocitlivé vrstvy je nutné vytvářet a ukládat digitální verzi 
analogového fotografického obrazu v režimu 16 a více bitů na jeden kanál RGB.20 
 
 

D) Maximální rozlišitelná denzita digitalizačního zařízení 
V procesu digitalizace nelze opomenout problematiku maximální hodnoty denzity, kterou je konkrétní 
skener ještě schopen rozlišit. Je označována jako Dmax a vztahuje se k optické hustotě zčernání 
předlohy. Větší (hustší) zčernání skenované transparentní předlohy způsobuje větší pohlcení 
procházejícího světla. V praxi číslo maximální hodnoty denzity znamená, jaký stupeň zčernání 
předlohy je skener ještě schopen načíst. Všechny tmavší tóny obrazu nad udávaným číslem již 
nebudou rozlišeny a budou zobrazeny jako bílá při skenování negativu, či černá u pozitivu. U skenerů 
s nižším číslem maximální hodnoty denzity dojde tedy v místech s vyšším krytím ke ztrátě tonální 
stupnice a samozřejmě i kresby. 

Každý skener má jinou mez ve schopnosti rozlišovat tmavší partie snímku. Právě tato mez je 
vyjádřena hodnotou maximální denzity. Tím je dán i jeden z důležitých rozdílů mezi skenery - pokud 
budeme postaveni před problém digitalizovat tmavší, více krytý negativ, skener s nižším číslem 
maximální hodnoty denzity nebude schopen takovou předlohu naskenovat v potřebné kvalitě. Vedle 
maximální hodnoty denzity se u skenerů hovoří také o minimální hodnotě denzity. Rozpětí mezi těmito 
hodnotami tvoří dynamický rozsah denzit, tedy rozpětí jasů, které dokáže skener načíst a zpracovat. 
Pro kvalitní načtení hustších negativů nebo inverzních materiálů budeme potřebovat zařízení s 
maximální hodnotou denzity blížící se číslu 4, nebo jej překračující. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  Podrobně in: Ladislav Bezděk, Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v praxi památkové péče, 

Praha 2014, str. 163 - 164 
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V praxi se lze někdy setkat s mylným názorem, že pro negativ s denzitou např. 2 je vhodnější 
skener s Dmax rovněž 2 a použití skeneru s Dmax 4 povede k horším výsledkům. Vyšší Dmax skeneru 
však nemůže vést ke snížení kvality skenu. Na vině bývá špatně napsaná skenovací aplikace, 
nevhodný způsob kódování optické hustoty, špatná kalibrace skeneru, případně menší zkušenost 
skeneristy. 
 
Pro bližší seznámení s pojmem „denzita“ viz článek Petra Podhajského na stránkách Grafika on-line.21 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  www.grafika.cz/art/polygrafie/denzita.html	  
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IV.   Restaurátorské zprávy dle seznamu technologií a materiálů a příslušné vzorkovníky 
DRA. 
 
 
VZORKOVNÍK DRA METODIKY B – FILM ŠKOLA OTCŮ 
0001/2016/DRA/B/SKOLA_OTCU/AMU-NAKI 
 
A. TEXTOVÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÉ ZPRÁVY 
 
1. PROTOKOL O PRŮBĚHU VÝZKUMNÉ AKCE   
 
 
a) Název, číslo výzkumného protokolu, termíny a místo provedení výzkumné akce  
 
NÁZEV VÝZKUMNÉ AKCE: 0011/2015/EXPERTNÍ SKUPINA  

ŠKOLA OTCŮ – Vzorkování DRA 
 
Číslo metodiky: DRA B3 
Čenobílé panchromatické originální 
negativy Gevaert – použité k 
výrobě na pozitivní surovinu: 
Agfa Wolfen(b1), VEB ORWO (b2), 
Gevaert (b3). 

 
DRUH VÝZKUMNÉ AKCE:     Hodnocení a kvalifikovaný odhad DRA 
 
SOUVISÍ S ČINNOSTÍ PRACOVNÍ SKUPINY:   III. SKUPINA TABULKA 
 
PRACOVNÍ PODSKUPINA:    2. pracovní podskupina pro obrazové 

testy identifikující různé zdroje 
kinematografických materiálů 

 
DATUM:       9.7. 2015 – 19.2. 2016 
 
MÍSTA KONÁNÍ VÝZKUMNÉ AKCE:   CINEPOST Barrandov, Kříženeckého  

náměstí 322/5, 152 00 Praha 5 
Hlubočepy 

 
KOORDINÁTOR VÝZKUMNÉ AKCE:    Marek Jícha 
 
ÚČAST:        Marek Jícha, Ivan Vít, Vidu Gunaratna, 

Pravoslav Flak, Daniel Souček, 
Antonín Weiser, Josef Špelda,  
Jiří Macák 

 
ZADANÉ TÉMA VÝZKUMU: Vzorkování a výzkum filmu Škola otců 
 
CÍLE VÝZKUMU:      Vzorkovník DRA 
 
PROTOKOL VYPRACOVAL/LA:     Marek Jícha 
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b) 
Zápis o sestavení expertní skupiny a jmenování hlavního restaurátora výzkumné vzorkovací 
akce 
 
Expertní skupina byla sestavena z výzkumných pracovníků Akademie múzických umění v Praze: 
 
Expertní skupina: 
restaurátor obrazu   Marek Jícha 
restaurátor zvuku   zvuková složka se nevzorkovala 
autor díla              --- nežijící 
autor obrazové složky díla  --- nežijící 
autor zvukové složky díla  --- nežijící 
expertní dohled kameramanů  Ivan Vít 
     Pravoslav Flak 

Jiří Macák 
 expertní dohled zvukového mistra zvuková složka se nevzorkovala 
     zvuková složka se nevzorkovala 
expert filmové historie                  Miroslav Jedlička 
externí expert zadavatele  Ivo Mathé 
vedoucí obrazové a zvukové techniky Tomáš Srovnal 
kolorista     Tomáš Chudomel 
 
 
 



30	  
	  

 
c) 
Zápis o inspekci zdrojových/referenčních materiálů k digitalizaci (včetně proměření hustoty 
a smrštění vybraných políček klíčových scén apod.) 
 
V Národním filmovém archivu byly nalezeny tyto informace o zdrojových materiálech: 
 
 
ORIGINÁLNÍ NEGATIV: 
 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu:   
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:    Škola otců  
verze:   česká   
rok výroby:  1957     
země původce (koprodukce):    ČSR 
rok výroby/rok prvního uvedení:     1957 
výrobce (producent):   Filmové studio Barrandov  
scénář:   Ivan Kříž   
režie:    Ladislav Helge  
kamera:   Ferdinand Pečenka   
zvuk:    František Šindelář, Jiří Pavlík 
hudba:    Gustav Křivinka 
produkce:    Jaroslav Prokop 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
originální negativ 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu: 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):  2829,2 m 
počet dílů:  11 
rok vzniku:  1957 
rok zařazení do sbírky:  1977 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): 
vzácnost (jedinečnost):  2 
stav (úroveň mechanického poškození):  V průběhu dílů rýžky, rýhy v podkladu i emulzi, šmouhy, 
nečistota, začátky a konce dílů zapršené, děrování dřené 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,37 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Agfa  FINOPAN  370, Agfa 
SUPERPAN 
typ podložky a perforace:   acetátní a pozitivní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31	  
	  

 
 
DUPLIKAČNÍ POZITIV: 
 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu:  
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:    Škola otců  
verze:   česká   
rok výroby:  1957     
země původce (koprodukce):    ČSR 
rok výroby/rok prvního uvedení:     1957 
výrobce (producent):   Filmové studio Barrandov  
scénář:   Ivan Kříž   
režie:    Ladislav Helge  
kamera:   Ferdinand Pečenka   
zvuk:    František Šindelář, Jiří Pavlík 
hudba:    Gustav Křivinka 
produkce:    Jaroslav Prokop 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
duplikační pozitiv 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:  
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):  2842,8 m 
počet dílů:  11 
rok vzniku: 
rok zařazení do sbírky:  1971 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): 
vzácnost (jedinečnost):  2 
stav (úroveň mechanického poškození):  děrování dřené, místy natlačené, slabé oboustranné rýžky, 
v 1.díle souvislé dřené rysky na emulzi,  na konci 5.dílu a 6.dílu podlepená perforace, 24 slepek 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,37 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Gevaert Belgium 513 
typ podložky a perforace:   acetátní a pozitivní 
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KOMBINOVANÉ KOPIE: 
 
1. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu: 1106 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:    Škola otců  
verze:   česká   
rok výroby:  1957     
země původce (koprodukce):    ČSR 
rok výroby/rok prvního uvedení:     1957 
výrobce (producent):   Filmové studio Barrandov  
scénář:   Ivan Kříž   
režie:    Ladislav Helge  
kamera:   Ferdinand Pečenka   
zvuk:    František Šindelář, Jiří Pavlík 
hudba:    Gustav Křivinka 
produkce:    Jaroslav Prokop 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:   1106 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):  2847,7 m 
počet dílů:  6 
rok vzniku: 
rok zařazení do sbírky:  1967 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): 
vzácnost (jedinečnost):  0 
stav (úroveň mechanického poškození):  děrování dřené, naražené, místy nesekané, zástřihy, začátky 
a konce dílů zapršené, dřené rýhy v emulzi ve středu obrazu,  29 slepek + stav 3 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,37 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Agfa čb. 
typ podložky a perforace:   acetátní a pozitivní 
 
***** 
 



33	  
	  

 
 
2. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu:  11255 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:    Škola otců  
verze:   česká   
rok výroby:  1957     
země původce (koprodukce):    ČSR 
rok výroby/rok prvního uvedení:     1957 
výrobce (producent):   Filmové studio Barrandov  
scénář:   Ivan Kříž   
režie:    Ladislav Helge  
kamera:   Ferdinand Pečenka   
zvuk:    František Šindelář, Jiří Pavlík 
hudba:    Gustav Křivinka 
produkce:    Jaroslav Prokop 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:   11255 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):  2842,8 m 
počet dílů:  6 
rok vzniku: 
rok zařazení do sbírky:  1978 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): 
vzácnost (jedinečnost):   0 
stav (úroveň mechanického poškození):  vlasové rýhy na podkladu i v emulzi, rýžky, děrování dřené, 
15 slepek + stav 1 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,37 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Orwo čb. 
typ podložky a perforace:   acetátní a pozitivní 
 
***** 
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3. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu: 21324 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:    Škola otců  
verze:   česká   
rok výroby:  1957     
země původce (koprodukce):    ČSR 
rok výroby/rok prvního uvedení:     1957 
výrobce (producent):   Filmové studio Barrandov  
scénář:   Ivan Kříž   
režie:    Ladislav Helge  
kamera:   Ferdinand Pečenka   
zvuk:    František Šindelář, Jiří Pavlík 
hudba:    Gustav Křivinka 
produkce:    Jaroslav Prokop 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:   21324 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):  2836,8 m 
počet dílů:  6 
rok vzniku: 
rok zařazení do sbírky:  1969 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne):  anglické 
vzácnost (jedinečnost):   1 
stav (úroveň mechanického poškození):  děrování dřené, slabě naražené,  místy oboustranná rýha,   
22 slepek + stav 2 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,37 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Gevaert 512, čb. 
typ podložky a perforace:   acetátní a pozitivní 
 
***** 
 



35	  
	  

 
 
VÝBĚR REFERENČNÍ KOPIE RK: 
 
Výběrová projekce k nalezení referenční kopie za účasti expertní skupiny: M. Jícha, I. Vít, P. Flak, 
V. Gunaratna. Výběr vzorků proběhl dne 9.7. 2015 v postprodukci CINEPOST Barrandov a.s., 
Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5 na kalibrovaném projektoru Bauer 14. Byly zkoumány tyto 
kopie: 
 
1106 – P.IV. – 1E/3  AGFA 

 
 
poškrábaná kopie, šedivá, tmavá, depresivní, hraje špatně zvuk 
Restaurátorská skupina – NE 
 
11255 – P.VI. 11 H/1 – SUPERPAN 

 
 
nepoškrábaná, přesvětlená, místo čených tónu jsou tóny tmavošedé 
Restaurátorská skupina – NE 
 
21324 – P.V. – 13K/3  přírůstek 1989 GEVAERT 513 č.b., ACETÁT  

   
 
nepoškrábaná, kvalitní kontrast, dobře rozeznatelné černé a bílé tóny. Kopie má anglické podtitulky 
vyleptávané. Ostrost obrazu v čených, šedých i bílých není úplně excelentní. 
Restaurátorská skupina – ANO 
 
Byla vybrána kopie 21324 a převezena na inspekci na inspekčním stole KINOTON FVT 1200. 
 
ŠKOLA OTCŮ :   Originální negativ: AGFA SUPERPAN  Pozitiv: AGFA č.b., GEVAERT č.b., ORWO 
č.b. 
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Vše je doloženo kartou historického výzkumu: 
 

 
 
Viz. Fotodokumentace  B.1.1. – ANALÝZA MATERIÁLŮ ORIGINÁLNÍHO NEGATIVU NA  

  INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
B.1.2. – ANALÝZA MATERIÁLŮ POZITIVNÍ REFERENČNÍ KOPIE NA  

  INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
B.1.3.  - VIDEOGRAMY POŘÍZENÉ  

  NA INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
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d) 
Zápis o výběru klíčových scén expertní skupinou 
 
Výběr refrenčních vzorků pozitivní kopie proběhl na projekci 9.7.2015 v kalibrované projekci Cinepost 
Barrandov na kalibrovaném projektoru Bauer 14 za účasti kameramanů M. Jíchy, I. Víta, P. Flaka, V. 
Gunaratny. 
 
Vzorky dle TC: 
 
ŠKOLA OTCŮ - STARTY TC - POZITIVNÍ KOPIE - ZAČÍNAJÍ NA àSTARTß  
21324 – P.V. – 13K/3  přírůstek 1989 GEVAERT ACETÁT  
 
1 DÍL  
TC 01:03:18:09 – 01:04:50:20    RVAČKA PŘED HOSPODOU, EXT. DEN 
TC 01:16:28:13 – 01:17:54:04    ŠKOLA A PŘÍCHOD K DOMKU, EXT. DEN 
 
2 DÍL  
TC 02:02:18:03 – 02:03:43:19    ZAKOUŘENÁ A NEZAKOUŘENÁ MÍSTNOST, INT. DEN 
 
3 DÍL  
TC 03:03:12:13 – 03:04:43:06    ULIČKY SE PSEM, EXT. DEN 
 
4 DÍL 
TC 04:01:26:19 – 01:02:55:20    CELEK BÁLU UČITELŮ, INT. NOC 
TC 04:09:49:17 – 04:11:20:06    CELKY MĚSTA, EXT. DEN 
 
5 DÍL  
TC 05:12:11:03 – 05:13:41:02    PODVEČERNÍ NÁDRAŽNÍ ULIČKA, EXT. NOC  
TC 05:13:59:01 – 05:15:22:23  CHUDÁ CHALUPA SE ŠICÍM STROJEM, INT. NOC 
 
6 DÍL  
TC 06:06:02:23 – 06:07:36:11  NEJTMAVŠÍ SCÉNA – NÁDRAŽÍ, EXT. NOC  
 
 
Dohledání týchž vzorků v originálním negativu ON AGFA SUPERPAN 
 
ŠKOLA OTCŮ - STARTY TC – ORIGINÁLNÍ NEGATIV – SKENOVÁNÍ V CINEPOSTU 
 
STARTY DILU A OD àSTARTß 
STARTY DILU B OD  àČÁST Bß 
 
1 DÍL  
TC 01A:03:12:08 – 01A:04:45:14  RVAČKA PŘED HOSPODOU,  EXT. DEN 
TC 01B:06:36:02 – 01B:08:01:18  ŠKOLA A PŘÍCHOD K DOMKU, EXT. DEN 
2 DÍL  
TC 02A:02:18:03 – 02A:03:50:10  ZAKOUŘENÁ A NEZAKOUŘENÁ MÍSTNOST, INT. DEN 
3 DÍL  
TC 03A:03:12:20 – 03A:04:43:13    ULIČKY SE PSEM, EXT. DEN 
4 DÍL 
TC 04A:01:26:15 – 04A:02:55:17  CELEK BÁLU UČITELŮ, INT. NOC 
TC 04B:00:56:17 – 04B:02:27:06  CELKY MĚSTA, EXT. DEN 
5 DÍL  
TC 05B:03:34:02 – 05B:05:04:01    PODVEČERNÍ NÁDRAŽNÍ ULIČKA, EXT. NOC  
TC 05B:05:15:12 – 05B:06:46:00  CHUDÁ CHALUPA SE ŠICÍM STROJEM, INT. NOC 
6 DÍL  
TC 06A:06:05:24 – 06A:07:39:12    NEJTMAVŠÍ SCÉNA – NÁDRAŽÍ, EXT. NOC  
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e) 
Zápis o nastavení digitalizačního zařízení při digitalizaci jednotlivých vzorků a o skenování 
kopie a negativu 
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f) 
Zápis o restaurování obrazu (grading: jasová struktura obrazu, barevný tón a sytost 
obrazu) a zvuku (frekvenční a dynamický rozsah, počet a umístění kanálů v kontejneru) 
 
Výroba DFRK: 
Hodnotící expertní skupina, která gradovala faksimili pozitivní vzorků, se sešla dne 3. srpna 2015 
v postprodukčním studiu CINEPOST Barrandov, v  projekci Cinepost Barrandov na kalibrovaném 
projektoru Bauer 14 ve složení:  I. Vít. P. Flak, J. Macák, M. Jícha. 
Kolorista: Tomáš Chudomel 
 
Viz. Fotodokumentace  B.1.4. – VÝROBA DFRK/RK 
 
 
Vzorkování DRA: 
 
Hodnotící expertní skupina, která gradovala DRA vzorky u ON, se sešla dne 19. února 2016 
v postprodukčním studiu CINEPOST Barrandov, v  projekci Cinepost Barrandov na kalibrovaném 
projektoru Bauer 14 ve složení:  I. Vít, P. Flak, J. Macák, M. Jícha, M. Jedlička, D. Souček, A. Weiser, 
J. Špelda. 
Kolorista: Tomáš Chudomel 
 
Viz. Fotodokumentace  B.1.5. – VZORKOVNÍK DFRK X DRA  
 
 
Proměření výsledků: 
 
V postprodukčním studiu CINEPOST Barrandov na kalibrovaném projektoru Bauer 14 35mm. Před 
vlastní prací proběhlo rovněž kalibrování digitálního projektoru pro barevný prostor P3, které provedl 
pracovník výzkumu NAKI Jiří Myslík s využitím testovacích měřicích obrazců SMPTE (DCDM) dle 
mezinárodního standardu SMPTE 428-6:2009, dále měřicího a kontrolního filmu (DCP) dle 
mezinárodního standardu SMPTE 428-6:2009 s použitím spektrofotometru PhotoResearch SpectraScan 
PR-740. 
 
 
Digitální restaurování obrazu: 
 
Restaurování obrazu filmu Škola otců probíhalo bez problémů. Při výrobě DFRK byl zaznamenán 
pokles hustoty vybrané referenční kopie a její celková neostrost. Tyto vady (doba vzniku kopie není 
dohledána) způsobené stářím kombinované kopie neměly vliv na celkový chrakter obrazu, který byl 
vzat expertní skupinou jako výchozí náhled pro provedení kvalifikovaného odhadu naskenovaného 
originálního negativu nově vyrobené a obrazově restaurované digitální kopie vzorků DRA. Zde došlo 
k mírnému zesvětlení, nastavení úrovně černých tónů a bílých tónů v závislosti na porovnání těchto 
úrovní k degradované referenční kopii. Negativ je ve velmi dobrém stavu, uložen v depozitářích NFA, o 
čemž svědčí i nízké smrštění originálního negativu (rok 2015 = cca 40% - 50%) viz karta historického 
výzkumu (odd. C) této zprávy). Stáří filmu v roce 2015 je 58 let. Restaurování bylo schváleno expertní 
skupinou jednohlasně jako vynikající.  
 
Viz. Fotodokumentace  B.4. – ANALYTICKÉ HISTOGRAMY A SCREENSHOTY 
 
 
Restaurátorská analýza obrazu: 
 
Obraz filmu Škola otců odpovídá jeho žánrovému zaměření totiž psychologickému dramatu. Scény 
jsou natočeny více v zataženém počasí, městské interiéry jsou ponuré, evokující sociální chrakter 
chudinských domovů některých postav a zimní scény jsou také točeny bez vyšších kontrastů 
v neslunečném počasí. S tím kontrastují prosluněné exteriéry základní školy a scény, kdy učitel vede 
žáky na vycházku na vyhlídku nad městem Mikulov. Interiéry třídy jsou natáčeny v ateliérech, proto 
pozadí za okny vykazuje stabilní jasovou hladinu. Originální negativ filmu lze považovat za velmi 
kvalitně exponovaný a celkově velmi dobře zachovaný, nevykazující větších obrazových vad. 
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Skenování negativu: 
 
Skenování negativu filmu Škola otců proběhlo na zařízení Northlight 2 v nativnim rozlišení skeneru 8K 
přepočteného do 4K výstupních DPX souborů představujících jednotlivá políčka obrazu. Film byl 
skenován v plném jasovem rozsahu negativu 2.048D interpretovaný 10bitovou logaritmickou škálou. 
Sken byl realizován v postprodukční společnosti Cinepost Barrandov na skeneru Northlight 2, 
skeneristou Tomášem Dalimanem. 
 
Retušování: 
 
V rámci výroby restaurátorských vzorků DRA B3 filmu ŠKOLA OTCŮ nebyly vzorky retušovány, neboť 
retušování není předmětem metodického postupu nastavení kvalifikovaného odhadu/odvození vzhledu 
obrazu filmu, jak vypadal v době premiéry filmu. Celkový stav negativu je možno vyjádřit (stupnice 1-
5 (5= silně požkozený negativ)) číslem 2.  
 
Obrazové restaurování: 
 
Obrazové restaurování proběhlo pouze na úrovni vzniku vzorků vybraných scén pro vzorkovník DRA. 
 
Zvukové restaurování: 
 
Zvukové restaurování nebylo provedeno, výzkum tohoto filmu nebyl zařazen do výzkumu zvukové 
složky filmu. 
 
Výstupní kontrola: 
 
Po hodnotící projekci dne 19. února 2016 v postprodukčním studiu CINEPOST Barrandov v  projekci 
Cinepost Barrandov na kalibrovaném projektoru Bauer 14 ve složení expertní skupiny:  I. Vít, M. Jícha, 
M. Jedlička, D. Souček, A. Weiser, J. Špelda. Digitální restaurátor: Marek Jícha,  kolorista: Tomáš 
Chudomel a vedoucí technolog Tomáš Srovnal, bylo konstatováno, že digitalizace proběhla úspěšně. 
Byla splněna přísná kritéria metodiky DRA: 
 
1. kritérium: Obraz je digitalizován v rozlišení odpovídajícím originálnímu kinematografickému 
materiálu, v původní snímkové frekvenci, v poměru stran a velikosti obrazu odpovídajícím originálu 
a s dostatečným rozsahem jasů zachovávajícím věrnost originálu. Zvuk je digitalizován v rozlišení 
minimálně 48 kHz, 24 bit, v odpovídajícím počtu kanálů. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
2. kritérium: Na restaurování filmu se podílelo profesionální pracoviště odborných filmových 
a digitálních restaurátorů, pokud možno s odborným vysokoškolským vzděláním nejlépe v oborech 
kamera a zvuková tvorba. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
3. kritérium: Na restaurování filmu se podíleli autoři filmu – kameramani, mistři zvuku a režiséři 
(pokud jsou k dispozici) a zástupci delegovaní jejich profesními autorskými asociacemi. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
4. kritérium: Zrestaurovaný film je schválen expertní skupinou a výše uvedenými autory filmového 
díla, jsou-li dostupní, kteří by spolu s členy expertní skupiny měli po vzájemné dohodě podepsat 
oficiální schvalovací protokol expertní restaurátorské skupiny k provedenému digitálnímu restaurování 
audiovizuálního díla a restaurátorskou zprávu dokladující, že byla použita metoda DRA. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
5. kritérium: Digitální restaurování kinematografického díla a kvalifikované odvození či odhad rozdílů 
kvality mezi DFRK a DRA musí být provedeno digitálním restaurátorem a expertní skupinou v zájmu 
zachování autorského konceptu filmového díla ve smyslu autorského zákona. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
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6. kritérium: Jako jediný zdroj pro archivování DRA je použit tzv. Master Archive Package (MAP) 
a Intermediate Access Package (IAP), nebo další vyvinuté archivační digitální postupy odpovídající ISO 
normě, z něhož se následně vytvářejí veškeré kopie pro jakékoliv distribuční formáty (digitální kino, 
televize, domácí video, web atd.), a to bez jakéhokoliv zásahu do podoby díla dle výše definovaných 
kritérií (s výjimkou změn v celkové velikosti obrazu a odlišné úrovně komprese v závislosti na 
příslušném distribučním formátu). Pokud neexistuje verze originálního mixu zvuku určeného pro 
televizi či domácí kina, musí být před archivací DRA vytvořena standardním způsobem, odpovídajícím 
současným požadavkům na tato média. V současnosti je to např. norma EBU R128 pro stanovení 
průměrné hlasitosti. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
 
Výsledek hodnocení expertní skupiny: 
 
Digitální restaurátor a expertní skupina řešící restaurování DRA vzorků obrazu filmu Škola otců 
shledala práci na digitalizaci za bezproblémovou. Restaurátor obrazu Marek Jícha hodnotí práci celé 
expertní skupiny jako zodpovědnou a vysoce profesionální. 
 
Členové expertní skupiny protokolárně stvrzují: 
• Expertní skupina pracovala kvalifikovanými postupy lege artis na základě metodiky digitalizace a 

digitálního restaurování DRA vytvořené v rámci projektu NAKI AMU/NFA DF13P01OVV006 
(Metodiky digitalizace národního filmového fondu) a při respektování etického kodexu restaurování 
filmů DRA, AMIA, FIAF a IASA. 

• Byly splněny základní principy hodnocení za účelem posouzení odstranění degradace kvality obrazu 
působením času. Při sledování hraničních přijatelných odchylek od subjektivně nastavené kvality 
byly použity postupy objektivní softwarové analýzy vytvořené na základě statisticky stanovených 
pozorovatelných diferencí v barevné a jasové struktuře obrazu. 

• Obraz byl digitalizován v parametrech rozlišení obrazových bodů, snímkové frekvence, stranových 
poměrů, velikosti obrazu, rozsahu jasů a barevné hloubky odpovídajících předlohovým nosičům. 

• V průběhu prací nebylo žádným způsobem neautorizovaně zasaženo do podoby a struktury 
audiovizuálního díla, audiovizuální dílo nebylo zkráceno ani jinak střihově upraveno. 

• Proběhla závěrečná kontrolní projekce zhotoveného digitálního masteru audiovizuálního díla 
v digitálně restaurované podobě a nebyly zjištěny vady ani nedostatky (jako jsou zejm. výpadky 
obrazu či zvuku, chybějící části, výrazné slepky, posun dělení, asynchronnost, výrazné zvukové 
lupence, apod.). Kvalitativní rozdíly při projekci autorizované referenční kombinované kopie proti 
výslednému digitálnímu masteru jsou v tonalitě a barevném podání obrazu v subjektivně 
přípustných limitech. Výsledné audiovizuální dílo a díla audiovizuálně užitá po přepisu a digitálním 
restaurování metodou DRA věrně odpovídají originálnímu dílu audiovizuálnímu a dílům 
audiovizuálně užitým zaznamenaným na předlohových nosičích, na jejichž podkladě byl přepis 
proveden. 

• Po dohodě členů expertní skupina vydává dnešního dne schvalovací výrok. 
 
Schvalovací výrok: 
Výsledný záznam (digitální master vzorků DRA) předmětného audiovizuálního díla 
• byl vytvořen předepsaným postupem a splňuje kriteria metodiky digitalizace a digitálního 

restaurování DRA, 
• je vyjádřením originálního audiovizuálního díla v digitálně restaurované podobě, 
• lze jej považovat za digitálně restaurovaný autorizát (DRA). 
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2. PROTOKOL O TECHNOLOGICKO-HISTORICKÉM VÝZKUMU 
 
 
ŠKOLA OTCŮ (School for Fathers)  drama, psychologický film 
 
Obsah: 
Učiteli Pelikánovi se nevydařilo manželství, a proto se dal z Brna přeložit do okresního městečka. První 
Pelikánovy dojmy z nového působiště nejsou povzbuzující. Mladému řediteli školy jde spíše o statistiky 
a slavnostní projevy než o skutečnou pedagogickou práci. Pelikán zjistí, že nedostatky školy i žáků 
jsou zakrývány ideologickými frázemi o „třídním uvědomění“, které využívá zejména syn předsedy 
okresního národního výboru Vašík Janouch. Děti nemají rovněž předpokládané znalosti a Pelikán musí 
některým snížit klasifikaci. Špatné známky dostane i Vašík. Učitelova přísnost nenajde u rodičů 
pochopení a Janouchova manželka zorganizuje proti němu štvanici. Jediného příznivce má Pelikán v 
mladé kolegyni Andulce Novotné. Přes zlobu rodičů si Pelikán získá důvěru dětí. Další aféra však učiteli 
vezme zbytek síly v boji proti nepoctivosti a pokrytectví. Zastane se malého Lojzíka Kotačky, jemuž 
Vašík rozbije kolo, a přispěchá na pomoc Lojzíkově matce, kterou ohrožuje její druh. Občané svolají 
schůzi a žádají Pelikánovo odvolání. Za Pelikána se postaví Janouch, ale je pozdě, zklamaný učitel 
mezitím odjel. 
 
Zdroj: http://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396287/skola-otcu 
 
 
V knihovně NFA se k filmům Pytlákova schovanka, Škola otců a Romance pro křídlovku vázaly níže 
uvedené dokumenty, přičemž relevantní informace se nacházely pouze v malém množství. 
 
Škola otců – Separát filmu (ofoceny vybrané dobové ohlasy filmu) – opět jen kritiky a recenze bez 
relevantních informací 
 
Fotografie z natáčení Škola otců objednány přes obchodní oddělení NFA 
  
V archivu FSB se nacházely níže uvedené dokumenty, přičemž stejně jako v předchozích případech 
byly vybrány všechny relevantní dokumenty.    
 
Škola otců: Technický scénář 2x; Výrobní list; Literární scénář; Filmová povídka; Bodový scénosled. 
 
Sekundární literatura:  
 
Relevantní informace pouze v rozhovoru s L. Helgem publikovaném v monografie P. Bilíka Cesta za 
občanským filmem. Rozhovor s Helgem publikovaný v knize A. J. Liehma Ostře sledované filmy se o 
obrazové složce snímku ani o realizační fázi nezmiňuje. 
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B. FOTODOKUMENTACE 

1.  Fotodokumentace zkoumaných archiválií a dochovaných kinematografických materiálů, filmových 
políček vstupních negativních, pozitivních nebo jiných dochovaných filmových obrazových nosičů. 

 
B.1.1. – ANALÝZA MATERIÁLŮ ORIGINÁLNÍHO NEGATIVU NA INSPEKČNÍM STOLE  

  KINOTON FVT 1200 
 
Obrazová černobílá testovací panenka SUPERPAN AGFA umístěná na začátku originálního negativu 

obrazu: 
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Fotografie z jednotlivých dílů originálního negativu AGFA SUPERPAN (čb), AGFA FINOPAN 370 (čb), 
AGFA GEVAERT (čb) filmu Škola otců: 
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B.1.2. – ANALÝZA MATERIÁLŮ POZITIVNÍ REFERENČNÍ KOPIE NA INSPEKČNÍM STOLE  

  KINOTON FVT 1200 
 
Fotografie z jednotlivých dílů pozitivní kopie GEVAERT č.b.: 
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B.1.3.  -  VIDEOGRAMY POŘÍZENÉ NA INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
 
 

    
 

    
 
 
 
B.1.4. – VÝROBA DFRK/RK  
 
Fotodokumentace pořízená Ivanem Vítem dokládá věrnost výsledku výroby digitální faksimile. Při 
pozorování očima se expertní skupina shodla na této věrnosti. Snímek pořízený digitálním 
fotoaparátem (vlevo 4K kolorovaný sken pozitivní kopie promítaný digitálně, vpravo projekce téhož 
záběru filmovým projektorem s xenonovou žárovkou) vykazuje mírné změny hlavně barevného podání 
pravé části, která ubíhá mírně do purpurova. To je dáno spektrální citlivostí čipu fotoaparátu, která je 
odlišná od lidského oka. 
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B.1.5. – VZORKOVNÍK DFRK X DRA  
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B. 2. Fotokopie produkčních dokumentů filmu či korespondence týkající se výroby, dokončování  
a distribuce filmu v době jeho vzniku, pokud možno ve standardizovaném formátu PDF. 
 
  Nebyly dohledány. 
 
B.3. Fotografie související s výrobou filmu. 
 
  Nebyly dohlednány 
 
B.4. Analytické histogramy a pořízené screenshoty z technických zařízení a barevných 

korektorů, dokladující práci na restaurování vzhledu a informující o koloristických zásazích 
a úpravách audiovizuálního díla, dále políčka ze skenovaného filmu a další dokumenty popisující 
proces digitalizace hmotných substrátů a vytvoření jednotlivých vzorků. Fotosky obrazových 
záběrů z restaurovaného audiovizuálního díla dokladující stav před restaurováním, v průběhu 
restaurování a po restaurování filmového díla. 

 
B.4.1. Histogramy před restaurováním (horní obrázek) a po restaurování (dolní obrázek) dokládají, že 

došlo k zesvětlení obrazu a jeho černobílé neutralizaci. 
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B.5. TIFF testovacího obrazce použitého pro restaurátorské práce k nastavení korektoru a projekce. 

Referenční obrazce použité k nastavení barevného korektoru a digitálního korektoru nebo 
vypalovacího laseru, v případě vzniku nového negativu z restaurovaných digitálních dat. 

 

           
 
 
B.6.  Další uvedená fotodokumentace, potřebná pro textovou část restaurátorské zprávy. 
   
   Není dohledána.  
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C. KINEMATOGRAFICKÉ VZORKY 
 
 
C.1. Referenční testovací obrazec šedé a barevné tabulky (ARRI, případně SMPTE D-Cinema 

Leader DCDM/SMPTE Stem Subjective Test Film) ve formátu DPX/TIFF použitý při práci expertní 
skupiny na určeném barevném korektoru. 

 
C.2. Videogramy celé šíře filmových substrátů použitých k digitalizaci ve formátu z INSPEKČNÍHO 

STOLU s časovým kódem určeným pro výběr klíčových scén nebo pracovní digitalizát mov s TC 
pořízený z KK (např. QT ProRes HD 4444 330 Mb/s / QT ProRes HD 422 LT 110 Mb/s) 
z kontinuálního digitalizačního zařízení (telecine) s časovým kódem určeným pro výběr klíčových 
scén. 

 
C.3. DFSK/DFRK (DFAP/DFRRP) – digitální faksimile signované kopie/digitální faksimile referenční  

kopie – Digital Facsimile of Answer Print or Digital Facsimile of Reference Release Print – 
naskenované DPX/TIFF z vybraných klíčových scén z referenční pozitivní kopie je vzorek 
digitálního otisku referenční kopie (RK) v době vzniku vzorkovníku daného filmu. Slouží 
k porovnávání a k případnému následnému studiu degradace barviv ve filmových surovinách 
v budoucnu. Tento vzorek digitálně zafixuje stav referenční kopie k danému datu. Faksimile je 
přesná napodobenina památky či její části, s originálem shodná v tvaru a barvě, odlišná použitou 
technologií a materiálem. Faksimile zachycuje aktuální stav díla včetně stop jeho vývoje v čase 
(poškození apod.). 

 
C.4. DSM z ON (DP, DN, IMN, IMP, KK, K) – naskenované DPX/TIFF z vybraných klíčových scén  

z originálního negativu je vzorek nativního neupraveného skenu Digital Source Material (DSM) 
pořízeného z vybraných vzorků dochovaných originálních zdrojů filmu, v nejlepším případě ON, 
originálního negativu natočeného kamerou (originální obrazový negativ, duplikační pozitiv, 
duplikátní negativ, intermediát negativ, intermediát pozitiv, kombinovaná kopie, němá kopie – 
ON, DP, DN, IMN, IMP, RRP, SP). Tento vzorek je vytvořen na základě strukturálního skenovacího 
testu sloužícího k výběru nejvhodnějšího nastavení parametrů digitalizačních postupů s ohledem 
na zdrojové materiály vhodné k digitalizaci. 

 
C.5. KORK (EGAP) – DRA – modifikovaný DPX/TIFF DCDM s kamerovou okeničkou a bez 

provedených  
retuší – vzor kvalifikovaného odhadu restaurátora a expertní skupiny o tom, jak měl film vypadat 
a být slyšen na dobové premiérové projekci. Tento vzorek se pořizuje naskenováním v nativním 
rozlišení z ON (originálního negativu 35mm = 4K), respektive OZM (originálního zvukového 
mixu) nebo hierarchicky nejbližších dochovaných zdrojů. Tento restaurátorský odhad probíhá 
porovnáním s digitalizovanou referenční kopií DFRK. 

 
C.6. Zvukový vzorek ve formě WAV (Waveform Audio File) nebo BWF (Broadcast Wave 

Format) souborů – vzorek původního zvukového formátu z vybraných klíčových scén 
z referenční kopie nebo z negativu zvuku nebo ze zvukového mixu, respektující původní 
obrazovou frekvenci a počet stop původního záznamu. Zvukové vzorky reprezentující stav před 
a po restaurování zvuku. Bitová hloubka je preferovaná 24 bitů (minimálně 16 bitů), vzorkovací 
kmitočet minimálně 48 kHz. V případě, že byl vzorek pořízen s vyšším vzorkovacím kmitočtem 
(např. 96 kHz), pak je tento ponechán. 

 
Zvukový vzorek není zařazen, protože se zvuková složka se nevzorkovala 

 
C.7. Náhledové soubory popisující obsah vzorků vyšších formátů kapitol 4., 5., 6, které nelze  

jednoduše promítnout. Proto jsou vyrobeny náhledové soubory, které jsou vygenerovány např. 
v QT ProRes HD 4444 330 Mb/s / QT ProRes HD 422 LT či jiném pomocném digitálním formátu. 



69	  
	  

 
 
 
VZORKOVNÍK DRA METODIKY C – FILM PYTLÁKOVA SCHOVANKA 
0002/2016/DRA/C/PYTLAKOVA_SCHOVANKA/AMU-NAKI 
 
A. TEXTOVÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÉ ZPRÁVY 
 
1. PROTOKOL O PRŮBĚHU VÝZKUMNÉ AKCE   
 
 
a) Název, číslo výzkumného protokolu, termíny a místo provedení výzkumné akce  
 
NÁZEV VÝZKUMNÉ AKCE: 0011/2015/EXPERTNÍ SKUPINA  

PYTLÁKOVA SCHOVANKA 
Vzorkování DRA 
 
Číslo metodiky: DRA C1, DRA C3 
Čenobílé panchromatické originální 
negativy KODAK – použité k výrobě 
na pozitivní surovinu: 
KODAK (c1), Agfa Wolfen (c2),  
VEB ORWO (c3), SVEMA (c4) 
 

DRUH VÝZKUMNÉ AKCE:     Hodnocení a kvalifikovaný odhad DRA 
 
SOUVISÍ S ČINNOSTÍ PRACOVNÍ SKUPINY:   III. SKUPINA TABULKA 
 
PRACOVNÍ PODSKUPINA:    2. Pracovní podskupina pro obrazové  

testy identifikující různé zdroje 
 kinematografických materiálů 

 
DATUM:       6.11. 2015 – 16.8. 2016 
 
MÍSTA KONÁNÍ VÝZKUMNÉ AKCE:   CINEPOST Barrandov, Kříženeckého  

náměstí 322/5, 152 00 Praha 5 
Hlubočepy 

 
KOORDINÁTOR VÝZKUMNÉ AKCE:    Marek Jícha 
 
ÚČAST:        Marek Jícha, Ivan Vít, Antonín Weiser,  

Jaromír Šofr, Jiří Myslík,  
Klaus Fuxjager, Andrej Barla,  
Jiří Šimunek, Daniel Souček, 
Vidu Gunaratna, Josef Špelda,  
Miroslav Jedlička, Jiří Krejčík 
 

ZADANÉ TÉMA VÝZKUMU: Vzorkování a výzkum filmu Pytlákova 
schovanka 

 
CÍLE VÝZKUMU:      Vzorkovník DRA 
 
PROTOKOL VYPRACOVAL/LA:     Marek Jícha 
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b) 
Zápis o sestavení expertní skupiny a jmenování hlavního restaurátora výzkumné vzorkovací 
akce 
 
Expertní skupina byla sestavena z výzkumných pracovníků Akademie múzických umění v Praze: 
 
Expertní skupina: 
restaurátor obrazu   Marek Jícha 
restaurátor zvuku   zvuková složka se nevzorkovala 
autor díla              --- nežijící 
autor obrazové složky díla  --- nežijící 
autor zvukové složky díla  --- nežijící 
expertní dohled kameramanů  Ivan Vít 
                                                     Vidu Gunaratna 

Daniel Souček 
expertní dohled zvukového mistra zvuková složka se nevzorkovala 
     zvuková složka se nevzorkovala 
expert filmové historie                  Miroslav Jedlička 
externí expert zadavatele  Ivo Mathé 
vedoucí obrazové a zvukové techniky Tomáš Srovnal 
kolorista     Tomáš Chudomel 
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c) 
Zápis o inspekci zdrojových/referenčních materiálů k digitalizaci (včetně proměření hustoty 
a smrštění vybraných políček klíčových scén apod.) 
 
V Národním filmovém archivu byly nalezeny tyto informace o zdrojových materiálech: 
 
ORIGINÁLNÍ NEGATIV: 
 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu NO 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:   Pytlákova schovanka aneb Šlechetný milionář  
verze:   česká    
rok výroby:  1949     
země původce (koprodukce):   ČSR   
rok výroby/rok prvního uvedení:  1949       
výrobce (producent):   Československý státní film    
scénář:    Rudolf Jaroš, Milan Noháč, Josef Neuberg, František Vlček  
režie:   Martin Frič   
kamera:  Karel Dégl    
zvuk:   Josef Zora    
hudba:   Julius Kalaš  
produkce:   Eduard Šimáček 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
negativ obrazu 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:  nedohledáno 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: nedohledáno 
metráž (stopáž):  3298,9 m 
počet dílů:  13 
rok vzniku:   
rok zařazení do sbírky:  1972 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): nedohledáno 
vzácnost (jedinečnost):   2 
stav (úroveň mechanického poškození):  děrování dřené, místy podlepené, zářezy často zalepené, 
rýhy na podkladu i emulzi, ve 2.díle 20 m od začátku je přetržený pás, podlepený adhezní páskou,  
negativ opotřebovaný, smrštěný 
formát obrazu [35mm, 16mm]:   35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:   mono 
poznámka:   závěr filmu je barevný  
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,37, 1:1,33, 1:1,19 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:   Eastman  5231 Plus X 
PANCHROMATIC,  13.díl Agfacolor B 
typ podložky a perforace:   nitrátní a pozitivní 
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1. 
DUPLIKAČNÍ POZITIV: 
 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:   Pytlákova schovanka aneb Šlechetný milionář  
verze:   česká    
rok výroby:  1949     
země původce (koprodukce):   ČSR   
rok výroby/rok prvního uvedení:  1949       
výrobce (producent):   Československý státní film    
scénář:    Rudolf Jaroš, Milan Noháč, Josef Neuberg, František Vlček  
režie:   Martin Frič   
kamera:  Karel Dégl    
zvuk:   Josef Zora    
hudba:   Julius Kalaš  
produkce:   Eduard Šimáček 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
duplikační pozitiv 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:   9974 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: nedohledáno 
metráž (stopáž):  3297,4 m 
počet dílů:  14 (13.díl je ve 2 krabicích) 
rok vzniku: nedohledáno 
rok zařazení do sbírky:  1971 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): nedohledáno 
vzácnost (jedinečnost):   2 
stav (úroveň mechanického poškození):   děrování dřené, natlačené, místy slabé rysky 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,37, 1:1,19 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  bez označení čb.  /13. díl Agfacolor 
typ podložky a perforace:   nitrátní a pozitivní /13.díl nitrátní a negativní  
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2. 
DUPLIKAČNÍ POZITIV: 
 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:   Pytlákova schovanka aneb Šlechetný milionář  
verze:   česká    
rok výroby:  1949     
země původce (koprodukce):   ČSR   
rok výroby/rok prvního uvedení:  1949       
výrobce (producent):   Československý státní film    
scénář:    Rudolf Jaroš, Milan Noháč, Josef Neuberg, František Vlček  
režie:   Martin Frič   
kamera:  Karel Dégl    
zvuk:   Josef Zora    
hudba:   Julius Kalaš  
produkce:   Eduard Šimáček 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
duplikační pozitiv 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:   13565 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: nedohledáno 
metráž (stopáž):  3296,0 m 
počet dílů:  13   
rok vzniku:  1983 a 2001 (13. barevný díl) 
rok zařazení do sbírky:  1983 a 2001  
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): nedohledáno 
vzácnost (jedinečnost):   2 
stav (úroveň mechanického poškození):  děrování dřené, slabé rysky, ve 2.díle na emulzi dřené 
souvislé rysky 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,37, 1:1,19 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:   Orwo 426 B2 / 13.díl Eastman 22 
42 TF 
typ podložky a perforace:  acetátní a negativní   
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KOMBINOVANÉ KOPIE: 
 
1. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:   Pytlákova schovanka aneb Šlechetný milionář  
verze:   česká    
rok výroby:  1949     
země původce (koprodukce):   ČSR   
rok výroby/rok prvního uvedení:  1949       
výrobce (producent):   Československý státní film    
scénář:    Rudolf Jaroš, Milan Noháč, Josef Neuberg, František Vlček  
režie:   Martin Frič   
kamera:  Karel Dégl    
zvuk:   Josef Zora    
hudba:   Julius Kalaš  
produkce:   Eduard Šimáček 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:  6430  
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: nedohledáno 
metráž (stopáž):  3299,0 m 
počet dílů:   6 
rok vzniku:  1973 
rok zařazení do sbírky:  1973 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): nedohledáno 
vzácnost (jedinečnost):   0 
stav (úroveň mechanického poškození):   dřené, natlačené a naražené děrování, zástřihy, oboustranné  
rýhy a  rysky, silné zapršení, 16 slepek + stav 3 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,37 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Orwo čb. , Orwocolor 
typ podložky a perforace:   acetátní a pozitivní 
 
***** 
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2. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:   Pytlákova schovanka aneb Šlechetný milionář  
verze:   česká    
rok výroby:  1949     
země původce (koprodukce):   ČSR   
rok výroby/rok prvního uvedení:  1949       
výrobce (producent):   Československý státní film    
scénář:    Rudolf Jaroš, Milan Noháč, Josef Neuberg, František Vlček  
režie:   Martin Frič   
kamera:  Karel Dégl    
zvuk:   Josef Zora    
hudba:   Julius Kalaš  
produkce:   Eduard Šimáček 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:   26922 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: nedohledáno 
metráž (stopáž):  3292,2 m 
počet dílů:   6 
rok vzniku:  2001 
rok zařazení do sbírky:  2002 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne):  francouzské 
vzácnost (jedinečnost):   1 
stav (úroveň mechanického poškození):  na podkladu místy slabé rysky, ve všech dílech v kraji zvuku 
dřená ryska, v první polovině 2.dílu dřená rýha,  6 slepek + stav 1 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:   mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,37 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Kodak, Agfacolor 
typ podložky a perforace:  polyesterová a pozitivní  
 
***** 
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3. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:   Pytlákova schovanka aneb Šlechetný milionář  
verze:   česká    
rok výroby:  1949     
země původce (koprodukce):   ČSR   
rok výroby/rok prvního uvedení:  1949       
výrobce (producent):   Československý státní film    
scénář:    Rudolf Jaroš, Milan Noháč, Josef Neuberg, František Vlček  
režie:   Martin Frič   
kamera:  Karel Dégl    
zvuk:   Josef Zora    
hudba:   Julius Kalaš  
produkce:   Eduard Šimáček 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:   26927 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: nedohledáno 
metráž (stopáž):  3296,1 m 
počet dílů:   6 
rok vzniku:  2001 
rok zařazení do sbírky:  2002 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): nedohledáno 
vzácnost (jedinečnost):   0 
stav (úroveň mechanického poškození):  kopie bez závad, stav 1 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,37 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Kodak, Agfacolor 
typ podložky a perforace:   polyesterová a pozitivní 
 
***** 
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4. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:   Pytlákova schovanka aneb Šlechetný milionář  
verze:   česká    
rok výroby:  1949     
země původce (koprodukce):   ČSR   
rok výroby/rok prvního uvedení:  1949       
výrobce (producent):   Československý státní film    
scénář:    Rudolf Jaroš, Milan Noháč, Josef Neuberg, František Vlček  
režie:   Martin Frič   
kamera:  Karel Dégl    
zvuk:   Josef Zora    
hudba:   Julius Kalaš  
produkce:   Eduard Šimáček 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:   28819 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: nedohledáno 
metráž (stopáž):  3273,9 m 
počet dílů:   6 
rok vzniku:  nedohledán 
rok zařazení do sbírky:  2005 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): nedohledáno 
vzácnost (jedinečnost):   0 
stav (úroveň mechanického poškození):  dřené, místy nasekané a natlačené děrování, oboustranné 
dřené rýhy a rysky, zástřihy, zapršení, 82 slepek + stav 3 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:   mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,37 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Orwo čb. a Orwocolor 
typ podložky a perforace:   acetátní a pozitivní 
 
***** 
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VÝBĚR REFERENČNÍ KOPIE RK: 
 
Výběrová projekce k nalezení referenční kopie a výběr vzorků filmu Pytlákova schovanka proběhla dne 
6.11.2015. v postprodukci CINEPOST Barrandov a.s., Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5 na 
kalibrovaném projektoru Bauer 14. Účast hodnotící expertní skupiny na této projekci: J. Šofr, I. Vít, M. 
Jícha, J. Myslík, K. Fuxjager, A. Weiser. 
 
Byly zkoumány tyto kopie: 
 
6430 V.13L/6 1607 Acetát, Orwo (poslední díl barevná část Orwocolor), 1:1,37 

 
 
- kopie poškrábaná, začátek gradačně měkký s nižší hustotou, později se objevuje kontrast vpořádku, 
vyšší strmost ke konci prvního dílu v lese. Kopie je vpořádku 
- první záznam v zápisu kopie z roku 1984 
- rozhodnutí výběru – NE 
 
26922 V. 6D/2 1607 Polyester, KODAK č.b. (poslední díl barevná část Agfacolor), 1:1,37 
franc.podtit. 

 
 
- kopie nepoškrábaná, vyšší kontrast, hustotně rozházená, kopie z dupnegativu, různé hustoty a 
kontrasty u stejných záběrů v sekvenci. 
- první záznam v zápisu kopie z roku 2002 
- rozhodnutí výběru – NE 
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26927 V. 6J/2 Polyester, KODAK č.b. (poslední díl barevná část Agfacolor), 1:1,37  

 
 
- kopie nepoškrábaná, standardní kontrast, hustotně srovnaná, konec prvního dílu přesvětlený, kopie 
je nevyrovnaná evidentně přečíslovaná. 
- první záznam v zápisu kopie z roku 2002 
- rozhodnutí výběru – NE 
 
28819 P.IV. 1A/6  Acetát, ORWO (poslední díl barevná část Orwocolor), 1:1,37 

 
 
- kopie nepoškrábaná, standardní kontrast, nejlépe vyrovnaná, v některých scénách měkčí, zřejmě 
kopírovaná podle původního vyrovnaného pozitivu, černé a bílé tóny vpořádku 
- první záznam v zápisu kopie z roku 2009 
- rozhodnutí výběru – ANO 
 
Byla vybrána kopie 28819 a převezena na inspekci na inspekčním stole KINOTON FVT 1200. 
 
 
PYTLÁKOVA SCHOVANKA :   Originální negativ: Eastman Kodak 5231 Plus X PANCHROMATIC 
(č.b.),  13.díl Agfacolor B  Pozitiv: Orwo čb. a Orwocolor 
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Vše je doloženo kartou historického výzkumu: 
 

 
 
 
Viz. Fotodokumentace  B.1.1. –  ANALÝZA MATERIÁLŮ ORIGINÁLNÍHO NEGATIVU NA  

  INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
B.1.2. –  ANALÝZA MATERIÁLŮ POZITIVNÍ REFERENČNÍ KOPIE NA  

  INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
B.1.3.  -  VIDEOGRAMY POŘÍZENÉ  

  NA INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
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d) 
Zápis o výběru klíčových scén expertní skupinou 
 
Výběr refrenčních vzorků pozitivní kopie proběhl na projekci 6.11.2015 v kalibrované projekci Cinepost 
Barrandov na kalibrovaném projektoru Bauer 14 za účasti kameramanů Jaromíra Šofra, Ivana Víta, 
Marka Jíchy, Jiřího Myslíka, Klause Fuxjagera, Aantína Weisera. 
 
Vzorky dle TC: 
 
PYTLÁKOVA SCHOVANKA - STARTY TC - POZITIVNÍ KOPIE – starty !!! 
 
1 díl ZAČÍÁ NA àSTARTß   2., 3., 4., 5., 6. díl ZAČÍÁ NA àstartovacím čísle 4ß 
28819  – P.IV.1A/6  ORWO  ACETÁT  smrštění 0,6%   1:1,37  česká 
 
1 DÍL  
TC 01:02:14:24 – 01:03:44:24  AMERICKÝ PRODUCENT, INT. DEN 
TC 01:05:24:06 – 01:06:55:09    BUKOLICKÁ SCÉNA, ATEL. NOC + STARÝ FILM 
2 DÍL 
TC 02:08:21:23 – 02:09:33:23    PALUBA PARNÍKU DETAILY TVÁŘÍ, ATEL. NOC 
3 DÍL 
TC 03:05:02:01 – 03:06:29:21    OBÝVÁK LORDA VYHASLÝ KRB, INT. NOC 
TC 03:09:10:18 – 03:10:40:18    VÝUKA U KLAVIRU, INT. NOC 
4DÍL 
TC 04:00:14:10 – 04:01:44:08    HOSPODA S NÁMOŘNÍKY, INT. NOC 
5 DÍL 
TC 05:00:05:17 – 05:01:35:17    OBÝVÁK LORDA, INT. DEN    
TC 05:11:33:00 – 05:13:03:00    NEMOCNICE VELKÁ OKNA, ATEL. DEN 
6 DÍL 
TC 06:18:32:08 – 06:20:02:08    PŘECHOD DO BAREVNÉHO KONCE, INT. DIVADLO   
 
 
Dohledání týchž vzorků v originálním negativu ON Eastman PANCHROMATIC a Agfacolor B 
 
PYTLÁKOVA SCHOVANKA – ORIGINÁLNÍ NEGATIV 
 
DÍLY A ZAČÍNAJÍ NA àSTARTß   DÍLY B ZAČÍNAJÍ NA àČÁST Bß 
 
ZAPAPÍRKOVÁNO V NFA – NEGATIV JE HOŘLAVÝ NITRÁT - negativ nebyl poskytnut NFA na 
inspekční stůl KINOTON FVT 1200, údaje jsou vyhledávány ručně na převíjecím stole  NFA 
pracovníky NFA. 
 
1 DÍL  
1A   2m14.20s (3236)   -   3m59.12s (5748)   AMERICKÝ PRODUCENT, INT. DEN 
1A   5m32.23s (7991)   -   7m07.17s (10267) BUKOLICKÁ SCÉNA, ATEL. NOC + STARÝ FILM 
2 DÍL 
2A   8m27.22s (12190) -   10m02.01s (14449) PALUBA PARNÍKU DETAILY TVÁŘÍ, ATEL. NOC 
3 DÍL 
3A   5m20.00s (7680)   -   6m50.18s (9858)    OBÝVÁK LORDA VYHASLÝ KRB, INT. NOC 
3B   0m08.07s (0199)   -   1m40.00s (2400)    VÝUKA U KLAVIRU, INT. NOC 
4DÍL 
4A   0m10.13s (0253)   -   1m56.00s (2784)    HOSPODA S NÁMOŘNÍKY, INT. NOC 
5 DÍL 
5A   0m08.07s (0199)   -   1m44.13s (2509)    OBÝVÁK LORDA, INT. DEN 
5B   2m06.00s (3024)   -   3m45.09s (5409)    NEMOCNICE VELKÁ OKNA, ATEL. DEN 
6 DÍL 
6B  9m34.21s (13797)  -   9m56.05s (14309)  PŘECHOD DO BAREVNÉHO KONCE, INT. DIVADLO   
7 DÍL 
7A  0m08.05s (0197)    -   1m23.05s (1997)    PŘECHOD DO BAREVNÉHO KONCE, INT. DIVADLO
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e) 
Zápis o nastavení digitalizačního zařízení při digitalizaci jednotlivých vzorků a o skenování 
kopie a negativu 
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f) 
Zápis o restaurování obrazu (grading: jasová struktura obrazu, barevný tón a sytost 
obrazu) a zvuku (frekvenční a dynamický rozsah, počet a umístění kanálů v kontejneru) 
 
Výroba DFRK: 
Hodnotící expertní skupina, která gradovala faksimili pozitivních vzorků, se sešla dne 7. prosince 2015 
v postprodukčním studiu CINEPOST Barrandov, v  projekci Cinepost Barrandov na kalibrovaném 
projektoru Bauer 14 ve složení: Antonín Weiser, Daniel Souček, Vidu Gunaratna, Miroslav Jedlička, 
Ivan Vít, Jiří Šimunek, Marek Jícha, Josef Špelda, Jiří Krejčík, student restaurování Simon Todorov 
(FAMU). 
Kolorista: Tomáš Chudomel 
 
Viz. Fotodokumentace  B.1.4. – VÝROBA DFRK/RK 
 
 
Vzorkování DRA: 
 
Hodnotící expertní skupina, která restaurovala DRA vzorky z ON, se sešla dne 13. července 2016 
v postprodukčním studiu CINEPOST Barrandov, v  projekci Cinepost Barrandov na kalibrovaném 
projektoru Bauer 14 ve složení: Antonín Weiser, Marek Jícha, Andrej Barla, Jiří Šimunek, Daniel 
Souček, Klaus Fuxjager, Ivan Vít, Josef Špelda, Vidu Gunaratna, práce nebyly dodělány... 
Kolorista: Tomáš Chudomel 
 
Druhý termín 16.srpna 2016 v postprodukčním studiu CINEPOST Barrandov, v  projekci Cinepost 
Barrandov na kalibrovaném projektoru Bauer 14 ve složení: Antonín Weiser, Marek Jícha, Andrej 
Barla, Jiří Šimunek, Daniel Souček, Ivan Vít, Klaus Fuxjager, Vidu Gunaratna. 
Kolorista: Tomáš Chudomel 
 
Viz. Fotodokumentace  B.1.5. – VZORKOVNÍK DFRK X DRA 
 
 
Proměření výsledků: 
 
V postprodukčním studiu CINEPOST Barrandov na kalibrovaném projektoru Bauer 14 35mm. Před 
vlastní prací proběhlo rovněž kalibrování digitálního projektoru pro barevný prostor P3, které provedl 
pracovník výzkumu NAKI Jiří Myslík s využitím testovacích měřících obrazců SMPTE (DCDM) dle 
mezinárodního standardu SMPTE 428-6:2009, dále měřícího a kontrolního filmu (DCP) dle 
mezinárodního standardu SMPTE 428-6:2009 s použitím spektrofotometru PhotoResearch SpectraScan 
PR-740. 
 
 
Digitální restaurování obrazu: 
 
Restaurování obrazu filmu Pytlákova schovanka probíhalo dle výzkumného plánu. Pouze při výrobě 
vzorků DRA byly tyto práce protaženy a probíhaly pomaleji, protože nastavení kvalifikovaného odhadu 
bylo pro probíhající diskusi expertní skupiny záměrně opakováno. Restaurátor i expertní skupina se 
nakonec shodli na tom, že původní nastavení výsledného kontrastu obrazu, které se opakovalo za 
účelem jeho zvýšení nebylo správným rozhodnutím a celá práce se vrátila do charakteru původního 
nastavení z předcházejícího dne. Rozdílnost v podání kontrastu u refrenční kopie (doba vzniku kopie 
není dohledána) způsobené značným stářím kombinované kopie vykazovaly větší rozdíl oproti 
originálnímu negativu obrazu stáří přes 68 let, přesto stále v bezvadné reprodukovatelnosti. Ve 
vzorcích DRA došlo k mírnému zesvětlení, nastavení úrovně černých tónů a bílých tónů v závislosti na 
porovnání těchto úrovní k degradované referenční kopii. Negativ je v dobrém stavu, uložen 
v depozitářích NFA. Protože u originálního negativu nebylo možno měřit jeho průběžné smrštětní, 
nebyl zapůjčen NFA pro potřeby výzkumu NAKI na inspekčním stole KINOTON FVT 1200, záznam o 
smrštění originálního negativu nebyl poskytnut ani rešerší objednanou výzkumem přímo v NFA. 
Expertní skupině tento údaj nebyl dán k dispozici. Viz karta historického výzkumu (odd. C) této 
zprávy). Stáří filmu je 68 let. Restaurování bylo schváleno expertní skupinou jednohlasně jako 
vynikající. 
 
Viz. Fotodokumentace  B.4. – ANALYTICKÉ HISTOGRAMY A SCREENSHOTY 
Restaurátorská analýza obrazu: 
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Film Pytlákova schovanka je parodií na hollywoodské předválečné filmy a jako takový byl natáčen při 
zvýšeném prozpočtu ve velkoryse pojatých dekoracích v barrandosvkých studiích. Proto vypadá 
stylizovaně až teatrálně, přehnané kostýmování a dekorace jsou podpořeny světelnou konstrukcí, 
která využívá tzv. konvenčního hollywoodského svícení využívajícího šestice světelných zdrojů. Tato 
stylizace nepočítá s jemnými světlotonálními variacemi typu šerosvitných podvečerů či realiaticky 
nasvícených nocí. Naproti tomu ve studiu vyrobené vlny oceánu nasvícené měsíčním svitem a třpytivě 
se reflektující coby pozadí za sedícími hlavními herci na lehátcích (na palubě zaoceánského parníku), 
drží jednotný styl se světlem všech ostatních interiérů. Jedna pasáž scény promítaného tzv. „němého 
filmu“ je stylizovaná jako poškrábaný snímek vysokého kontrastu, točený na negativ vysoké strmosti, 
pravděpodobně několikrát kopírovaného. Rovněž poměr stran těchto scén odpovídá dobovým 
standardům jako je 1:1,19 nebo 1:1,33. Protože nebylo možné podrobně prostudovat originální 
negativ na inspekčním stole KINOTON FVT 1200, jsou zprávy o tomto zdroji jen kusé a omezené na 
analýzy vytvořené pouze z naskenovaných vzorků originálního negativu. 
 
 
Skenování negativu: 
 
Skenování negativu filmu Pytlákova schovanka proběhlo na zařízení Northlight 2 v nativnim rozlišení 
skeneru 8K přepočteného do 4K výstupních DPX souborů představujících jednotlivá políčka obrazu. 
Film byl skenován v plném jasovem rozsahu negativu 2.048D interpretovaný 10bitovou logaritmickou 
škálou. Sken byl realizován v postprodukční společnosti Cinepost Barrandov na skeneru Northlight 2, 
skeneristou Tomášem Dalimanem. 
 
 
Retušování: 
 
V rámci výroby restaurátorských vzorků DRA C1, DRA C3 filmu PYTLÁKOVA SCHOVANKA nebyly 
vzorky retušovány, neboť retušování není předmětem metodického postupu nastavení kvalifikovaného 
odhadu/odvození vzhledu obrazu filmu, jak vypadal v době premiéry filmu. Celkový stav negativu je 
možno vyjádřit (stupnice 1-5 (5= silně požkozený negativ)) číslem 3.  
 
 
Obrazové restaurování: 
 
Obrazové restaurování proběhlo pouze na úrovni vzniku vzorků vybraných scén pro vzorkovník DRA. 
 
 
Zvukové restaurování: 
 
Zvukové restaurování nebylo provedeno, výzkum tohoto filmu nebyl zařazen do výzkumu zvukové 
složky filmu. 
 
 
Výstupní kontrola: 
 
Po hodnotící projekci dne 16. srpna 2016 v postprodukčním studiu CINEPOST Barrandov v  projekci 
Cinepost Barrandov na kalibrovaném projektoru Bauer 14 ve složení expertní skupiny: Antonín Weiser, 
Marek Jícha, Andrej Barla, Jiří Šimunek, Daniel Souček, Ivan Vít, Klaus Fuxjager, Vidu Gunaratna. 
Digitální restaurátor: Marek Jícha,  kolorista: Tomáš Chudomel a vedoucí technolog Tomáš Srovnal, 
bylo konstatováno, že digitalizace proběhla úspěšně. Byla splněna přísná kritéria metodiky DRA: 
 
1. kritérium: Obraz je digitalizován v rozlišení odpovídajícím originálnímu kinematografickému 
materiálu, v původní snímkové frekvenci, v poměru stran a velikosti obrazu odpovídajícím originálu 
a s dostatečným rozsahem jasů zachovávajícím věrnost originálu. Zvuk je digitalizován v rozlišení 
minimálně 48 kHz, 24 bit, v odpovídajícím počtu kanálů. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
2. kritérium: Na restaurování filmu se podílelo profesionální pracoviště odborných filmových 
a digitálních restaurátorů, pokud možno s odborným vysokoškolským vzděláním nejlépe v oborech 
kamera a zvuková tvorba. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
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3. kritérium: Na restaurování filmu se podíleli autoři filmu – kameramani, mistři zvuku a režiséři 
(pokud jsou k dispozici) a zástupci delegovaní jejich profesními autorskými asociacemi. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
4. kritérium: Zrestaurovaný film je schválen expertní skupinou a výše uvedenými autory filmového 
díla, jsou-li dostupní, kteří by spolu s členy expertní skupiny měli po vzájemné dohodě podepsat 
oficiální schvalovací protokol expertní restaurátorské skupiny k provedenému digitálnímu restaurování 
audiovizuálního díla a restaurátorskou zprávu dokladující, že byla použita metoda DRA. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
5. kritérium: Digitální restaurování kinematografického díla a kvalifikované odvození či odhad rozdílů 
kvality mezi DFRK a DRA musí být provedeno digitálním restaurátorem a expertní skupinou v zájmu 
zachování autorského konceptu filmového díla ve smyslu autorského zákona. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
6. kritérium: Jako jediný zdroj pro archivování DRA je použit tzv. Master Archive Package (MAP) 
a Intermediate Access Package (IAP), nebo další vyvinuté archivační digitální postupy odpovídající ISO 
normě, z něhož se následně vytvářejí veškeré kopie pro jakékoliv distribuční formáty (digitální kino, 
televize, domácí video, web atd.), a to bez jakéhokoliv zásahu do podoby díla dle výše definovaných 
kritérií (s výjimkou změn v celkové velikosti obrazu a odlišné úrovně komprese v závislosti na 
příslušném distribučním formátu). Pokud neexistuje verze originálního mixu zvuku určeného pro 
televizi či domácí kina, musí být před archivací DRA vytvořena standardním způsobem, odpovídajícím 
současným požadavkům na tato média. V současnosti je to např. norma EBU R128 pro stanovení 
průměrné hlasitosti. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
 
Výsledek hodnocení expertní skupiny: 
 
Digitální restaurátor a expertní skupina řešící restaurování DRA vzorků obrazu filmu Pytlákova 
schovanka shledala práci na digitalizaci za bezproblémovou. Restaurátor obrazu Marek Jícha hodnotí 
práci celé expertní skupiny jako zodpovědnou a vysoce profesionální. 
 
Členové expertní skupiny protokolárně stvrzují: 
• Expertní skupina pracovala kvalifikovanými postupy lege artis na základě metodiky digitalizace a 

digitálního restaurování DRA vytvořené v rámci projektu NAKI AMU/NFA DF13P01OVV006 
(Metodiky digitalizace národního filmového fondu) a při respektování etického kodexu restaurování 
filmů DRA, AMIA, FIAF a IASA. 

• Byly splněny základní principy hodnocení za účelem posouzení odstranění degradace kvality obrazu 
působením času. Při sledování hraničních přijatelných odchylek od subjektivně nastavené kvality 
byly použity postupy objektivní softwarové analýzy vytvořené na základě statisticky stanovených 
pozorovatelných diferencí v barevné a jasové struktuře obrazu. 

• Obraz byl digitalizován v parametrech rozlišení obrazových bodů, snímkové frekvence, stranových 
poměrů, velikosti obrazu, rozsahu jasů a barevné hloubky odpovídajících předlohovým nosičům. 

• V průběhu prací nebylo žádným způsobem neautorizovaně zasaženo do podoby a struktury 
audiovizuálního díla, audiovizuální dílo nebylo zkráceno ani jinak střihově upraveno. 

• Proběhla závěrečná kontrolní projekce zhotoveného digitálního masteru audiovizuálního díla 
v digitálně restaurované podobě a nebyly zjištěny vady ani nedostatky (jako jsou zejm. výpadky 
obrazu či zvuku, chybějící části, výrazné slepky, posun dělení, asynchronnost, výrazné zvukové 
lupance, apod.). Kvalitativní rozdíly při projekci autorizované referenční kombinované kopie proti 
výslednému digitálnímu masteru jsou v tonalitě a barevném podání obrazu v subjektivně  
přípustných limitech. Výsledné audiovizuální dílo a díla audiovizuálně užitá po přepisu a digitálním 
restaurování metodou DRA věrně odpovídají originálnímu dílu audiovizuálnímu a dílům 
audiovizuálně užitým zaznamenaným na předlohových nosičích, na jejichž podkladě byl přepis 
proveden. 

• Po dohodě členů expertní skupina vydává dnešního dne schvalovací výrok. 
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Schvalovací výrok: 
Výsledný záznam (digitální master vzorků DRA) předmětného audiovizuálního díla 
• byl vytvořen předepsaným postupem a splňuje kriteria metodiky digitalizace a digitálního 

restaurování DRA, 
• je vyjádřením originálního audiovizuálního díla v digitálně restaurované podobě, 
• lze jej považovat za digitálně restaurovaný autorizát (DRA). 
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2. PROTOKOL O TECHNOLOGICKO-HISTORICKÉM VÝZKUMU 
 
 
Pytlákova schovanka aneb Šlechetný milionář (Poacher's Foster Daughter) - filmová parodie 
 
Anotace: 
Spletitý děj plný neuvěřitelných náhod a osudových setkání uvádí na scénu nuznou krásku Elén (Hana 
Vítová), která přichází z prosté venkovské chaloupky za hudební slávou do prohnilého velkoměsta. 
Jeho mámivým svodům však nepodlehne díky nezištné lásce chudého houslisty Sedloně (Zdeněk Dítě) 
a zvláště vřelému citu uměnímilovného milionáře René Skalského (Oldřich Nový)... Legendární snímek 
Martina Friče paroduje kýčovitou buržoazní zábavu 30. a protektorátní oddechové tituly 40. let (a také 
pokleslé čtivo a schematizovanou žánrovou podívanou všeho druhu). Členové štábu i herci ovšem měli 
za sebou vesměs „vážnou“, letitou profesní zkušenost s danými prvky. Z filmu tak dýchá láskyplná 
empatie ke „kritizovaným“ jevům. Precizně vtipný, sofistikovaně inteligentní snímek dodnes strhuje 
diváky nadčasovým kouzlem. Patřil ovšem k těm dílům, jež vznikala ještě ve svobodném klimatu, ale 
premiéru měl už po únoru 1948. V době svého uvedení tak měl potíže s nově instalovanými 
cenzorskými orgány. 
 
Obsah: 
V den svých jedenadvacátých narozenin se krásná Elén dozví, že je nemanželským dítětem. Toho dne 
je její otčím Jan Dubský chycen při lesním pychu. Aby nebyl potrestán, má provdat Elén za majitele 
panství. Elén však odmítne a protože právě dostala pozvání na zkoušku do divadelní agentury, uteče s 
matčiným požehnáním z domova. Ve vlaku okouzlí milionáře René Skalského, ale při rozloučení mu 
neprozradí své jméno. Po čase se s ním setká v kosmetickém salonu, kde pracuje jako manikérka. 
Oba se těší ze vzájemné lásky. Milostnou romanci však Elén přeruší, když spatří Reného, jak se 
důvěrně chová ke známé herečce, o níž netuší, že je jeho sestrou. Elén ze žalu přijme nabídku k 
sňatku od houslisty Pavla Sedloně, který se jí kdysi ujal, když bloudila nepřátelským městem. 
Odmítnutý René zatím chřadne, zchudne a začne se živit psaním operetního libreta. Nezvyklé pracovní 
úsilí mu způsobí zánět mozkových blan. Věrný sluha Bolton sdělí smutnou zprávu Elén ve chvíli, kdy s 
Pavlem vycházejí po svatebním obřadu z kostela. Elén ihned spěchá do nemocnice a svým zpěvem 
přivede umírajícího Reného zpět k životu. Protože se ukáže, že její sňatek s Pavlem je neplatný, 
nebrání již Renému a Elén nic v jejich společném štěstí. Také ostatní Eléniny blízké osud odmění. 
 
Zdroj: http://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396102/pytlakova-schovanka-aneb-slechetny-milionar 
 
 
Rešerše Michaela Přibila: 
 
V knihovně NFA se k filmu Pytlákova schovanka vázaly níže uvedené dokumenty, přičemž relevantní 
informace se nacházely pouze v malém množství z nich. 
 
Pytlákova schovanka – Technický scénář (pod původním názvem Srdce v rozpacích) 
Pytlákova schovanka – Fotky z filmu 
Pytlákova schovanka – Fotky z natáčení 
Pytlákova schovanka – Separát filmu (ofoceny všechny dobové ohlasy filmu) – pouze recenze a kritiky 
bez vztahu ke kameře/obrazovému ztvárnění 
Pytlákova schovanka – program z natáčení 
Pytlákova schovanka – záznamy k rozpočtu 
 
V archivu NFA jsem prošel fond Martina Friče, kde jsem vybral dopis (Karla Kohouta z Výroby 
dlouhého filmu), ve kterém se dovídáme o předpokládaném úspěchu filmu Pytlákova schovanka - 
nerelevantní. Ve složce Pytlákova schovanka v rámci tohoto fondu se nacházelo velké množství 
fotografií, ze kterých jsem vybral hlavně ty z natáčení, kde je vidět použitá natáčecí technika. 
 
V archivu FSB se nacházely níže uvedené dokumenty, přičemž jsem stejně jako v předchozích 
případech vybral všechny relevantní dokumenty.    
 
Pytlákova schovanka: Scénář 2x; Filmová povídka (synopse); Rozpočet. 
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Sekundární literatura:  
 
Závěrečná část studie Dagmar Mocné z časopisu Iluminace věnovaná filmovému stylu včetně 
obrazového ztvárnění filmu (součástí i jedna fotografie z natáčení) 
Dagmar Mocná: Pytlákova schovanka aneb Fričovo velké loučení. Iluminace 2/1996 
 
Dvě dobové reportáže z natáčení z časopisu Filmové noviny a Kino 
 
Ve studii Cesta Martina Friče za novou komedií (Film a doba 12/1983) a v monografii M. Fialy Martin 
Frič – Muž, který rozdával smích nezmíněna žádná relevantní informace týkající se realizace a 
vizuálního ztvárnění filmu. 
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B. FOTODOKUMENTACE 

 

B.1. Fotodokumentace zkoumaných archiválií a dochovaných kinematografických materiálů, filmových 
políček vstupních negativních, pozitivních nebo jiných dochovaných filmových obrazových nosičů. 

 
B.1.1. – ANALÝZA MATERIÁLŮ ORIGINÁLNÍHO NEGATIVU NA INSPEKČNÍM STOLE  

  KINOTON FVT 1200 
 

Originální negativ nebylo možno zpracovat jako záznam na inspekčkím stole KINOTON FVT 1200, 
vzhledem k tomu, že se jedná o hořlavý materiál. NFA tento přepis neumožnil. 
 
Eastman  5231 Plus X PANCHROMATIC,  13.díl Agfacolor B 

 
 
B.1.2. – ANALÝZA MATERIÁLŮ POZITIVNÍ REFERENČNÍ KOPIE NA INSPEKČNÍM STOLE  

  KINOTON FVT 1200 

 
Fotografie z jednotlivých dílů pozitivní kopie filmu  
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B.1.3.  -  VIDEOGRAMY POŘÍZENÉ NA INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
 
Videogramy pozitivní kopie NFA - 28819 Acetát, ORWO 
 
 

    
 

       
 
 
Videogramy o originálního negativu nebylo možno pořídit, vzhledem k tomu, že se jedná o hořlavý 
materiál. NFA přepis neumožnil. 
 
 
 
B.1.4. – VÝROBA DFRK/RK  
 
Fotodokumentace pořízená Ivanem Vítem dokládá věrnost výsledku výroby digitální faksimile. Při 
pozorování očima se expertní skupina shodla na této věrnosti. Snímek pořízený digitálním 
fotoaparátem (vlevo 4K kolorovaný sken pozitivní kopie promítaný digitálně, vpravo projekce téhož 
záběru filmovým projektorem s xenonovou žárovkou) vykazuje mírné změny hlavně barevného podání 
pravé části, která ubíhá mírně do purpurova. To je dáno spektrální citlivostí čipu fotoaparátu, která je 
odlišná od lidského oka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93	  
	  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94	  
	  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95	  
	  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96	  
	  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97	  
	  

 
 
 

 
 

 
 



98	  
	  

 
 
 
B.1.5. – VZORKOVNÍK DFRK X DRA  
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B.2. Fotokopie produkčních dokumentů filmu či korespondence týkající se výroby, dokončování 
a distribuce filmu v době jeho vzniku, pokud možno ve standardizovaném formátu PDF. 
 
 
B.3. Fotografie související s výrobou filmu. 
 
  Nebyly dohlednány 
 
B.4. Analytické histogramy a pořízené screenshoty z technických zařízení a barevných 

korektorů, dokladující práci na restaurování vzhledu a informující o koloristických zásazích 
a úpravách audiovizuálního díla, dále políčka ze skenovaného filmu a další dokumenty popisující 
proces digitalizace hmotných substrátů a vytvoření jednotlivých vzorků. Fotosky obrazových 
záběrů z restaurovaného audiovizuálního díla dokladující stav před restaurováním, v průběhu 
restaurování a po restaurování filmového díla. 

 
B.4.1. Histogramy před restaurováním (horní obrázek) a po restaurování (dolní obrázek) dokládají, že 

došlo k celkovému zesvětlení obrazu a u černobílé části filmu k destaurování barevné degradace 
podložky a u barevné části filmu na konci filmu k restaurování barevné geradace obrazu. 
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B.5. TIFF testovacího obrazce použitého pro restaurátorské práce k nastavení korektoru a projekce. 

Referenční obrazce použité k nastavení barevného korektoru a digitálního korektoru nebo 
vypalovacího laseru, v případě vzniku nového negativu z restaurovaných digitálních dat. 

 

           
 
 
B.6.  Další uvedená fotodokumentace, potřebná pro textovou část restaurátorské zprávy. 
   
   Není dohledána.  
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C. KINEMATOGRAFICKÉ VZORKY 
 
 
C.1. Referenční testovací obrazec šedé a barevné tabulky (ARRI, případně SMPTE D-Cinema 

Leader DCDM/SMPTE Stem Subjective Test Film) ve formátu DPX/TIFF použitý při práci expertní 
skupiny na určeném barevném korektoru. 

 
C.2. Videogramy celé šíře filmových substrátů použitých k digitalizaci ve formátu z INSPEKČNÍHO 

STOLU s časovým kódem určeným pro výběr klíčových scén nebo pracovní digitalizát mov s TC 
pořízený z KK (např. QT ProRes HD 4444 330 Mb/s / QT ProRes HD 422 LT 110 Mb/s) 
z kontinuálního digitalizačního zařízení (telecine) s časovým kódem určeným pro výběr klíčových 
scén. 

 
C.3. DFSK/DFRK (DFAP/DFRRP) – digitální faksimile signované kopie/digitální faksimile referenční  

kopie – Digital Facsimile of Answer Print or Digital Facsimile of Reference Release Print – 
naskenované DPX/TIFF z vybraných klíčových scén z referenční pozitivní kopie je vzorek 
digitálního otisku referenční kopie (RK) v době vzniku vzorkovníku daného filmu. Slouží 
k porovnávání a k případnému následnému studiu degradace barviv ve filmových surovinách 
v budoucnu. Tento vzorek digitálně zafixuje stav referenční kopie k danému datu. Faksimile je 
přesná napodobenina památky či její části, s originálem shodná v tvaru a barvě, odlišná použitou 
technologií a materiálem. Faksimile zachycuje aktuální stav díla včetně stop jeho vývoje v čase 
(poškození apod.). 

 
C.4. DSM z ON (DP, DN, IMN, IMP, KK, K) – naskenované DPX/TIFF z vybraných klíčových scén  

z originálního negativu je vzorek nativního neupraveného skenu Digital Source Material (DSM) 
pořízeného z vybraných vzorků dochovaných originálních zdrojů filmu, v nejlepším případě ON, 
originálního negativu natočeného kamerou (originální obrazový negativ, duplikační pozitiv, 
duplikátní negativ, intermediát negativ, intermediát pozitiv, kombinovaná kopie, němá kopie – 
ON, DP, DN, IMN, IMP, RRP, SP). Tento vzorek je vytvořen na základě strukturálního skenovacího 
testu sloužícího k výběru nejvhodnějšího nastavení parametrů digitalizačních postupů s ohledem 
na zdrojové materiály vhodné k digitalizaci. 

 
C.5. KORK (EGAP) – DRA – modifikovaný DPX/TIFF DCDM s kamerovou okeničkou a bez 

provedených  
retuší – vzor kvalifikovaného odhadu restaurátora a expertní skupiny o tom, jak měl film vypadat 
a být slyšen na dobové premiérové projekci. Tento vzorek se pořizuje naskenováním v nativním 
rozlišení z ON (originálního negativu 35mm = 4K), respektive OZM (originálního zvukového 
mixu) nebo hierarchicky nejbližších dochovaných zdrojů. Tento restaurátorský odhad probíhá 
porovnáním s digitalizovanou referenční kopií DFRK. 

 
C.6. Zvukový vzorek ve formě WAV (Waveform Audio File) nebo BWF (Broadcast Wave 

Format) souborů – vzorek původního zvukového formátu z vybraných klíčových scén 
z referenční kopie nebo z negativu zvuku nebo ze zvukového mixu, respektující původní 
obrazovou frekvenci a počet stop původního záznamu. Zvukové vzorky reprezentující stav před 
a po restaurování zvuku. Bitová hloubka je preferovaná 24 bitů (minimálně 16 bitů), vzorkovací 
kmitočet minimálně 48 kHz. V případě, že byl vzorek pořízen s vyšším vzorkovacím kmitočtem 
(např. 96 kHz), pak je tento ponechán. 

 
Zvukový vzorek není zařazen, protože se zvuková složka se nevzorkovala 

 
C.7. Náhledové soubory popisující obsah vzorků vyšších formátů kapitol 4., 5., 6, které nelze  

jednoduše promítnout. Proto jsou vyrobeny náhledové soubory, které jsou vygenerovány např. 
v QT ProRes HD 4444 330 Mb/s / QT ProRes HD 422 LT či jiném pomocném digitálním formátu. 
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VZORKOVNÍK DRA METODIKY C – FILM AŤ ŽIJE REPUBLIKA 
0003/2016/DRA/C/AT_ZIJE_REPUBLIKA/AMU-NAKI 
 
A. TEXTOVÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÉ ZPRÁVY 
 
1. PROTOKOL O PRŮBĚHU VÝZKUMNÉ AKCE   
 
 
a) Název, číslo výzkumného protokolu, termíny a místo provedení výzkumné akce  
 
NÁZEV VÝZKUMNÉ AKCE: 0019/2015/EXPERTNÍ SKUPINA  

AŤ ŽIJE REPUBLIKA 
Vzorkování DRA 
 
Číslo metodiky: DRA C1, DRA C3 
Čenobílé panchromatické originální 
negativy KODAK – použité k výrobě 
na pozitivní surovinu: 
KODAK (c1), Agfa Wolfen (c2),  
VEB ORWO (c3), SVEMA (c4) 

 
DRUH VÝZKUMNÉ AKCE:     Hodnocení a kvalifikovaný odhad DRA 
 
SOUVISÍ S ČINNOSTÍ PRACOVNÍ SKUPINY:   III. SKUPINA TABULKA 
 
PRACOVNÍ PODSKUPINA:    2. pracovní podskupina pro obrazové  

testy identifikující různé zdroje 
kinematografických materiálů 

 
DATUM:       30.10. 2015 – 26.3. 2016 
 
MÍSTA KONÁNÍ VÝZKUMNÉ AKCE:   CINEPOST Barrandov, Kříženeckého  

náměstí 322/5, 152 00 Praha 5 
Hlubočepy 

 
KOORDINÁTOR VÝZKUMNÉ AKCE:    Marek Jícha 
 
ÚČAST:        Marek Jícha, Ivan Vít, Jiří Myslík, 

Antonín Weiser, Klaus Fuxjager,  
Jarormír Šofr, Jiří Krejčík, Jiří Šimunek, 
Martin Čech, Josef Špelda,  
Daniel Souček, Vidu Gunaratna,  
Andrej Barla. 

 
ZADANÉ TÉMA VÝZKUMU: Vzorkování a výzkum filmu  

Ať žije republika 
 
CÍLE VÝZKUMU:      Vzorkovník DRA 
 
PROTOKOL VYPRACOVAL/LA:     Marek Jícha 
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b) 
Zápis o sestavení expertní skupiny a jmenování hlavního restaurátora výzkumné vzorkovací 
akce 
 
Expertní skupina byla sestavena z výzkumných pracovníků Akademie múzických umění v Praze: 
 
Expertní skupina: 
restaurátor obrazu   Marek Jícha 
restaurátor zvuku   zvuková složka se nevzorkovala 
autor díla              --- nežijící 
autor obrazové složky díla  Jarormír Šofr 
autor zvukové složky díla  --- nežijící 
expertní dohled kameramanů  Jiří Šimunek 

Jiří Krejčík 
Andrej Barla 

expertní dohled zvukového mistra zvuková složka se nevzorkovala 
     zvuková složka se nevzorkovala 
expert filmové historie                  Miroslav Jedlička 
externí expert zadavatele  Ivo Mathé 
vedoucí obrazové a zvukové techniky Tomáš Srovnal 
kolorista     Tomáš Chudomel 
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c) 
Zápis o inspekci zdrojových/referenčních materiálů k digitalizaci (včetně proměření hustoty 
a smrštění vybraných políček klíčových scén apod.) 
 
V Národním filmovém archivu byly nalezeny tyto informace o zdrojových materiálech: 
 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu  
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu Ať žije republika (Já a Julina a konec veliké války): 
verze:  česká 
rok výroby:  1965 
země původce (koprodukce):  ČSSR 
rok výroby/rok prvního uvedení:  1965 
výrobce (producent):  Filmové studio Barrandov, Československý armádní film 
scénář:  Jan Procházka, Karel Kachyňa 
režie:  Karel Kachyňa 
kamera:  Jaromír Šofr 
zvuk:  Jiří Lenoch 
hudba:  Jan Novák 
produkce:  Vladimír Vojta 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
negativ obrazu 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu: nedohledáno 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: nedohledáno 
metráž (stopáž): 3615,1 m 
počet dílů:  16 
rok vzniku:  nedohlednáno 
rok zařazení do sbírky:  1972 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): nedohledáno 
vzácnost (jedinečnost):  2 
stav (úroveň mechanického poškození):  v průběhu všech dílů rýhy, rýžky, rysky  na podkladu, 
v emulzi rýžky, téměř v každém díle je za startem natržený materiál - opravený podlepením,  u zářezů 
je poškozeno děrování – opraveno podlepením,  nečistota na emulzi i podkladu, začátky a konce 
zapršené 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:2,35 
druh, výrobce zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:   Kodak 28,  Agfa  NP 20, Orwo L 4  Tf6 
typ podložky a perforace:  acetátní a pozitivní 
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DUPLIKAČNÍ POZITIV: 
 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu  
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu Ať žije republika (Já a Julina a konec veliké války): 
verze:  česká 
rok výroby:  1965 
země původce (koprodukce):  ČSSR 
rok výroby/rok prvního uvedení:  1965 
výrobce (producent):  Filmové studio Barrandov, Československý armádní film 
scénář:  Jan Procházka, Karel Kachyňa 
režie:  Karel Kachyňa 
kamera:  Jaromír Šofr 
zvuk:  Jiří Lenoch 
hudba:  Jan Novák 
produkce:  Vladimír Vojta 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
duplikační pozitiv 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu: nedohledáno 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: nedohledáno 
metráž (stopáž):  3629,9 m 
počet dílů:  15 
rok vzniku:  nedohlednáno 
rok zařazení do sbírky:  1972 
cizojazyčné podtitulky:  ne 
vzácnost (jedinečnost):  2 
stav (úroveň mechanického poškození):  děrování mělce naražené, dřené, na emulzi krátké rysky a 
rýžky, místy přerušované střední rýhy na podkladu, 7 slepek  
formát obrazu [35mm, 16mm]:  1:2,35 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:2,35 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Orwo 389 K4 
typ podložky a perforace:  acetátní a pozitivní 
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KOMBINOVANÉ KOPIE: 
 
1. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu Ať žije republika (Já a Julina a konec veliké války): 
verze:  česká 
rok výroby:  1965 
země původce (koprodukce):  ČSSR 
rok výroby/rok prvního uvedení:  1965 
výrobce (producent):  Filmové studio Barrandov, Československý armádní film 
scénář:  Jan Procházka, Karel Kachyňa 
režie:  Karel Kachyňa 
kamera:  Jaromír Šofr 
zvuk:  Jiří Lenoch 
hudba:  Jan Novák 
produkce:  Vladimír Vojta 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:  1607 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: nedohledáno 
metráž (stopáž):  3621,7 m 
počet dílů:  8 
rok vzniku:  nedohlednáno 
rok zařazení do sbírky:  1972 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): nedohledáno 
vzácnost (jedinečnost):  0 
stav (úroveň mechanického poškození):  děrování dřené, začátky a konce dílů zapršené, oboustranné 
rýhy, rysky,  32 slepek + stav 3 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu  1:2,35 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu  bez označení čb. 
typ podložky a perforace  acetátní a pozitivní  
 
 
***** 
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2. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu Ať žije republika (Já a Julina a konec veliké války): 
verze:  česká 
rok výroby:  1965 
země původce (koprodukce):  ČSSR 
rok výroby/rok prvního uvedení:  1965 
výrobce (producent):  Filmové studio Barrandov, Československý armádní film 
scénář:  Jan Procházka, Karel Kachyňa 
režie:  Karel Kachyňa 
kamera:  Jaromír Šofr 
zvuk:  Jiří Lenoch 
hudba:  Jan Novák 
produkce:  Vladimír Vojta 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:   9940 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: nedohledáno 
metráž (stopáž):  3611,7 m 
počet dílů:  7 
rok vzniku:  nedohlednáno 
rok zařazení do sbírky:  1975 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne):  anglické 
vzácnost (jedinečnost):  1 
stav (úroveň mechanického poškození):   děrování dřené,  perforace natlačená, začátky a konce dílů 
silněji zapršené, rysky a  rýhy na podkladu i emulzi, 82 slepek + stav 3 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:2,35 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Orwo čb. 
typ podložky a perforace:   acetátní a pozitivní 
 
 
***** 
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3. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu Ať žije republika (Já a Julina a konec veliké války): 
verze:  česká 
rok výroby:  1965 
země původce (koprodukce):  ČSSR 
rok výroby/rok prvního uvedení:  1965 
výrobce (producent):  Filmové studio Barrandov, Československý armádní film 
scénář:  Jan Procházka, Karel Kachyňa 
režie:  Karel Kachyňa 
kamera:  Jaromír Šofr 
zvuk:  Jiří Lenoch 
hudba:  Jan Novák 
produkce:  Vladimír Vojta 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:   22220 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: nedohledáno 
metráž (stopáž):  3623,0 m 
počet dílů:  7 
rok vzniku:  nedohlednáno 
rok zařazení do sbírky:  1994 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): nedohledáno 
vzácnost (jedinečnost):   0 
stav (úroveň mechanického poškození):  děrování dřené a natlačené, slabé rysky a rýhy, místy 
hluboké krátké rýhy, 39 slepek + stav 2 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:2,35 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Orwo čb. 
typ podložky a perforace:   acetátní a pozitivní 
 
***** 
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4. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu Ať žije republika (Já a Julina a konec veliké války): 
verze:  česká 
rok výroby:  1965 
země původce (koprodukce):  ČSSR 
rok výroby/rok prvního uvedení:  1965 
výrobce (producent):  Filmové studio Barrandov, Československý armádní film 
scénář:  Jan Procházka, Karel Kachyňa 
režie:  Karel Kachyňa 
kamera:  Jaromír Šofr 
zvuk:  Jiří Lenoch 
hudba:  Jan Novák 
produkce:  Vladimír Vojta 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:  23628 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: nedohledáno 
metráž (stopáž):  3625,6 m 
počet dílů:  7 
rok vzniku:    1996 
rok zařazení do sbírky:  1996 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne):  francouzské 
vzácnost (jedinečnost):  1 
stav (úroveň mechanického poškození): děrování  dřené, slabá rýha přes děrování, 16 slepek + stav 1 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:2,35 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Eastman čb. 
typ podložky a perforace:   polyesterová a pozitivní  
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VÝBĚR REFERENČNÍ KOPIE RK: 
 
Výběrová projekce k nalezení referenční kopie a výběr vzorků filmu Ať žije republika proběhla dne 
30.10.2015. v postprodukci CINEPOST Barrandov a.s., Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5 na 
kalibrovaném projektoru Bauer 14. Účast hodnotící expertní skupiny na této projekci: J. Šofr, I. Vít, M. 
Jícha, J. Myslík, K. Fuxjager, A. Weiser. Byly zkoumány tyto kopie: 
 
 
1607  P.V.12J/J  Acetát, Orwocolor, 1:2,35 

 
 
- mírně poškrábaná, gradačně dobrá, hustoty v černých v pořádku, prokreslené stíny. Bílé bez 
přesvětlených přepalů. První záznam v zápisu kopie z roku 1968 
- rozhodnutí výběru – NE 
 
 
9940 P.V.12K/6 Acetát, anglické podtitulky, 1:2,35, Orwo č.b. 

 
 
- poškrábaná, gradačně s vyšším gamaproduktem, celkově tmavší, ale světlé scény vychází lépe. 
Tmavé partie obrazu dobře prokreslené, světla optimální. První záznam v zápisu kopie z roku 1975 
- rozhodnutí výběru – ANO 
 
 
22220  P.V.7P/6 Acetát,  1:2,35 

 
 
- nepoškrábaná, hodně přesvětlená kopie, vypálené světlé plochy bez kresby. Porušena dramaturgie 
vyprávění snů a flashbacků. Kopie nevhodná pro výrobu DFRK. 
- první záznam v zápisu kopie z roku 1996 
- rozhodnutí výběru – NE 
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23628  P.III.5U/6  Polyester, francouzské podtitulky, 1:2,35 

 
 
- nepoškrábaná , výrazně tmavší kopie s vysokou strmostí, tmavé partie obrazu ztrácejí kresbu. Kopie 
nevhodná k výrobě DFRK. První záznam v zápisu kopie z roku 1968 
- rozhodnutí výběru – NE 
 
Komentáře:  
 
Jaromír Šofr:  Byly používány dvě kamery Arri IIC s objektivy monobloky Cinemascope, trochu NP7 
materiálu, ale převážně KODAK DoubleX a KODAK PlusX. Něco se točilo na pozitivní materiál. Natáčeli 
jsme bez jasoměru, používal jsem Seconic bez sféry (polokoule) a barrandovský Weston, velmi citlivý 
selenový měřák, který ale byl velmi robustní. Natáčelo se v Únanově u Znojma. 
 
Byla vybrána kopie 9940 a převezena na inspekci na inspekčním stole KINOTON FVT 1200. 
 
AŤ ŽIJE REPUBLIKA :   Originální negativ: KODAK č.b. 28,   Pozitiv: ORWO č.b. 
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Vše je doloženo kartou historického výzkumu: 
 

 
 
 
Viz. Fotodokumentace  B.1.1. – ANALÝZA MATERIÁLŮ ORIGINÁLNÍHO NEGATIVU NA  

  INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
B.1.2. – ANALÝZA MATERIÁLŮ POZITIVNÍ REFERENČNÍ KOPIE NA  

  INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
B.1.3.  - VIDEOGRAMY POŘÍZENÉ  

  NA INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
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d) 
Zápis o výběru klíčových scén expertní skupinou 
 
Výběr refrenčních vzorků pozitivní kopie proběhl Výběrová projekce dne 30.10.2015. v postprodukci 
CINEPOST Barrandov a.s., Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5 na kalibrovaném projektoru Bauer 
14. Účast hodnotící expertní skupiny na této projekci: J. Šofr, I. Vít, M. Jícha, J. Myslík, K. Fuxjager, A. 
Weiser 
 
Vzorky dle TC: 
 
AŤ ŽIJE REPUBLIKA - STARTY TC - POZITIVNÍ KOPIE - ZAČÍNAJÍ NA àSTARTß   
9940 P.V.12K/6 Acetát, anglické podtitulky, 1:2,35  smrštění 0,7% 
 
1 DÍL  
TC 01:10:28:10 – 01:11:58:23    SE ŽEBŘÍKEM U KOSTELA, EXT. DEN  
TC 01:16:16:24 – 01:17:47:23     HASIČSKÉ CVIČENÍ PŘESVĚTLENÝ EXT. DEN 
2 DÍL 
TC 02:05:29:16 – 02:07:06:13     SCÉNA SE SVÍČKAMI,  EXT. VEČER 
TC:02:08:27:11 – 02:09:54:06    VZPOMÍNKY CVIČENÍ ORELVSTVA, EXT. SLUNCE 1.ČÁST 
TC:02:15:16:08 – 02:16:44:13     NA DIVIZNOVÉ HŮRCE, EXT. POZITIV   
 3 DÍL 
TC 03:03:46:02 – 03:05:05:10    PROCESÍ NA POLI, EXT. DEN 
4 DÍL 
TC 04:07:51:15 – 04:09:22:05    JABLOŇOVÁ ÁLEJ EXT. SLUNCE  
5 DÍL 
TC 05:01:08:18 – 05:02:38:22    V LESE NA CESTĚ + VOJÁCI NA LOUCE, EXT. 
6 DÍL 
TC 06:03:10:08  - 06:04:38:01    PRÁDLO NA POLI, SEN, EXT. NOC 
7 DÍL 
TC 07:06:45:03 – 07:08:14:05     LES + NOČNÍ BOUŘE, INT. NOC 
 
 
Dohledání týchž vzorků v originálním negativu ON 
 
AŤ ŽIJE REPUBLIKA - STARTY TC – ORIGINÁLNÍ NEGATIV – SKENOVÁNÍ V CINEPOST 
STARTY TC DILŮ A OD àSTARTß a DÍLŮ B OD POLÍČKA ČÁST B 
 
1 DÍL  
TC 01B:00:00:00 – 01B:01:30:16    SE ŽEBŘÍKEM U KOSTELA, EXT. DEN 
TC 01B:05:49:09 – 01B:07:20:08    HASIČSKÉ CVIČENÍ PŘESVĚTLENÝ EXT. DEN 
2 DÍL 
TC 02A:05:31:03 – 02A:07:08:01    SCÉNA SE SVÍČKAMI,  EXT. VEČER 
TC:02A:08:29:10 – 02A:08:57:10  VZPOMÍNKY CVIČENÍ ORELVSTVA, EXT. SLUNCE 1.ČÁST 
+  
TC:02B:00:00:00 – 02B:00:58:23    VZPOMÍNKY CVIČENÍ ORELVSTVA, EXT. SLUNCE 2.ČÁST 
TC:02B:06:21:05 – 02B:07:49:10    NA DIVIZNOVÉ HŮRCE, EXT. POZITIV 
3 DÍL 
TC 03A:03:48:13 – 03A:05:07:21    PROCESÍ NA POLI,  EXT. DEN 
4 DÍL 
TC 04A:07:53:00 – 04A:08:04:04 JABLOŇOVÁ ÁLEJ EXT. SLUNCE 1.ČÁST 
+  
TC 04B:00:00:00 – 04B:01:20:01   JABLOŇOVÁ ÁLEJ EXT. SLUNCE 2.ČÁST 
5 DÍL 
TC 05A:01:10:09 – 05A:02:40:13    V LESE NA CESTĚ + VOJÁCI NA LOUCE, EXT. 
6 DÍL 
TC 06B:01:57:22 – 06B:03:25:16   PRÁDLO NA POLI, SEN, EXT. NOC 
7 DÍL 
TC 08A:00:42:09 – 08A:02:11:11    LES + NOČNÍ BOUŘE, INT. NOC 
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e) 
Zápis o nastavení digitalizačního zařízení při digitalizaci jednotlivých vzorků a o skenování 
kopie a negativu 
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f) 
Zápis o restaurování obrazu (grading: jasová struktura obrazu, barevný tón a sytost 
obrazu) a zvuku (frekvenční a dynamický rozsah, počet a umístění kanálů v kontejneru) 
 
Výroba DFRK: 
Hodnotící expertní skupina, která gradovala faksimili pozitivních vzorků, se sešla dne 18. prosince 
2015 v postprodukčním studiu CINEPOST Barrandov, v  projekci Cinepost Barrandov na kalibrovaném 
projektoru Bauer 14 ve složení: Miroslav Jedlička, Jiří Šimunek, Antonín Weiser, Josef Špelda, Ivan Vít, 
Marek Jícha, Vidu Gunaratna, Miloslav Novák, Jiří Krejčík, Andrej Barla. 
Kolorista: Tomáš Chudomel. 
 
Viz. Fotodokumentace  B.1.4. – VÝROBA DFRK/RK 
 
 
Vzorkování DRA: 
 
Hodnotící expertní skupina, která gradovala DRA vzorky u ON, se sešla dne 25. března 2016 
v postprodukčním studiu CINEPOST Barrandov, v  projekci Cinepost Barrandov na kalibrovaném 
projektoru Bauer 14 ve složení: Jiří Krejčík, Jiří Šimunek, Marek Jícha, Ivan Vít, Jaromír Šofr, Martin 
Čech, Andrej Barla, Antonín Weiser, Josef Špelda, Daniel Souček. 
Kolorista: Tomáš Chudomel. 
 
Viz. Fotodokumentace  B.1.5. – VZORKOVNÍK DFRK X DRA  
 
 
Proměření výsledků: 
 
V postprodukčním studiu CINEPOST Barrandov na kalibrovaném projektoru Bauer 14 35mm. Před 
vlastní prací proběhlo rovněž kalibrování digitálního projektoru pro barevný prostor P3, které provedl 
pracovník výzkumu NAKI Jiří Myslík s využitím testovacího měřícího obrazce SMPTE (DCDM) dle 
mezinárodního standardu SMPTE 428-6:2009, dále měřícího a kontrolního filmu (DCP) dle 
mezinárodního standardu SMPTE 428-6:2009 s použitím spektrofotometru PhotoResearch SpectraScan 
PR-740. 
 
 
Digitální restaurování obrazu: 
 
Restaurování obrazu filmu Ať žije republika probíhalo dle časového plánu. Při výrobě DFRK byl 
zaznamenán pokles hustoty vybrané referenční kopie. Tato vada (doba vzniku kopie není dohledána) 
způsobená stářím kombinované kopie neměla vliv na celkový charakter obrazu, který byl vzat expertní 
skupinou jako výchozí náhled pro provedení kvalifikovaného odhadu nově vyrobené a obrazově 
restaurované digitální kopie obrazových vzorků DRA. Expertní skupina navrhla mírné zesvětlení, 
nastavení úrovně černých tónů a bílých tónů v závislosti na porovnání těchto úrovní k degradované 
referenční kopii. Rozdílně se muselo přistoupit u scén exponovaných a nestandardně vyvolaných na 
zvukovém negativu ORWO L 4 Tf6, který byl použit pro snové scény. Negativ je ve velmi dobrém 
stavu, uložen v depozitářích NFA, jen jeho smrštění má velmi proměnlivou úroveň měnící se během 
jednotlivých dílů v rozmezí (rok 2015 = 0,20% - 0,60%) viz karta historického výzkumu (odd. C) této 
zprávy). Stáří filmu je 51 let. Restaurování bylo schváleno expertní skupinou jednohlasně jako 
vynikající. 
 
Viz. Fotodokumentace  B.4. – ANALYTICKÉ HISTOGRAMY A SCREENSHOTY 
 
 
Restaurátorská analýza obrazu: 
 
Obraz filmu Ať žije republika je chrakteristický pro styl nastupující nové vlny, někdy svým 
charakterem připomínajícím spíše dokumentární vidění jindy naopak výrazné obrazové stylizace. Je to 
dáno i formátem obrazu 1:2,55 zcela netypickým pro tvůrce tohoto období. Poetizující podání zejména 
jarních scenérií v exteriérech, jak těch pochmurnějších tak i prosluněných (rozkvetlá jabloňová alej 
s rodinou a bílým koněm), napovídají na obrazový styl evropského lyrického charakteru. Můžeme sem 
zařadit i mistrně zvládnuté scény podvečerních atmosfér, či nočních situací točených a exponovaných 
během dne. Oproti této „dokumentární“ poezii je postaven kontrastní obraz chlapcových vizí, které 
svojí stylizací překračují běžný rámec tvorby československých kameramanů. Jde o tvrdé, na zvukový  
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negativ natočené scény, které evokují horečnatost chlapcových představ a úzkostí daných válečnou a 
poválečnou zkušeností. Tento rozdíl je nutné respektovat a vyčíst z dochované referenční kopie jako 
přesný klíč k uchování tohoto obrazového vypravování. Naštěstí přítomnost autora snímku 
kameramana Jaromíra Šofra při tomto digitálním restaurování byla zárukou dostatečných informací 
právě k chrakteru obrazového ztvárnění jednotlivých scén filmu. 
 
 
Skenování negativu: 
 
Skenování negativu filmu Ať žije republika proběhlo na zařízení Northlight 2 v nativnim rozlišení 
skeneru 8K přepočteného do 4K výstupních DPX souborů představujících jednotlivá políčka obrazu. 
Film byl skenován v plném jasovem rozsahu negativu 2.048D interpretovaný 10bitovou logaritmickou 
škálou. Sken byl realizován v postprodukční společnosti Cinepost Barrandov na skeneru Northlight 2, 
skeneristou Tomášem Dalimanem. 
 
 
Retušování: 
 
V rámci výroby restaurátorských vzorků DRA C1, DRA C3 filmu AŤ ŽIJE REPUBLIKA nebyly vzorky 
retušovány, neboť retušování není předmětem metodického postupu nastavení kvalifikovaného 
odhadu/odvození vzhledu obrazu filmu, jak vypadal v době premiéry filmu. Celkový stav negativu je 
možno vyjádřit (stupnice 1-5 (5= silně požkozený negativ)) číslem 3.  
 
 
Obrazové restaurování: 
 
Obrazové restaurování proběhlo pouze na úrovni vzniku vzorků vybraných scén pro vzorkovník DRA. 
 
 
Zvukové restaurování: 
 
Zvukové restaurování nebylo provedeno, výzkum tohoto filmu nebyl zařazen do výzkumu zvukové 
složky filmu. 
 
 
Výstupní kontrola: 
 
Po hodnotící projekci dne 25. března 2016 v postprodukčním studiu CINEPOST Barrandov, v  projekci 
Cinepost Barrandov na kalibrovaném projektoru Bauer 14 ve složení: Jiří Krejčík, Jiří Šimunek, Marek 
Jícha, Ivan Vít, Jaromír Šofr, Martin Čech, Andrej Barla, Antonín Weiser, Josef Špelda, Daniel Souček. 
Digitální restaurátor: Marek Jícha,  kolorista: Tomáš Chudomel. Vedoucí technolog Tomáš Srovnal, 
bylo konstatováno, že digitalizace proběhla úspěšně. Byla splněna přísná kritéria metodiky DRA: 
 
1. kritérium: Obraz je digitalizován v rozlišení odpovídajícím originálnímu kinematografickému 
materiálu, v původní snímkové frekvenci, v poměru stran a velikosti obrazu odpovídajícím originálu 
a s dostatečným rozsahem jasů zachovávajícím věrnost originálu. Zvuk je digitalizován v rozlišení 
minimálně 48 kHz, 24 bit, v odpovídajícím počtu kanálů. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
2. kritérium: Na restaurování filmu se podílelo profesionální pracoviště odborných filmových 
a digitálních restaurátorů, pokud možno s odborným vysokoškolským vzděláním nejlépe v oborech 
kamera a zvuková tvorba. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
3. kritérium: Na restaurování filmu se podíleli autoři filmu – kameramani, mistři zvuku a režiséři 
(pokud jsou k dispozici) a zástupci delegovaní jejich profesními autorskými asociacemi. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
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4. kritérium: Zrestaurovaný film je schválen expertní skupinou a výše uvedenými autory filmového 
díla, jsou-li dostupní, kteří by spolu s členy expertní skupiny měli po vzájemné dohodě podepsat 
oficiální schvalovací protokol expertní restaurátorské skupiny k provedenému digitálnímu restaurování 
audiovizuálního díla a restaurátorskou zprávu dokladující, že byla použita metoda DRA. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
5. kritérium: Digitální restaurování kinematografického díla a kvalifikované odvození či odhad rozdílů 
kvality mezi DFRK a DRA musí být provedeno digitálním restaurátorem a expertní skupinou v zájmu 
zachování autorského konceptu filmového díla ve smyslu autorského zákona. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
6. kritérium: Jako jediný zdroj pro archivování DRA je použit tzv. Master Archive Package (MAP) 
a Intermediate Access Package (IAP), nebo další vyvinuté archivační digitální postupy odpovídající ISO 
normě, z něhož se následně vytvářejí veškeré kopie pro jakékoliv distribuční formáty (digitální kino, 
televize, domácí video, web atd.), a to bez jakéhokoliv zásahu do podoby díla dle výše definovaných 
kritérií (s výjimkou změn v celkové velikosti obrazu a odlišné úrovně komprese v závislosti na 
příslušném distribučním formátu). Pokud neexistuje verze originálního mixu zvuku určeného pro 
televizi či domácí kina, musí být před archivací DRA vytvořena standardním způsobem, odpovídajícím 
současným požadavkům na tato média. V současnosti je to např. norma EBU R128 pro stanovení 
průměrné hlasitosti. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
 
Výsledek hodnocení expertní skupiny: 
 
Digitální restaurátor a expertní skupina řešící restaurování DRA vzorků obrazu filmu Ať žije republika 
shledala práci na digitalizaci za bezproblémovou. Restaurátor obrazu Marek Jícha hodnotí práci celé 
expertní skupiny jako zodpovědnou a vysoce profesionální. 
 
Členové expertní skupiny protokolárně stvrzují: 
• Expertní skupina pracovala kvalifikovanými postupy lege artis na základě metodiky digitalizace a 

digitálního restaurování DRA vytvořené v rámci projektu NAKI AMU/NFA DF13P01OVV006 
(Metodiky digitalizace národního filmového fondu) a při respektování etického kodexu restaurování 
filmů DRA, AMIA, FIAF a IASA. 

• Byly splněny základní principy hodnocení za účelem posouzení odstranění degradace kvality obrazu 
působením času. Při sledování hraničních přijatelných odchylek od subjektivně nastavené kvality 
byly použity postupy objektivní softwarové analýzy vytvořené na základě statisticky stanovených 
pozorovatelných diferencí v barevné a jasové struktuře obrazu. 

• Obraz byl digitalizován v parametrech rozlišení obrazových bodů, snímkové frekvence, stranových 
poměrů, velikosti obrazu, rozsahu jasů a barevné hloubky odpovídajících předlohovým nosičům. 

• V průběhu prací nebylo žádným způsobem neautorizovaně zasaženo do podoby a struktury 
audiovizuálního díla, audiovizuální dílo nebylo zkráceno ani jinak střihově upraveno. 

• Proběhla závěrečná kontrolní projekce zhotoveného digitálního masteru audiovizuálního díla 
v digitálně restaurované podobě a nebyly zjištěny vady ani nedostatky (jako jsou zejm. výpadky 
obrazu či zvuku, chybějící části, výrazné slepky, posun dělení, asynchronnost, výrazné zvukové 
lupance, apod.). Kvalitativní rozdíly při projekci autorizované referenční kombinované kopie proti 
výslednému digitálnímu masteru jsou v tonalitě a barevném podání obrazu v subjektivně 
přípustných limitech. Výsledné audiovizuální dílo a díla audiovizuálně užitá po přepisu a digitálním 
restaurování metodou DRA věrně odpovídají originálnímu dílu audiovizuálnímu a dílům 
audiovizuálně užitým zaznamenaným na předlohových nosičích, na jejichž podkladě byl přepis 
proveden. 

• Po dohodě členů expertní skupina vydává dnešního dne schvalovací výrok. 
 
 
Schvalovací výrok: 
Výsledný záznam (digitální master vzorků DRA) předmětného audiovizuálního díla 
• byl vytvořen předepsaným postupem a splňuje kriteria metodiky digitalizace a digitálního 

restaurování DRA, 
• je vyjádřením originálního audiovizuálního díla v digitálně restaurované podobě, 
• lze jej považovat za digitálně restaurovaný autorizát (DRA). 
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2. PROTOKOL O TECHNOLOGICKO-HISTORICKÉM VÝZKUMU 
 
 
Původní název: Ať žije republika (Já a Julina a konec veliké války) - Long Live the Republic! 
(Me and Julina and the End of the Great War) 
 
Anotace: 
V šedesátých letech došlo díky autorům československé nové vlny k přehodnocování zažitého, 
ideologicky zmanipulovaného obrazu druhé světové války. Jedním z vůbec prvních děl tohoto typu je 
drama z roku 1965 s ironickým názvem Ať žije republika. Přelomový snímek je výsledkem šťastné 
spolupráce režiséra Karla Kachyni a scenáristy Jana Procházky. Tehdy jednačtyřicetiletý režisér ovšem 
předtím do své filmografie přidal tendenční válečné drama Práče (1960). Právě s příběhem malého 
účastníka bojů o Dukelský průsmyk ostře kontrastuje vyprávění o dvanáctiletém Olinovi, jehož očima 
sledujeme závěr války. Moravská vesnička Nesovice se stává dějištěm událostí, jejichž průběh 
akcelerují blížící se frontové boje. Malý protagonista žije v obavách z přísného otce, současně však 
udiveně pozoruje chování dospělých. Ti se neváhají pustit do drancování opuštěného německého 
statku, ani zlikvidovat údajného kolaboranta. Ustupující němečtí vojáci i sovětští osvoboditelé jsou pak 
v Olinových očích zdrojem obav, vázaných na rodinný majetek – kobylu s vozem –, který mu otec 
uložil schovat v lese. Rozčarování z nespravedlivého uspořádání světa ovšem pro Olina není ničím 
novým. Zizkuchtivost a krutost už zná od svých malých vrstevníků, kteří ho odjakživa tyranizují. Karel 
Kachyňa si buduje pověst režisérského lyrika, který vyvažuje snově básnivými obrazy drsnou realitu 
sklonku války. Podíl na strhující vizuální stránce filmu má i kameraman Jaromír Šofr, který filmem v 
rámci celovečerního formátu debutoval. Jako Olin exceluje neherec Zdeněk Lstibůrek, jenž potvrzuje 
Kachyňovu proslulou schopnost pracovat s dětskými představiteli. Film byl uváděn i pod názvem Já a 
Julina a konec veliké války. 
 
Obsah: 
Je jaro 1945 a k moravské vesnici Nesovice se blíží fronta. Dvanáctiletý Oldřich Vařeka, nazývaný pro 
svou drobnou postavu Pinďa, pozoruje okolní dění, přivolává si vzpomínky a také nachází útěchu ve 
své fantazii. Je jediným synem, a přesto se k němu otec chová tvrdě a surově ho za každou drobnost 
trestá. Možná se na něm mstí za svoji nepodařenou snahu vyrovnat se nejbohatším sedlákům ve vsi. 
Kluci z bohatých statků se Pinďovi vysmívají a on se jim mstí drobnými zlomyslnostmi. Chlapec z 
úkrytu pozoruje prchající německé vojáky. Blíží se sovětské jednotky a sedláci včetně Vařeky posílají 
své syny s dobytkem a koňmi do lesů v obavách před rekvírováním. Sami se ale bez skrupulí vrhnou 
do opuštěného německého statku a vše rozkradou. Pinďovi v lese seberou jediného koně i s vozem tři 
němečtí uprchlíci. Chlapec se bojí otcova trestu a pokusí se ukrást jednoho z koní, které mají v ohradě 
sovětští vojáci, ale málem je chycen. Ráno potká přátelského sovětského důstojníka a ukáže mu 
motocykl po Němcích, který našel. Spolu si užijí divokou jízdu na motorce, ale důstojníka zabije 
německá kulka. Oldřich s údivem pozoruje pokrytecké chování vesničanů, kteří donutí svého 
spoluobčana Cyrila Vitlicha k sebevraždě za údajnou kolaboraci. 
 
(zdroj: http://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396660/at-zije-republika-ja-a-julina-a-konec-velike-
valky) 
 
 
Rešerše Matouška Hájka: 
 
1. Barrandov 
 
V barrandovském archivu je film zastoupen velmi odlišně. Archiválie ke snímku Ať žije republika jsou 
velmi rozsáhlé. 

3x literární scénář, 2x technický scénář, korespondence, posudky scénáře, finanční hodnocení, 
smlouvy, výrobní list, navýšení rozpočtu, rozdělení kostýmů dle obrazů, výstřižky z novin 
 
Nescénářové archiválie nejsou příliš přehledně seřazeny a dochází k tomu, že se jednotlivé jejich 
druhy (korespondence, smlouvy, honoráře atd.) míchají mezi sebou. Naskenoval jsem všechny 
potenciálně relevantní materiály a pro alespoň základní přehlednost jsem je roztřídil do tří menších 
souborů. Všechny jsou spolu s technických scénářem v příslušné složce Barrandov.  
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2. Dobový tisk 
 
V této složce jsou zastoupeny tři druhy textů: 
 

1. Výstřižky získané v barrandovském archivu 
2. Separáty filmů z knihovny NFA  
3. Texty získané na základě předběžné rešerše v katalozích Český hraný film III 

 
První dva druhy textů jsou oskenovány v samostatných PDF souborech podle zdroje (tj. separáty 
z NFA a výstřižky dobového tisku z Barrandova). 
 
Ať žije republika – ze separátu ponechán pouze rozhovor s K. Kachyňou (Smena, 28. 8. 1965) sn. 
15 
 
Co se týče třetí skupiny textů, jsou vzhledem ke způsobu jejich získávání naskenovány jednotlivě, tj. 
co soubor, to text (případně co soubor, to periodikum – v případě, že se v jednom ročníku daného 
periodika referovalo o jednom z rešeršovaných filmů více než jednou). Hlavními zdroji se v případě 
těchto článků z dobového tisku stala Městská knihovna v Praze a Národní knihovna v Praze. Jen 
minimum z nich pochází z knihovny NFA. 
 
Ať žije republika – Zdeněk Dufek: Ať žije republika! – Květy (1. 5. 1965) sn. 27-28, Karel Kachyňa: 
Ať žije republika – Kino 10/1965 (režisérova explikace) 
 
Skeny obsažené v příslušných složkách představují výběr těch relevantnějších textů z dobového tisku. 
Vyřazeny byly ty, jejichž výpovědní hodnota byla nulová (např. pouze stroze informovaly o faktu, že 
film se natáčí/jde do kin apod., aniž by přitom poskytovaly jakékoliv další relevantní informace). 
 
3. Sekundární literatura 
 
Složka sekundární literatury obsahuje především tituly, nalezené na základě předběžné rešerše 
v knihovnách a databázích (NFA, MKP, NK). Sekundární literatury obsahující relevantní informace čítá 
u filmu Ať žije republika celkem tři položky: 
 

• je to rozhovor s Karlem Kachyňou z Ostře sledovaných filmů 
• krátký úryvek z autobiografie Bohumila Šmídy Jeden život s filmem 
• text Petra Slintáka ze sborníku Film a dějiny 2 

 
 
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1: VÝROBNÍ LIST 
 
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 2:  DOPIS ŽÁDOST O PŘIDÁNÍ FILMOVÉ SUROVINY KODAK  
 
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 3:  FOTOKOPIE PRIMÁRNÍCH PRAMENŮ 
 
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 4:  FOTOKOPIE SEKUNDÁRNÍCH PRAMENŮ 
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B. FOTODOKUMENTACE 

B.1. Fotodokumentace zkoumaných archiválií a dochovaných kinematografických materiálů, filmových 
políček vstupních negativních, pozitivních nebo jiných dochovaných filmových obrazových nosičů. 

 
B.1.1. – ANALÝZA MATERIÁLŮ ORIGINÁLNÍHO NEGATIVU NA INSPEKČNÍM STOLE  

  KINOTON FVT 1200 
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B.1.2. – ANALÝZA MATERIÁLŮ POZITIVNÍ REFERENČNÍ KOPIE NA INSPEKČNÍM STOLE  

  KINOTON FVT 1200 
 
Fotografie z jednotlivých dílů pozitivní kopie filmu Ať žije republika  -  ORWO č.b.: 
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B.1.3.  -  VIDEOGRAMY POŘÍZENÉ NA INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
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B.1.4. – VÝROBA DFRK/RK  
 
Fotodokumentace pořízená Ivanem Vítem dokládá věrnost výseldku výroby digitální faksimile. Při 
pozorování očima se expertní skupina shodla na této věrnosti. Snímek pořízený digitálním 
fotoaparátem (vlevo 4K kolorovaný sken pozitivní kopie promítaný digitálně, vpravo projekce téhož 
záběru filmovým projektorem s xenonovou žárovkou) vykazuje mírné změny hlavně barevného podání 
pravé části, která ubíhá mírně do purpurova. To je dáno spektrální citlivostí čipu fotoaparátu, která je 
odlišná od lidského oka. 
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B.1.5. – VZORKOVNÍK DFRK X DRA  
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B.2. Fotokopie produkčních dokumentů filmu či korespondence týkající se výroby, dokončování 
a distribuce filmu v době jeho vzniku, pokud možno ve standardizovaném formátu PDF. 
 
 
B.2.1. VÝROBNÍ LIST 
 

 
 
 
 
 
 
 



153	  
	  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



154	  
	  

 
 
B.2.2. DOPIS ŽÁDOST O PŘIDÁNÍ FILMOVÉ SUROVINY KODAK 
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B.3. Fotografie související s výrobou filmu. 
 
  Nebyly dohlednány 
 
B.4. Analytické histogramy a pořízené screenshoty z technických zařízení a barevných 

korektorů, dokladující práci na restaurování vzhledu a informující o koloristických zásazích 
a úpravách audiovizuálního díla, dále políčka ze skenovaného filmu a další dokumenty popisující 
proces digitalizace hmotných substrátů a vytvoření jednotlivých vzorků. Fotosky obrazových 
záběrů z restaurovaného audiovizuálního díla dokladující stav před restaurováním, v průběhu 
restaurování a po restaurování filmového díla. 

 
B.4.1. Histogramy před restaurováním (levý obrázek) a po restaurování (pravý obrázek) dokládají, že 

došlo k celkovému zesvětlení obrazu a k odstranění barevné degradace podložky. 
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B.5. TIFF testovacího obrazce použitého pro restaurátorské práce k nastavení korektoru a projekce. 

Referenční obrazce použité k nastavení barevného korektoru a digitálního korektoru nebo 
vypalovacího laseru, v případě vzniku nového negativu z restaurovaných digitálních dat. 

 

           
 
 
B.6.  Další uvedená fotodokumentace, potřebná pro textovou část restaurátorské zprávy. 
   
   Není dohledána.  
 
  



157	  
	  

 
 
C. KINEMATOGRAFICKÉ VZORKY 
 
C.1. Referenční testovací obrazec šedé a barevné tabulky (ARRI, případně SMPTE D-Cinema 

Leader DCDM/SMPTE Stem Subjective Test Film) ve formátu DPX/TIFF použitý při práci expertní 
skupiny na určeném barevném korektoru. 

 
C.2. Videogramy celé šíře filmových substrátů použitých k digitalizaci ve formátu z INSPEKČNÍHO 

STOLU s časovým kódem určeným pro výběr klíčových scén nebo pracovní digitalizát mov s TC 
pořízený z KK (např. QT ProRes HD 4444 330 Mb/s / QT ProRes HD 422 LT 110 Mb/s) 
z kontinuálního digitalizačního zařízení (telecine) s časovým kódem určeným pro výběr klíčových 
scén. 

 
C.3. DFSK/DFRK (DFAP/DFRRP) – digitální faksimile signované kopie/digitální faksimile referenční  

kopie – Digital Facsimile of Answer Print or Digital Facsimile of Reference Release Print – 
naskenované DPX/TIFF z vybraných klíčových scén z referenční pozitivní kopie je vzorek 
digitálního otisku referenční kopie (RK) v době vzniku vzorkovníku daného filmu. Slouží 
k porovnávání a k případnému následnému studiu degradace barviv ve filmových surovinách 
v budoucnu. Tento vzorek digitálně zafixuje stav referenční kopie k danému datu. Faksimile je 
přesná napodobenina památky či její části, s originálem shodná v tvaru a barvě, odlišná použitou 
technologií a materiálem. Faksimile zachycuje aktuální stav díla včetně stop jeho vývoje v čase 
(poškození apod.). 

 
C.4. DSM z ON (DP, DN, IMN, IMP, KK, K) – naskenované DPX/TIFF z vybraných klíčových scén  

z originálního negativu je vzorek nativního neupraveného skenu Digital Source Material (DSM) 
pořízeného z vybraných vzorků dochovaných originálních zdrojů filmu, v nejlepším případě ON, 
originálního negativu natočeného kamerou (originální obrazový negativ, duplikační pozitiv, 
duplikátní negativ, intermediát negativ, intermediát pozitiv, kombinovaná kopie, němá kopie – 
ON, DP, DN, IMN, IMP, RRP, SP). Tento vzorek je vytvořen na základě strukturálního skenovacího 
testu sloužícího k výběru nejvhodnějšího nastavení parametrů digitalizačních postupů s ohledem 
na zdrojové materiály vhodné k digitalizaci. 

 
C.5. KORK (EGAP) – DRA – modifikovaný DPX/TIFF DCDM s kamerovou okeničkou a bez 

provedených  
retuší – vzor kvalifikovaného odhadu restaurátora a expertní skupiny o tom, jak měl film vypadat 
a být slyšen na dobové premiérové projekci. Tento vzorek se pořizuje naskenováním v nativním 
rozlišení z ON (originálního negativu 35mm = 4K), respektive OZM (originálního zvukového 
mixu) nebo hierarchicky nejbližších dochovaných zdrojů. Tento restaurátorský odhad probíhá 
porovnáním s digitalizovanou referenční kopií DFRK. 

 
C.6. Zvukový vzorek ve formě WAV (Waveform Audio File) nebo BWF (Broadcast Wave 

Format) souborů – vzorek původního zvukového formátu z vybraných klíčových scén 
z referenční kopie nebo z negativu zvuku nebo ze zvukového mixu, respektující původní 
obrazovou frekvenci a počet stop původního záznamu. Zvukové vzorky reprezentující stav před 
a po restaurování zvuku. Bitová hloubka je preferovaná 24 bitů (minimálně 16 bitů), vzorkovací 
kmitočet minimálně 48 kHz. V případě, že byl vzorek pořízen s vyšším vzorkovacím kmitočtem 
(např. 96 kHz), pak je tento ponechán. 

 
Zvukový vzorek není zařazen, protože se zvuková složka se nevzorkovala 

 
C.7. Náhledové soubory popisující obsah vzorků vyšších formátů kapitol 4., 5., 6, které nelze  

jednoduše promítnout. Proto jsou vyrobeny náhledové soubory, které jsou vygenerovány např. 
v QT ProRes HD 4444 330 Mb/s / QT ProRes HD 422 LT či jiném pomocném digitálním formátu. 
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VZORKOVNÍK DRA METODIKY D – FILM HOLUBICE 
0004/2015/DRA/D/HOLUBICE/AMU-NAKI 
 
A. TEXTOVÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÉ ZPRÁVY 
 
1. PROTOKOL O PRŮBĚHU VÝZKUMNÉ AKCE   
 
 
a) Název, číslo výzkumného protokolu, termíny a místo provedení výzkumné akce  
 
NÁZEV VÝZKUMNÉ AKCE:0011/2015/EXPERTNÍ SKUPINA  
HOLUBICE – Vzorkování DRA 
 

Číslo metodiky: DRA D3.3, D3.6, D3.7 
Černobílé panchromatické originální  
negativy AGFA IG Farben (d1), AGFA 
Photoplenka (d2), AGFA WOLFEN  
(d3), VEB ORWO (d4) – použitý k  
výrobě na pozitivní surovinu AGFA IG  
Farben (d1.1), AGFA AG Leverkusen  
(d1.2, d2.2), AGFA WOLFEN (D1.3,  
d2.3, d3.3), VEB ORWO (d1.4, d2.4,  
d3.4, d4.4, FILMOTEC ORWO (d1.5,  
d2.5, d3.5, d4.5), KODAK (d1.6, d2.6,  
d3.6, d4.6), SVEMA (d1.7, d2.7, d3.7,  
d4.7) 

 
DRUH VÝZKUMNÉ AKCE:    Hodnocení a kvalifikovaný odhad DRA 
 
SOUVISÍ S ČINNOSTÍ PRACOVNÍ SKUPINY:  III. SKUPINA TABULKA 
 
PRACOVNÍ PODSKUPINA:    2. pracovní podskupina pro obrazové testy  
identifikující různé zdroje  
kinematografických materiálů 
 
DATUM:      8.7. 2015 – 27.8. 2015 
 
MÍSTA KONÁNÍ VÝZKUMNÉ AKCE:   UPP – Universal Production Partners,  
Žitomírská 7., Praha 10 
 
KOORDINÁTOR VÝZKUMNÉ AKCE:   Marek Jícha 
 
ÚČAST:       Marek Jícha, Ivan Vít, Jaromír Šofr,  

Vidu Gunaratna, Pravoslav Flak,  
Jiří Šimunek, Jiří Myslík, Daniel Souček,  
Martin Čech, Antonín Weiser,  
Josef Špelda, Jiří Macák 

 
ZADANÉ TÉMA VÝZKUMU:    Vzorkování a výzkum filmu Holubice 
 
CÍLE VÝZKUMU:     Vzorkovník DRA 
 
PROTOKOL VYPRACOVAL/LA:    Marek Jícha 
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b) 
Zápis o sestavení expertní skupiny a jmenování hlavního restaurátora výzkumné vzorkovací 
akce 
 
Expertní skupina byla sestavena z výzkumných pracovníků Akademie múzických umění v Praze: 
 
Expertní skupina: 
restaurátor obrazu   Marek Jícha 
restaurátor zvuku   zvuková složka se nevzorkovala 
autor díla              --- nežijící 
autor obrazové složky díla  --- nežijící 
autor zvukové složky díla  --- nežijící 
expertní dohled kameramanů  Ivan Vít 
     Pravoslav Flak 

Jaromír Šofr 
 expertní dohled zvukového mistra zvuková složka se nevzorkovala 
     zvuková složka se nevzorkovala 
expert filmové historie                  Miroslav Jedlička 
externí expert zadavatele  Ivo Mathé 
vedoucí obrazové a zvukové techniky Ivo Marák 
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c) 
Zápis o inspekci zdrojových/referenčních materiálů k digitalizaci (včetně proměření hustoty 
a smrštění vybraných políček klíčových scén apod.) 
 
V Národním filmovém archivu byly nalezeny tyto informace o zdrojových materiálech: 
 
ORIGINÁLNÍ NEGATIV: 
 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:   Holubice  
verze:   česká, francouzská, německá 
rok výroby:  1959   
země původce (koprodukce):  ČSSR   
rok výroby/rok prvního uvedení:   1960   
výrobce (producent):   Filmové studio Barrandov 
scénář:    František Vláčil 
režie:   František Vláčil  
kamera:   Jan Čuřík  
zvuk:  František Fabián   
hudba:  Zdeněk Liška   
produkce:  Antonín Bedřich 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
negativ obrazu 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:  nedohledáno 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie:  nedohlednáno 
metráž (stopáž):  1903,1 m 
počet dílů:  8 
rok vzniku:  1959 
rok zařazení do sbírky:  1977 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): 
vzácnost (jedinečnost):  2 
stav (úroveň mechanického poškození):  v průběhu všech dílů husté rýšky, zapršení, místy i rýhy  na 
podkladu i emulzi,  děrování dřené a naražené, v průběhu celého pásu jsou  šmouhy, nečistota a 
podření  
formát obrazu [35mm, 16mm]: 35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,37 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Agfa 383 Superpan 
typ podložky a perforace:  acetátní a pozitivní 
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DUPLIKAČNÍ POZITIV: 
 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:   Holubice  
verze:   česká, francouzská, německá 
rok výroby:  1959   
země původce (koprodukce):  ČSSR   
rok výroby/rok prvního uvedení:   1960   
výrobce (producent):   Filmové studio Barrandov 
scénář:    František Vláčil 
režie:   František Vláčil  
kamera:   Jan Čuřík  
zvuk:  František Fabián   
hudba:  Zdeněk Liška   
produkce:  Antonín Bedřich 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
duplikační pozitiv 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:  
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):  1902,8 m 
počet dílů:  8 
rok vzniku:  2001 
rok zařazení do sbírky:  2001 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): 
vzácnost (jedinečnost):  2 
stav (úroveň mechanického poškození):  bez závad, 0 slepek 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,37 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Eastman 32 
typ podložky a perforace:   polyesterová a negativní 
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KOMBINOVANÉ KOPIE: 
 
1. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:   Holubice  
verze:   česká, francouzská, německá 
rok výroby:  1959   
země původce (koprodukce):  ČSSR   
rok výroby/rok prvního uvedení:   1960   
výrobce (producent):   Filmové studio Barrandov 
scénář:    František Vláčil 
režie:   František Vláčil  
kamera:   Jan Čuřík  
zvuk:  František Fabián   
hudba:  Zdeněk Liška   
produkce:  Antonín Bedřich 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:   7680 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):  1909,0 m 
počet dílů:  4 
rok vzniku:  1959 
rok zařazení do sbírky:  1974 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): 
vzácnost (jedinečnost):  0 
stav (úroveň mechanického poškození): děrování naražené, nasekané, zástřihy, film.pás je zapršený, 
rýhy, rysky, 54 slepek+ stav 3 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  1:1,37 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,37 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  bez označení čb. 
typ podložky a perforace:  acetátní+pozitivní  
 
***** 
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2. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:   Holubice  
verze:   česká, francouzská, německá 
rok výroby:  1959   
země původce (koprodukce):  ČSSR   
rok výroby/rok prvního uvedení:   1960   
výrobce (producent):   Filmové studio Barrandov 
scénář:    František Vláčil 
režie:   František Vláčil  
kamera:   Jan Čuřík  
zvuk:  František Fabián   
hudba:  Zdeněk Liška   
produkce:  Antonín Bedřich 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:   7915 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):  1889,4 m 
počet dílů:  4 
rok vzniku:  nedohledán 
rok zařazení do sbírky:  1972 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): 
vzácnost (jedinečnost):  0 
stav (úroveň mechanického poškození): začátky a konce zapršené, děrování dřené, a naražené, 
oboustranné rýhy a rysky, 24 slepek+ stav 3 
formát obrazu [35mm, 16mm]: 35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,37 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Agfa čb. 
typ podložky a perforace:   acetátní a pozitivní 
 
***** 
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3. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:   Holubice  
verze:   česká, francouzská, německá 
rok výroby:  1959   
země původce (koprodukce):  ČSSR   
rok výroby/rok prvního uvedení:   1960   
výrobce (producent):   Filmové studio Barrandov 
scénář:    František Vláčil 
režie:   František Vláčil  
kamera:   Jan Čuřík  
zvuk:  František Fabián   
hudba:  Zdeněk Liška   
produkce:  Antonín Bedřich 
poznámka: 
 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:   22599 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):  1886,9 m 
počet dílů:  4 
rok vzniku:  nedohlednán 
rok zařazení do sbírky:  1994 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne):  
vzácnost (jedinečnost):  0 
stav (úroveň mechanického poškození): děrování dřené a natlačené, začátky a konce zapršené, 
oboustranné rýhy, rýžky, 24 slepek+ stav2 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,37 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Agfa čb., Kodak čb. 
typ podložky a perforace:   acetátní a pozitivní 
 
***** 
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4. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:   Holubice  
verze:   česká, francouzská, německá 
rok výroby:  1959   
země původce (koprodukce):  ČSSR   
rok výroby/rok prvního uvedení:   1960   
výrobce (producent):   Filmové studio Barrandov 
scénář:    František Vláčil 
režie:   František Vláčil  
kamera:   Jan Čuřík  
zvuk:  František Fabián   
hudba:  Zdeněk Liška   
produkce:  Antonín Bedřich 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:   24879 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):  1895,0 m 
počet dílů: 4 
rok vzniku:  nedohledán 
rok zařazení do sbírky:  1998 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): 
vzácnost (jedinečnost):  0 
stav (úroveň mechanického poškození):   děrování dřené, film.pás zapršený, 43 slepek+ stav 3 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,37 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Svema  čb. 
typ podložky a perforace:  acetátní  a pozitivní  
 
 
***** 
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5. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:   Holubice  
verze:   česká, francouzská, německá 
rok výroby:  1959   
země původce (koprodukce):  ČSSR   
rok výroby/rok prvního uvedení:   1960   
výrobce (producent):   Filmové studio Barrandov 
scénář:    František Vláčil 
režie:   František Vláčil  
kamera:   Jan Čuřík  
zvuk:  František Fabián   
hudba:  Zdeněk Liška   
produkce:  Antonín Bedřich 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:  26522 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):  1900,1 m 
počet dílů:  4 
rok vzniku:  2000 
rok zařazení do sbírky:  2000 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne):  anglické 
vzácnost (jedinečnost):  1 
stav (úroveň mechanického poškození):  bez výrazných závad, 6 slepek + stav 1 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,37 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  bez označení čb. 
typ podložky a perforace:  polyesterová a pozitivní 
 
***** 
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6. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:   Holubice  
verze:   česká, francouzská, německá 
rok výroby:  1959   
země původce (koprodukce):  ČSSR   
rok výroby/rok prvního uvedení:   1960   
výrobce (producent):   Filmové studio Barrandov 
scénář:    František Vláčil 
režie:   František Vláčil  
kamera:   Jan Čuřík  
zvuk:  František Fabián   
hudba:  Zdeněk Liška   
produkce:  Antonín Bedřich 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:   26551 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):  1902,0 m 
počet dílů:  4 
rok vzniku:  2000 
rok zařazení do sbírky:  2000 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne):   
vzácnost (jedinečnost):   0 
stav (úroveň mechanického poškození):  bez výraznějších závad, 4 slepky + stav 1 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:   mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,37 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Kodak čb. 
typ podložky a perforace:   polyesterová a pozitivní 
 
***** 
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VÝBĚR REFERENČNÍ KOPIE RK: 
 
Výběrová projekce k nalezení referenční kopie za účasti expertní skupiny: M. Jícha, J. Šofr, I. Vít, P. 
Flak. Výběr vzorků proběhl dne 8.7. 2015 v postprodukčním studiu v UPP – Universal Production 
Partners, Žitomírská 7., Praha 10. Kopie:  č. 7680, 7915, 22599, 24879, 26522, 26551 
 
7680 – P.V.....  bez označení přírůstek 1974 

 
 
kopie dobrá, trochu šedší v černých tónech, méně brilantní, je celkově světlejší a méně výrazná 
Restaurátorská skupina – NE 
 
7915 – P.V. .....přírůstek 1972   AGFA č.b. 

 
 
kopie je perfektní, sytá, výborný kontrast, obsahuje vyleptávané české podtitulky, celkově poškrábaná 
Restaurátorská skupina - ANO 
 
22599 – P.V.......  přírůstek 1995  AGFA č.b. 

 
 
kopie je poškrábaná, kontrast mdlého charakteru, ztráta kresby v černých tónech, bílé jsou nevýrazné 
Restaurátorská skupina – NE 
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24879 – P.V......  přírůstek  1996  SVEMA č.b. 

 
 
poškrábaná kopie s dobrým kontrastem ale neprokreslenými deataily v černých tónech. Celkový 
dojem je dobrý, ale obraz vypadá nekvalitně, má méně polotónů 
Restaurátorská skupina - NE 
 
26522 – P.V...... přírůstek 2000 bez označení 

 
 
kopie nepoškrábaná, výborné podání kontrastu, velká stupnice tónů v černé i bílé škále. Velice dobrý 
charakter podání polotónů 
Restaurátorská skupina – ANO možná k použití 
 
26551 – P.V....  přírůstek  2001   KODAK č.b. 

 
 
kopie kvalitní, nepoškrábaná, kontrastní. Černé tóny jsou kvalitně reprodukované, bílé jsou trochu 
přepálené, celkově je trochu zvýšený kontrast 
Restaurátorská skupina – NE 
 
Komentáře: 
 
Byla vybrána kopie 7915 a převezena na inspekci na inspekčním stole KINOTON FVT 1200. 
 
HOLUBICE :   Originální negativ: Agfa 383 Superpan Pozitiv: Agfa čb. 
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Vše je doloženo kartou historického výzkumu: 
 

 
 
Viz. Fotodokumentace  B.1.1. – ANALÝZA MATERIÁLŮ ORIGINÁLNÍHO NEGATIVU NA  

  INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
B.1.2. – ANALÝZA MATERIÁLŮ POZITIVNÍ REFERENČNÍ KOPIE NA  

  INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
B.1.3.  - VIDEOGRAMY POŘÍZENÉ  

  NA INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
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d) 
Zápis o výběru klíčových scén expertní skupinou 
 
Výběr refrenčních vzorků pozitivní kopie proběhl na projekci 8.7.2015 v postprodukčním studiu v UPP 
– Universal Production Partners, Žitomírská 7., Praha 10, za účasti kameramanů M. Jíchy, J. Šofra, I. 
Víta, P. Flaka. 
 
Vzorky dle TC: 
 
HOLUBICE - STARTY TC - POZITIVNÍ KOPIE - STARTY DÍLU A OD àčísla 7ß 
 
7915 – P.V. .....přírůstek 1972   AGFA č.b. 
 
1 DÍL 
01:02:48:15 – 01:04:12:18  VYPOUŠTĚNÍ HOLUBŮ VYSOKÝ KONTRAST 
01:07:53:02 – 01:09:20:05  PŘÍSTAV + ŠEDÉ VĚŽE ŠEDÁ TONALITA 
01:11:00:19 – 01:12:30:20  KONTRAST U DVEŘÍ ŠEDÝ KORIDOR 
 
2 DÍL 
02:03:55:11 – 02:05:37:07  SNOVÁ SCÉNA DÍVKA CHODÍ PO VODĚ 
02:11:13:10 –  02:12:48:06  MALOVÁNÍ HOLUBICE 
 
3 DÍL 
03:00:12:10 – 03:01:38:19  TEMNÁ SCÉNA U ROENTGENU 
03:04:01:15 – 03:05:35:17  SLUNEČNÁ TERASA U MOŘE 
03:15:16:24 – 03:16:30:19  LETÍCÍ HOLUBICE A ČERNÁ KOČKA 
 
4 DÍL 
04:11:34:16 – 04:13:07:13  POUŠTÍ HOLUBICI PRUMĚRNÁ SCÉNA 
 
 
Dohledání týchž vzorků v originálním negativu ON Agfa 383 Superpan 
 
HOLUBICE - STARTY TC – ORIGINÁLNÍ NEGATIV 
STARTY DÍLU A OD àSTARTß   STARTY DÍLU B OD  àB DILß 
 
1 DÍL 
01A:02:52:16 – 01A:04:28:18  VYPOUŠTĚNÍ HOLUBŮ VYSOKÝ KONTRAST 
01B:00:07:04 – 01B:01:37:04  PŘÍSTAV + ŠEDÉ VĚŽE ŠEDÁ TONALITA 
01B:03:17:19 – 01B:04:47:19  KONTRAST U DVEŘÍ ŠEDÝ KORIDOR 
 
2 DÍL 
02A:03:58:08 – 01A:05:40:00   SNOVÁ SCÉNA DÍVKA CHODÍ PO VODĚ 
02B:04:18:01 – 02B:05:52:22  MALOVÁNÍ HOLUBICE 
 
3 DÍL 
03A:00:11:00 – 03A:01:41:00   TEMNÁ SCÉNA U ROENTGENU 
03A:04:07:00 – 03A:05:37:14  SLUNEČNÁ TERASA U MOŘE 
03B:07:27:10 – 03B:08:41:04  LETÍCÍ HOLUBICE A ČERNÁ KOČKA 
 
4 DÍL 
04B:02:05:18 – 04B:03:37:09  POUŠTÍ HOLUBICI PRUMĚRNÁ SCÉNA 
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e) 
Zápis o nastavení digitalizačního zařízení při digitalizaci jednotlivých vzorků a o skenování 
kopie a negativu 
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f) 
Zápis o restaurování obrazu (grading: jasová struktura obrazu, barevný tón a sytost 
obrazu) a zvuku (frekvenční a dynamický rozsah, počet a umístění kanálů v kontejneru) 
 
Výroba DFRK: 
Hodnotící expertní skupina, která gradovala faksimili pozitivní vzorků, se sešla dne 3O. července 2015 
v postprodukčním studiu v UPP – Universal Production Partners, Žitomírská 7., Praha 10, ve složení: J. 
Šimunek, J. Myslík, J. Špelda, I. Vít, M. Čech, J. Šofr, P. Flak, A. Weiser, M. Jícha, D. Souček 
Kolorista: Ondřej Štibingr 
 
Viz. Fotodokumentace  B.1.4. – VÝROBA DFRK/RK 
 
 
Vzorkování DRA: 
 
Hodnotící expertní skupina, která gradovala DRA vzorky u ON, se sešla dne 27. srpna 2015 
v postprodukčním studiu v UPP – Universal Production Partners, Žitomírská 7., Praha 10, ve složení: I. 
Vít, J. Šofr, J. Špelda, V. Gunaratna, P. Flak,  
Kolorista: Ondřej Štibingr 
 
Viz. Fotodokumentace  B.1.5. – VZORKOVNÍK DFRK X DRA  
 
 
Proměření výsledků: 
 
V postprodukčním studiu v UPP – Universal Production Partners, Žitomírská 7., Praha 10. Před vlastní 
prací proběhlo rovněž kalibrování digitálního projektoru pro barevný prostor P3, které provedl 
pracovník výzkumu NAKI Jiří Myslík s využitím testovacích měřících obrazců SMPTE (DCDM) dle 
mezinárodního standardu SMPTE 428-6:2009, dále měřícího a kontrolního filmu (DCP) dle 
mezinárodního standardu SMPTE 428-6:2009 s použitím spektrofotometru PhotoResearch SpectraScan 
PR-740. 
 
 
Digitální restaurování obrazu: 
 
Restaurování obrazu filmu Holubice probíhalo bez problémů. Pro výrobu DFRK byla použita vybraná 
referenční kopie, která vykazovala velkou stabilitu v rámci dobových degradací. Pokles hustoty 
vybrané referenční kopie a její celková neostrost (doba vzniku kopie není dohledána) způsobené 
stářím kombinované kopie neměly vliv na celkový chrakter obrazu, který byl vzat expertní skupinou 
jako výchozí náhled pro provedení kvalifikovaného odhadu z naskenovaného originálního negativu pro 
nově vyrobenou a obrazově restaurovanou digitální kopii obrazových vzorků DRA. Zde došlo 
k mírnému zesvětlení, nastavení úrovně černých tónů a bílých tónů v závislosti na porovnání těchto 
úrovní k degradované referenční kopii. Negativ je ve velmi dobrém stavu, uložen v depozitářích NFA, o 
čemž svědčí i nízké smrštění originálního negativu (rok 2015 = cca 0.50%) viz karta historického 
výzkumu (odd. C) této zprávy). Stáří filmu v roce 2015 je 57 let. Restaurování bylo schváleno expertní 
skupinou jednohlasně jako vynikající. 
 
Viz. Fotodokumentace  B.4. – ANALYTICKÉ HISTOGRAMY A SCREENSHOTY 
 
 
Restaurátorská analýza obrazu: 
 
Obraz filmu Holubice se vyznačuje neuvěřitelnou konzistencí a stylovou čistotou, kameraman Jan 
Čuřík zde pracuje s velkým rozsahem stupnice šedých tónů a vysokým kontrastem mezi bílými a 
černými částmi obrazových tonálních kompozic. Nejenom slunečné scény na pobřeží moře, ale i 
kontrast bílých holubů vzlétajících při úsvitu z jakési černé uhelné hory, osazené holubářskými kotci, 
tvoří tento kontrastní fotografický styl naexponovaný neuvěřitelně precizně do origináního negativu. 
Transformace negativního obrazu do pozitivní digitální kopie je z restaurátorského hediska velmi 
snadná, vyžadující jen uplatnění přísného měřítka, které by udrželo stejnou přesnost, jakou věnoval 
tomuto dílu zkušený mistr Jan Čuřík. Stylově jde o filmovou báseň, což zcela odpovídá i pojetí obrazu, 
zobrazujícího vnitřní svět nemocného chlapce, který zraní bílou holubici střelou ze vzduchovky. 
Tajuplné až strašidelné scény odvyprávěné pomocí stínů postav malíře a matky za prosklenými 
dveřmi, anebo temná scéna roentgenového vyšetření lékařem, tvoří psychologicky účinnou pasáž 
s temnotou a pohybovou bezmocí chlace žijícího v přízemí s oknem do prosvětleného světlíku.  
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Holubice i chlapec mají stejný cíl, překonat svůj hendikep cestou za světlem. Světelné kontrastní 
konstrukce proto hrají v tomto filmu zásadní roli.  
 
 
Skenování negativu: 
 
Skenování negativu filmu Holubice  proběhlo na zařízení Northlight 2 v nativním rozlišení skeneru 8K 
přepočteného do 4K výstupních DPX souborů představujících jednotlivá políčka obrazu. Film byl 
skenován v plném jasovem rozsahu negativu 2.048D interpretovaná 10bitovou logaritmickou škálou. 
Sken byl realizován v postprodukční společnosti UPP – Universal Production Partners, Žitomírská ul. 7, 
Praha 10, provedený skeneristou Janem Krupičkou. 
 
 
Retušování: 
 
V rámci výroby restaurátorských vzorků DRA D3 filmu HOLUBICE nebyly vzorky retušovány, neboť 
retušování není předmětem metodického postupu nastavení kvalifikovaného odhadu/odvození vzhledu 
obrazu filmu, jak vypadal v době premiéry filmu. Celkový stav negativu je možno vyjádřit (stupnice 1-
5 (5= silně požkozený negativ)) číslem 3. 
  
 
Obrazové restaurování: 
 
Obrazové restaurování proběhlo pouze na úrovni vzniku vzorků vybraných scén pro vzorkovník DRA. 
 
 
Zvukové restaurování: 
 
Zvukové restaurování nebylo provedeno, výzkum tohoto filmu nebyl zařazen do výzkumu zvukové 
složky filmu. 
 
 
Výstupní kontrola: 
 
Dne 27. srpna 2015 proběhla v kalibrované projekci UPP – Universal Production Partners, Žitomírská 
7, Praha 10 schvalovací projekce digitálně restaurovaných vzorků DRA filmu Holubice ve složení 
expertní skupiny: I. Vít, J. Šofr, J. Špelda, V. Gunaratna, P. Flak. Digitální restaurátor: Marek Jícha,  
kolorista: Ondřej Štibingr, vedoucí technolog: Ivo Marák. Po projekci bylo konstatováno, že 
digitalizace proběhla úspěšně, byla splněna přísná kritéria metodiky DRA: 
 
1. kritérium: Obraz je digitalizován v rozlišení odpovídajícím originálnímu kinematografickému 
materiálu, v původní snímkové frekvenci, v poměru stran a velikosti obrazu odpovídajícím originálu 
a s dostatečným rozsahem jasů a barevnou hloubkou obrazu zachovávajícím věrnost originálu. Zvuk 
je digitalizován v rozlišení minimálně 48 kHz, 24 bit, v odpovídajícím počtu kanálů. 
 
HODNOCENÍ:  ANO - HODNOCEN POUZE OBRAZ 
 
2. kritérium: Na restaurování filmu se podílelo profesionální pracoviště odborných filmových 
a digitálních restaurátorů, pokud možno s odborným vysokoškolským vzděláním nejlépe v oborech 
kamera a zvuková tvorba. 
 
HODNOCENÍ: ANO - HODNOCEN POUZE OBRAZ 
 
3. kritérium: Na restaurování filmu se podíleli autoři filmu – kameramani, mistři zvuku a režiséři 
(pokud jsou k dispozici) a zástupci delegovaní jejich profesními autorskými asociacemi. 
 
HODNOCENÍ: ANO - HODNOCEN POUZE OBRAZ 
 
4. kritérium: Zrestaurovaný film je schválen expertní skupinou a výše uvedenými autory filmového 
díla, jsou-li dostupní, kteří by spolu s členy expertní skupiny měli po vzájemné dohodě podepsat 
oficiální schvalovací protokol expertní restaurátorské skupiny k provedenému digitálnímu restaurování 
audiovizuálního díla a restaurátorskou zprávu dokladující, že byla použita metoda DRA. 
 
HODNOCENÍ: ANO - HODNOCEN POUZE OBRAZ 
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5. kritérium: Digitální restaurování kinematografického díla a kvalifikované odvození či odhad rozdílů 
kvality mezi DFRK a DRA musí být provedeno digitálním restaurátorem a expertní skupinou v zájmu 
zachování autorského konceptu filmového díla ve smyslu autorského zákona. 
 
HODNOCENÍ: ANO - HODNOCEN POUZE OBRAZ 
 
6. kritérium: Jako jediný zdroj pro archivování DRA je použit tzv. Master Archive Package (MAP) 
a Intermediate Access Package (IAP), nebo další vyvinuté archivační digitální postupy odpovídající ISO 
normě, z něhož se následně vytvářejí veškeré kopie pro jakékoliv distribuční formáty (digitální kino, 
televize, domácí video, web atd.), a to bez jakéhokoliv zásahu do podoby díla dle výše definovaných 
kritérií (s výjimkou změn v celkové velikosti obrazu a odlišné úrovně komprese v závislosti na 
příslušném distribučním formátu). Pokud neexistuje verze originálního mixu zvuku určeného pro 
televizi či domácí kina, musí být před archivací DRA vytvořena standardním způsobem, odpovídajícím 
současným požadavkům na tato média. V současnosti je to např. norma EBU R128 pro stanovení 
průměrné hlasitosti. 
 
HODNOCENÍ:  ANO 
 
Výsledek hodnocení expertní skupiny: 
 
Digitální restaurátor a expertní skupina řešící restaurování DRA vzorků obrazu filmu Holubice shledala 
práci na digitalizaci za bezproblémovou. Restaurátor obrazu Marek Jícha hodnotí práci celé expertní 
skupiny jako zodpovědnou a vysoce profesionální. 
 
Členové expertní skupiny protokolárně stvrzují: 
• Expertní skupina pracovala kvalifikovanými postupy lege artis na základě metodiky digitalizace a 

digitálního restaurování DRA vytvořené v rámci projektu NAKI AMU/NFA DF13P01OVV006 
(Metodiky digitalizace národního filmového fondu) a při respektování etického kodexu restaurování 
filmů DRA, AMIA, FIAF a IASA. 

• Byly splněny základní principy hodnocení za účelem posouzení odstranění degradace kvality obrazu 
působením času. Při sledování hraničních přijatelných odchylek od subjektivně nastavené kvality 
byly použity postupy objektivní softwarové analýzy vytvořené na základě statisticky stanovených 
pozorovatelných diferencí v barevné a jasové struktuře obrazu. 

• Obraz byl digitalizován v parametrech rozlišení obrazových bodů, snímkové frekvence, stranových 
poměrů, velikosti obrazu, rozsahu jasů a barevné hloubky odpovídajících předlohovým nosičům. 

• V průběhu prací nebylo žádným způsobem neautorizovaně zasaženo do podoby a struktury 
audiovizuálního díla, audiovizuální dílo nebylo zkráceno ani jinak střihově upraveno. 

• Proběhla závěrečná kontrolní projekce zhotoveného digitálního masteru audiovizuálního díla 
v digitálně restaurované podobě a nebyly zjištěny vady ani nedostatky (jako jsou zejm. výpadky 
obrazu či zvuku, chybějící části, výrazné slepky, posun dělení, asynchronnost, výrazné zvukové 
lupance, apod.). Kvalitativní rozdíly při projekci autorizované referenční kombinované kopie proti 
výslednému digitálnímu masteru jsou v tonalitě a barevném podání obrazu v subjektivně 
přípustných limitech. Výsledné audiovizuální dílo a díla audiovizuálně užitá po přepisu a digitálním 
restaurování metodou DRA věrně odpovídají originálnímu dílu audiovizuálnímu a dílům 
audiovizuálně užitým, zaznamenaným na předlohových nosičích, na jejichž podkladě byl přepis 
proveden. 

• Po dohodě členů expertní skupina vydává dnešního dne schvalovací výrok. 
 
Schvalovací výrok: 
Výsledný záznam (digitální master vzorků DRA) předmětného audiovizuálního díla 
• byl vytvořen předepsaným postupem a splňuje kriteria metodiky digitalizace a digitálního 

restaurování DRA, 
• je vyjádřením originálního audiovizuálního díla v digitálně restaurované podobě, 
• lze jej považovat za digitálně restaurovaný autorizát (DRA). 
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2. PROTOKOL O TECHNOLOGICKO-HISTORICKÉM VÝZKUMU 
 
 
HOLUBICE  (White Dove) – filmová báseň 
 
Anotace: 
František Vláčil se k režii svého prvního celovečerního snímku dostal až v roce 1960, kdy mu bylo 
šestatřicet let. Poetickým příběhem Holubice se ovšem rázem zviditelnil na domácí i mezinárodní 
scéně jako umělec se silnou etickou vizí, vytříbeným smyslem pro vizuální hodnotu obrazu a s až 
architektonickým vnímáním filmového vyprávění. Poštovní holub, který se ztratí na cestě ze severní 
Francie do Německa, se stává nositelem změn v životě pražského chlapce Michala, upoutaného po 
úrazu na invalidní vozík. Svědkem i pomocníkem Michalova fyzického i morálního uzdravení je 
výtvarník Martin (Václav Irmanov). Poselství o empatii a přátelství mezi národy prostřednictvím dětí 
zvýrazňuje postava dívenky Susanne, která se díky Martinově obrázku se svou zatoulanou holubicí 
posléze zase setká. Roli Michala ztvárnil příští úspěšný režisér Karel Smyczek. 
 
Obsah: 
V severní Francii jsou k dálkovým letům vypuštěny stovky poštovních holubů. Na ostrově Fehmarn v 
Baltském moři čeká na dolet svých holubů skupinka starých námořníků a dvanáctiletá Susanne. Dívka 
se však nedočká, její bílou holubici odnesla bouřka až do střední Evropy. V ateliéru uprostřed Prahy ji 
zahlédne malíř Martin. Unaveného ptáka vzápětí postřelí vzduchovkou Michal, chlapec upoutaný na 
invalidním vozíku. Před časem po pádu z výšky ochrnul. Jeho bezmocnost je však spíše psychického 
rázu. Martin mu raněnou holubici přinese. Michal se pokusí ptáka uzdravit. Susanne zatím pořád 
smutně čeká. Michala napadne zahřát holubici horským sluníčkem a při jeho snímání z police vstane a 
udělá několik kroků. Na výstavě holubů zjistí Martin z vývěsky, odkud holubice pochází. Namaluje její 
obrázek a pošle ho do Německa. Uzdravuje se holubice i Michal. Martin nenásilně přesvědčí Michala, 
aby holubici vypustil. Bílý pták odlétá na sever. Susanne pochopila, že se jí holubice vrátí a běží s 
obrázkem v ruce po mořském břehu. 
 
Zdroj: http://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396415/holubice 
 
 
Rešerše Jiřího Sirůčka: 
 
V knihovně NFA se k filmu Holubice našly fotografie z těchto fondů: 
 
Holubice – fond Vláčil 
Holubice – fond Čuřík 
Holubice - fond Vláčil – pomocný a studijní materiál 
Holubice – sbírka fotografií 
 
V archivu FSB se nacházely níže uvedené dokumenty, přičemž byly vybrány stejně jako v předchozích 
případech všechny relevantní dokumenty.    
 
Scénář 2x; Náčrty ke scénáři; Technický scénář. 
Výrobní list 
Producentská korespondence FSB 
 
Sekundární literatura:  
 
Články o filmu Holubice: 
 
V knize Český hraný film NFA 
Film a divadlo 19/1960 
Film a doba 6/1960 
Filmové informace 1959 30/36/38 
František Vláčil – Zápasy 
Rozhovor Film a doba 1997 
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B. FOTODOKUMENTACE 
 

B.1. Fotodokumentace zkoumaných archiválií a dochovaných kinematografických materiálů, filmových 
políček vstupních negativních, pozitivních nebo jiných dochovaných filmových obrazových nosičů. 

 
B.1.1. – ANALÝZA MATERIÁLŮ ORIGINÁLNÍHO NEGATIVU NA INSPEKČNÍM STOLE  

 KINOTON FVT 1200 
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B.1.2. – ANALÝZA MATERIÁLŮ POZITIVNÍ REFERENČNÍ KOPIE NA INSPEKČNÍM STOLE  

  KINOTON FVT 1200 
 
Fotografie z jednotlivých dílů pozitivní kopie filmu Holubice, materiál AFGA č.b. 
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B.1.3.  - VIDEOGRAMY POŘÍZENÉ NA INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
 

    
 
 

    
 
 
B.1.4. – VÝROBA DFRK/RK  
 
Fotodokumentace pořízená Ivanem Vítem dokládá věrnost výsledku výroby digitální faksimile. Při 
pozorování očima se expertní skupina shodla na této věrnosti. Snímek pořízený digitálním 
fotoaparátem (vlevo 4K kolorovaný sken pozitivní kopie promítaný digitálně, vpravo projekce téhož 
záběru filmovým projektorem s xenonovou výbojkou) vykazuje mírné změny hlavně barevného podání 
pravé části, která ubíhá mírně do purpurova. To je dáno spektrální citlivostí čipu fotoaparátu, která je 
odlišná od lidského oka. 
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B.1.5. – VZORKOVNÍK DFRK X DRA  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



187	  
	  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



188	  
	  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



189	  
	  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



190	  
	  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



191	  
	  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



192	  
	  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



193	  
	  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



194	  
	  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



195	  
	  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



196	  
	  

 
 
 
B.2. Fotokopie produkčních dokumentů filmu či korespondence týkající se výroby, dokončování 
a distribuce filmu v době jeho vzniku, pokud možno ve standardizovaném formátu PDF. 
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B.3. Fotografie související s výrobou filmu. 
 
  Nebyly dohlednány 
 
B.4. Analytické histogramy a pořízené screenshoty z technických zařízení a barevných 

korektorů, dokladující práci na restaurování vzhledu a informující o koloristických zásazích 
a úpravách audiovizuálního díla, dále políčka ze skenovaného filmu a další dokumenty popisující 
proces digitalizace hmotných substrátů a vytvoření jednotlivých vzorků. Fotosky obrazových 
záběrů z restaurovaného audiovizuálního díla dokladující stav před restaurováním, v průběhu 
restaurování a po restaurování filmového díla. 

 
B.4.1. Histogramy před restaurováním (obrázek v levo) a po restaurování (obrázek v pravo) dokládají, 

že došlo k zesvětlení obrazu a jeho barevné konsolidaci, odstraněním zelenožlutého zabarvení 
degradované filmové podložky (viz vzorkovníky DRA). 
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B.5. TIFF testovacího obrazce použitého pro restaurátorské práce k nastavení korektoru a projekce. 

Referenční obrazce použité k nastavení barevného korektoru a digitálního korektoru nebo 
vypalovacího laseru, v případě vzniku nového negativu z restaurovaných digitálních dat. 

 

           
 
 
B.6.  Další uvedená fotodokumentace, potřebná pro textovou část restaurátorské zprávy. 
   
   Není dohledána.  
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C. KINEMATOGRAFICKÉ VZORKY 
 
 
C.1. Referenční testovací obrazec šedé a barevné tabulky (ARRI, případně SMPTE D-Cinema 

Leader  
DCDM/SMPTE Stem Subjective Test Film) ve formátu DPX/TIFF použitý při práci expertní skupiny 
na určeném barevném korektoru. 

 
C.2. Videogramy celé šíře filmových substrátů použitých k digitalizaci ve formátu z INSPEKČNÍHO  

STOLU s časovým kódem určeným pro výběr klíčových scén nebo pracovní digitalizát mov s TC 
pořízený z KK (např. QT ProRes HD 4444 330 Mb/s / QT ProRes HD 422 LT 110 Mb/s) 
z kontinuálního digitalizačního zařízení (telecine) s časovým kódem určeným pro výběr klíčových 
scén. 

 
C.3. DFSK/DFRK (DFAP/DFRRP) – digitální faksimile signované kopie/digitální faksimile referenční  

kopie – Digital Facsimile of Answer Print or Digital Facsimile of Reference Release Print – 
naskenované DPX/TIFF z vybraných klíčových scén z referenční pozitivní kopie je vzorek 
digitálního otisku referenční kopie (RK) v době vzniku vzorkovníku daného filmu. Slouží 
k porovnávání a k případnému následnému studiu degradace barviv ve filmových surovinách 
v budoucnu. Tento vzorek digitálně zafixuje stav referenční kopie k danému datu. Faksimile je 
přesná napodobenina památky či její části, s originálem shodná v tvaru a barvě, odlišná použitou 
technologií a materiálem. Faksimile zachycuje aktuální stav díla včetně stop jeho vývoje v čase 
(poškození apod.). 

 
C.4. DSM z ON (DP, DN, IMN, IMP, KK, K) – naskenované DPX/TIFF z vybraných klíčových scén  

z originálního negativu je vzorek nativního neupraveného skenu Digital Source Material (DSM) 
pořízeného z vybraných vzorků dochovaných originálních zdrojů filmu, v nejlepším případě ON, 
originálního negativu natočeného kamerou (originální obrazový negativ, duplikační pozitiv, 
duplikátní negativ, intermediát negativ, intermediát pozitiv, kombinovaná kopie, němá kopie – 
ON, DP, DN, IMN, IMP, RRP, SP). Tento vzorek je vytvořen na základě strukturálního skenovacího 
testu sloužícího k výběru nejvhodnějšího nastavení parametrů digitalizačních postupů s ohledem 
na zdrojové materiály vhodné k digitalizaci. 

 
C.5. KORK (EGAP) – DRA – modifikovaný DPX/TIFF DCDM s kamerovou okeničkou a bez 

provedených retuší – vzor kvalifikovaného odhadu restaurátora a expertní skupiny o tom, jak měl 
film vypadat a být slyšen na dobové premiérové projekci. Tento vzorek se pořizuje naskenováním 
v nativním rozlišení z ON (originálního negativu 35mm = 4K), respektive OZM (originálního 
zvukového mixu) nebo hierarchicky nejbližších dochovaných zdrojů. Tento restaurátorský odhad 
probíhá porovnáním s digitalizovanou referenční kopií DFRK. 

 
C.6. Zvukový vzorek ve formě WAV (Waveform Audio File) nebo BWF (Broadcast Wave 

Format) souborů – vzorek původního zvukového formátu z vybraných klíčových scén 
z referenční kopie nebo z negativu zvuku nebo ze zvukového mixu, respektující původní 
obrazovou frekvenci a počet stop původního záznamu. Zvukové vzorky reprezentující stav před 
a po restaurování zvuku. Bitová hloubka je preferovaná 24 bitů (minimálně 16 bitů), vzorkovací 
kmitočet minimálně 48 kHz. V případě, že byl vzorek pořízen s vyšším vzorkovacím kmitočtem 
(např. 96 kHz), pak je tento ponechán. 

 
Zvukový vzorek není zařazen, protože se zvuková složka se nevzorkovala 

 
C.7. Náhledové soubory popisující obsah vzorků vyšších formátů kapitol 4., 5., 6, které nelze  
jednoduše promítnout. Proto jsou vyrobeny náhledové soubory, které jsou vygenerovány např. v QT 
ProRes HD 4444 330 Mb/s / QT ProRes HD 422 LT či jiném pomocném digitálním formátu. 
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VZORKOVNÍK DRA METODIKY D – FILM SPALOVAČ MRTVOL 
0005/2015/DRA/D/SPALOVAC_MRTVOL/AMU-NAKI 
 
A. TEXTOVÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÉ ZPRÁVY 
 
1. PROTOKOL O PRŮBĚHU VÝZKUMNÉ AKCE   
 
 
a)  Název, číslo výzkumného protokolu, termíny a místo provedení výzkumné akce  
 
NÁZEV VÝZKUMNÉ AKCE:    008/2015/EXPERTNÍ SKUPINA  

SPALOVAČ MRTVOL – Vzorkování DRA 
 

Číslo metodiky: DRA D4.4, D4.6 
Černobílé panchromatické originální  
negativy AGFA IG Farben (d1), AGFA 
Photoplenka (d2), AGFA WOLFEN  
(d3), VEB ORWO (d4) – použitý k  
výrobě na pozitivní surovinu AGFA IG  
Farben (d1.1), AGFA AG Leverkusen  
(d1.2, d2.2), AGFA WOLFEN (D1.3,  
d2.3, d3.3), VEB ORWO (d1.4, d2.4,  
d3.4, d4.4, FILMOTEC ORWO (d1.5,  
d2.5, d3.5, d4.5), KODAK (d1.6, d2.6,  
d3.6, d4.6), SVEMA (d1.7, d2.7, d3.7,  
d4.7) 

 
DRUH VÝZKUMNÉ AKCE:    Hodnocení a kvalifikovaný odhad DRA 
 
SOUVISÍ S ČINNOSTÍ PRACOVNÍ SKUPINY:  III. SKUPINA TABULKA 
 
PRACOVNÍ PODSKUPINA:    2. pracovní podskupina pro obrazové testy  

identifikující různé zdroje kinematografických  
materiálů 

 
DATUM:      3.7. 2015 - 9.10. 2015 
 
MÍSTA KONÁNÍ VÝZKUMNÉ AKCE:   CINEPOST Barrandov,  

Kříženeckého náměstí 322/5, 152 00 Praha 5 
Hlubočepy 

 
KOORDINÁTOR VÝZKUMNÉ AKCE:   Marek Jícha 
 
ÚČAST:       Marek Jícha, Stanislav Milota, Ivan Vít,  

Jaromír Šofr, Vidu Gunaratna,  
Pravoslav Flak, Jiří Šimunek, Jiří Myslík,  
Daniel Souček, Martin Čech,  
Antonín Weiser, Josef Špelda, Jiří Macák,  

Miroslav Jedlička, Jiří Krejčík. 
 
ZADANÉ TÉMA VÝZKUMU:    Vzorkování a výzkum filmu Spalovač mrtvol 
 
CÍLE VÝZKUMU:     Vzorkovník DRA 
 
PROTOKOL VYPRACOVAL/LA:    Marek Jícha 
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b) 
Zápis o sestavení expertní skupiny a jmenování hlavního restaurátora výzkumné vzorkovací 
akce 
 
Expertní skupina byla sestavena z výzkumných pracovníků Akademie múzických umění v Praze: 
 
Expertní skupina: 
restaurátor obrazu   Marek Jícha 
restaurátor zvuku   zvuková složka se nevzorkovala 
autor díla              Juraj Herz 
autor obrazové složky díla  Stanislav Milota 
autor zvukové složky díla  zvuková složka se nevzorkovala 
expertní dohled kameramanů  Daniel Souček 

Jaromír Šofr 
Jiří Myslík 

expertní dohled zvukového mistra zvuková složka se nevzorkovala 
     zvuková složka se nevzorkovala 
expert filmové historie                  Miroslav Jedlička 
externí expert zadavatele  Ivo Mathé 
vedoucí obrazové a zvukové techniky Ivo Marák 
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c) 
Zápis o inspekci zdrojových/referenčních materiálů k digitalizaci (včetně proměření hustoty 
a smrštění vybraných políček klíčových scén apod.) 
 
V Národním filmovém archivu byly nalezeny tyto informace o zdrojových materiálech: 
 
ORIGINÁLNÍ NEGATIV: 
 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:  Spalovač mrtvol    
verze:  česká      
rok výroby:  1968     
země původce (koprodukce):  ČSSR  
rok výroby/rok prvního uvedení:   1969      
výrobce (producent)  Filmové studio Barrandov     
scénář:   Ladislav Fuks, Juraj Herz   
režie:   Juraj Herz  
kamera:   Stanislav Milota  
zvuk:  František Černý    
hudba:  Zdeněk Liška   
produkce:   Ladislav Hanuš 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie):  negativ 
obrazu 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:  
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):  2735,6 m 
počet dílů:   12 
rok vzniku:  1968 
rok zařazení do sbírky:  1977 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): 
vzácnost (jedinečnost):  2 
stav (úroveň mechanického poškození):  negativ značně opotřebován, časté podlepení děrování, 
zářezů i slepek, děrování dřené,  v průběhu všech dílů rýhy, rýžky  na podkladu i emulzi, šmouhy, 
nečistota, začátky a konce zapršené, na podkladu otisk okeničky  
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,66 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Orwo NP 7 316 
typ podložky a perforace:   acetátní a negativní 
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DUPLIKAČNÍ POZITIV: 
 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:  Spalovač mrtvol    
verze:  česká      
rok výroby:  1968     
země původce (koprodukce):  ČSSR  
rok výroby/rok prvního uvedení:   1969      
výrobce (producent)  Filmové studio Barrandov     
scénář:   Ladislav Fuks, Juraj Herz   
režie:   Juraj Herz  
kamera:   Stanislav Milota  
zvuk:  František Černý    
hudba:  Zdeněk Liška   
produkce:   Ladislav Hanuš 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): duplikační 
pozitiv 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:  
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):  2732,0 m 
počet dílů:  12 
rok vzniku: nedohledán 
rok zařazení do sbírky:  1978 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): 
vzácnost (jedinečnost):  2 
stav (úroveň mechanického poškození): místy slabě dřená a naražená perforace, ve všech dílech 
souvislé dřené rysky, místy rýhy, 3 slepky 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,66 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Orwo D8  335 
typ podložky a perforace:   acetátní a negativní 
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DUPLIKÁTNÍ NEGATIV 
 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:  Spalovač mrtvol    
verze:  česká      
rok výroby:  1968     
země původce (koprodukce):  ČSSR  
rok výroby/rok prvního uvedení:   1969      
výrobce (producent)  Filmové studio Barrandov     
scénář:   Ladislav Fuks, Juraj Herz   
režie:   Juraj Herz  
kamera:   Stanislav Milota  
zvuk:  František Černý    
hudba:  Zdeněk Liška   
produkce:   Ladislav Hanuš 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie):   
duplikátní negativ 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:  
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):  2731,6 m 
počet dílů:  12 
rok vzniku: nedohledán 
rok zařazení do sbírky:  2000 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): 
vzácnost (jedinečnost)  2 
stav (úroveň mechanického poškození): dřené děrování, v průběhu dílů rýžky, přerušované 
oboustranné rýhy, šmouhy, nečistota 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,66 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Orwo  G7  383 
typ podložky a perforace:   acetátní a negativní 
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KOMBINOVANÉ KOPIE: 
 
1. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:  Spalovač mrtvol    
verze:  česká      
rok výroby:  1968     
země původce (koprodukce):  ČSSR  
rok výroby/rok prvního uvedení:   1969      
výrobce (producent)  Filmové studio Barrandov     
scénář:   Ladislav Fuks, Juraj Herz   
režie:   Juraj Herz  
kamera:   Stanislav Milota  
zvuk:  František Černý    
hudba:  Zdeněk Liška   
produkce:   Ladislav Hanuš 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:   4606 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):  2696,3 m 
počet dílů:  6 
rok vzniku: nedohledán 
rok zařazení do sbírky:  1972 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne) 
vzácnost (jedinečnost):  0 
stav (úroveň mechanického poškození):  kopii nelze půjčovat pro špatný stav, děrování dřené 
naražené,  velký počet zástřihů, ve všech dílech oboustranné rýhy a rysky,  zapršení,  63 slepek  +  
stav 3+4 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,66 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Orwo čb.   
typ podložky a perforace:  acertátní a pozitivní 
 
***** 
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2. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:  Spalovač mrtvol    
verze:  česká      
rok výroby:  1968     
země původce (koprodukce):  ČSSR  
rok výroby/rok prvního uvedení:   1969      
výrobce (producent)  Filmové studio Barrandov     
scénář:   Ladislav Fuks, Juraj Herz   
režie:   Juraj Herz  
kamera:   Stanislav Milota  
zvuk:  František Černý    
hudba:  Zdeněk Liška   
produkce:   Ladislav Hanuš 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:  9676  
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):  2732,3 m 
počet dílů:  6 
rok vzniku: nedohledán 
rok zařazení do sbírky:  1975 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne)  francouzské 
vzácnost (jedinečnost):  1 
stav (úroveň mechanického poškození):  děrování dřené, naražené, oboustranné rýžky a rysky, mírně 
zapršené začátky a konce dílů, 40 slepek +  stav 1 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,66 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Orwo čb. 
typ podložky a perforace:   acetátní a pozitivní 
 
***** 
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3. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:  Spalovač mrtvol    
verze:  česká      
rok výroby:  1968     
země původce (koprodukce):  ČSSR  
rok výroby/rok prvního uvedení:   1969      
výrobce (producent)  Filmové studio Barrandov     
scénář:   Ladislav Fuks, Juraj Herz   
režie:   Juraj Herz  
kamera:   Stanislav Milota  
zvuk:  František Černý    
hudba:  Zdeněk Liška   
produkce:   Ladislav Hanuš 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:   14025 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):  2709,4 m 
počet dílů:  6 
rok vzniku:   nedohledán 
rok zařazení do sbírky:  1984 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): 
vzácnost (jedinečnost):  1 
stav (úroveň mechanického poškození)   děrování dřené, oboustranné rysky a slabé rýhy ve všech 
dílech, stav  1 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,66 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Orwo čb. 
typ podložky a perforace:   acetátní a pozitivní 
 
***** 
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4. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:  Spalovač mrtvol    
verze:  česká      
rok výroby:  1968     
země původce (koprodukce):  ČSSR  
rok výroby/rok prvního uvedení:   1969      
výrobce (producent)  Filmové studio Barrandov     
scénář:   Ladislav Fuks, Juraj Herz   
režie:   Juraj Herz  
kamera:   Stanislav Milota  
zvuk:  František Černý    
hudba:  Zdeněk Liška   
produkce:   Ladislav Hanuš 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:   17649 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):  2731,3 m 
počet dílů:  6 
rok vzniku: nedohledán 
rok zařazení do sbírky:  1987 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): 
vzácnost (jedinečnost):  0 
stav (úroveň mechanického poškození):  děrování dřené, naražené, začátky a konce dílů zapršené, 
rysky,  mělké rýhy, 43 slepek + stav 3 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,66 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Orwo čb. 
typ podložky a perforace:   acetátní a pozitivní 
 
***** 
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5. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:  Spalovač mrtvol    
verze:  česká      
rok výroby:  1968     
země původce (koprodukce):  ČSSR  
rok výroby/rok prvního uvedení:   1969      
výrobce (producent)  Filmové studio Barrandov     
scénář:   Ladislav Fuks, Juraj Herz   
režie:   Juraj Herz  
kamera:   Stanislav Milota  
zvuk:  František Černý    
hudba:  Zdeněk Liška   
produkce:   Ladislav Hanuš 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:   23113 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):  2730,2 m 
počet dílů:  6 
rok vzniku:  nedohledán 
rok zařazení do sbírky:  1995 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne):  francouzské 
vzácnost (jedinečnost):  1 
stav (úroveň mechanického poškození):  děrování dřené, rýžky v obraze, 22 slepek + stav 1 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,66 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Orwo čb. 
typ podložky a perforace:  acetátní a pozitivní  
 
***** 
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6. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:  Spalovač mrtvol    
verze:  česká      
rok výroby:  1968     
země původce (koprodukce):  ČSSR  
rok výroby/rok prvního uvedení:   1969      
výrobce (producent)  Filmové studio Barrandov     
scénář:   Ladislav Fuks, Juraj Herz   
režie:   Juraj Herz  
kamera:   Stanislav Milota  
zvuk:  František Černý    
hudba:  Zdeněk Liška   
produkce:   Ladislav Hanuš 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:   26772 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):  2729,6 m 
počet dílů:  6 
rok vzniku:  2001 
rok zařazení do sbírky:  2001 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne):  anglické 
vzácnost (jedinečnost):  1 
stav (úroveň mechanického poškození): perforace natlačená, oboustranné rysky a rýžky v kraji zvuk. 
stopy, v 1.díle silnější rýhy, začátky a konce mírně zapršené, 21 slepek + stav 1.d.2, ostatní díly 1  
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,66 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Kodak čb. 
typ podložky a perforace:   polyesterová a pozitivní 
 
***** 
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VÝBĚR REFERENČNÍ KOPIE RK: 
 
Výběrová projekce k nalezení referenční kopie za účasti expertní skupiny: M. Jícha, J. Šofr, V. 
Gunaratna, D. Souček, I. Vít, J. Myslík, za účasti autora obrazové složky filmu pana kameramana 
Stanislava Miloty. Výběr vzorků proběhl dne 3.7. 2015 v postprodukci CINEPOST Barrandov a.s., 
Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, na kalibrovaném projektoru Bauer 14. Byly zkoumány tyto 
kopie: 
 
č. 4606, 14025, 17649, 23113, 26772 
 
4606 – P.V. 11P/1     1968 / přírustek 1972  ACETÁT ORWO 

 
 
poškrábaná, č.b. kontrast dobrý, titulky šedivé           
Milota – ANO 
Restaurátorská skupina - ANO 
 
 
9676 – P.III. – 8P/1    1968 / přírustek  1975  ACETÁT (ORWO) 

 
 
kopie vyrobená pro Bruselskou premiéru v roce 1975 FEX 
kopie je světlá, nepoškrábaná, francouzské podtitulky vyrobené dvouexpozicí dubl? 
Milota - NE 
Restaurátorská skupina - NE 
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17649 – P.V. – 2A/1    1968 / přírustek 1987  ACETÁT (ORWO)  z NP 7 

 
 
kopie nepoškrábaná, obraz ostrý, trochu měkčí, později se kopie změnila do měkka 
Milota - NE 
Restaurátorská skupina - NE 
 
14025 – P.VI. – 13P/1    přírustek 1989   ACETÁT (ORWO) z NP7 

 
 
obraz ostrý, kopie trochu poškrábaná, kontrast dobrý, výborně prokreslený obraz v černých 
Milota – NEJLEPŠÍ, 
Restaurátorská skupina – ANO, JE NEJLEPŠÍ, JDE O REFERENČNÍ KOPII 
 
 
23113 – P.V. – 18/1   přírustek 1994 

 
 
kopie přesvětlená, francouzské podtitulky (přetrhla se kopie- !!!) 
Milota – NE 
Restaurátorská skupina - NE 
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26772 – P.III. – 5K/1     přírustek  2004  POLYESTER 

 
 
přesvětlená kopie, vyšedlý kontrast, anglické podtitulky, velmi špatná    
Milota - NE 
Restaurátorská skupina - NE 
 
 
Komentáře: 
 
Záznam rozhovoru při výběru referenční kopie dne 3.7.2015 v projekci CINEPOST 
 
Milota: Jsem velice rád, že jste si vybrali Spalovače mrtvol, je to pro mne čest. Myslím, že je dobře, 
že to děláte vy a ne archiv, ti tomu nerozumí. 
 
Šofr: To si myslí i laická veřejnost, ale oficiální mandát dostali archiváři od ministerstva, kde tomu 
všemu rozumí nejlépe... 
 
Milota: Není pravda, že bylo změněno volání  negativu, to jsem u Spalovače mrtvol nedělal. Já měnil 
volání u filmu Anděl blažené smrti – tam jsem měl takový požadavek na pozitivní vyvolávání, ale u 
Spalovače mrtvol ne. Určitě jsem volal negativ normálně. 
 
Milota: Dělalo se to ruční kamerou, točil jsem hekticky, takže poměr 1:8 mi příjde příliš veliký, točili 
jsme záběry 2x maximálně 3x. Můj asistent Bohouš Rath by to věděl, ale je už mrtvej. 
 
Milota: Formát 1,66 – to si nevzpomenu. 
 
Myslík: Okenička v kopiích je standardně 1:1,66. 
 
Milota: Objektiv jsem tenkrát kupoval já, byl to Angenieux 9.8mm, vypadal jako takovej špuntík. Je 
to fisheye objektiv. 
 
Milota: Když jsme vyráběli kopie, tak to jsme dost drze dělali, pořád jsme číslovali další a další kopie. 
Pak se vybrala nejlepší pro premiéru. Kde ale ta je? 
 
Milota: Je to dost tvrdé a sprosté pohrdání profesí, kameramanská profese vždy měla svoji hodnotu, 
ale ta dnes není uznávána ani režiséry. Je to potom zneužíváno úředníky a mocí, což je vidět i na 
titulcích filmů. Argumentace, že diváci nevídi kvalitu obrazu, to je jako u potravin nebo u masa, tam 
taky lidi nepoznají kvalitu? To je přece blbost! Mám radost, že jsem poznal chvíle, kdy film měl 
vážnost. 
 
Šofr: Jo měli jsme štěstí... 
 
Milota:  Za metodu DRA by se měli postavit režiséři a nějaké další organizace. 
 
Milota: Kde je premiérová originální kopie? To je divné! Jsem přesvědčen, že to bylo původně ve 
formátu 1,37. Ořezané to nebylo. Ten záběr na začátku natočený s fisheye tam měl Hrušínský nohy. 
Teď je nemá. Bylo to natočené na klasiku! 
 
Milota: Digitalitace je ohromná věc, kdyby to měli jiné profese takový nátroj! Tahle možnost unikátní 
tu je a teď to jednání zločinné, těch Bregantů, co tuto možnost odmítají... 
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Jícha: Tahle kopie č. 26772 je nová kopie vyrobená v NFA v roce 2004. Proč Vás nepozvali, abyste ji 
korigoval? Vypadá opravdu hrozně, jako skutečný šmejd. Co asi stála? 
 
Milota: Nikdo mi nevolal. 
 
 
 
  

 
 
Obrázek:  Experní skupina zleva: Jaromír Šofr, Jiří Myslík, Daniel Souček, Marek Jícha, Stanislav Milota 
v předsálí kalibrovaného postprodukčního studia CINEPOST Barrandov krátce po výběru referenční 
kopie filmu Spalovač mrtvol. 
 
 
 
Byla vybrána kopie 14025 a převezena na inspekci na inspekčním stole KINOTON FVT 1200. 
 
SPALOVAČ MRTVOL :   Originální negativ: ORWO NP7 Pozitiv: ORWO PF2 č.b. 
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Vše je doloženo kartou historického výzkumu: 
 

 
 
 
Viz. Fotodokumentace  B.1.1. – ANALÝZA MATERIÁLŮ ORIGINÁLNÍHO NEGATIVU NA  

  INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
B.1.2. – ANALÝZA MATERIÁLŮ POZITIVNÍ REFERENČNÍ KOPIE NA  

  INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
B.1.3.  - VIDEOGRAMY POŘÍZENÉ  

  NA INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
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d) 
Zápis o výběru klíčových scén expertní skupinou 
 
Výběr referenčních vzorků pozitivní kopie proběhl na projekci 3.7.2015 v postprodukci CINEPOST 
Barrandov a.s., Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, na kalibrovaném projektoru Bauer 14, za účasti 
kameramanů M. Jíchy, J. Šofra, V. Gunaratny, D. Součka, I. Víta, J. Myslíka a za účasti autora 
obrazové složky filmu pana kameramana Stanislava Miloty. 
 
Vzorky dle TC: 
 
SPALOVAČ MRTVOL – POZITIVNÍ KOPIE - STARTY TC KK ZAČÍNAJÍ NA à START ß 
 
14025 – P.VI. – 13P/1  přírůstek 1989  ACETÁT (ORWO) z NP7 
 
1 DÍL 
TC  01:05:20:22 – 01:06:50:22  CELKY SÁLU 
TC  01:11:49:20 – 01:13:18:24  MÍSTNOST SE ZRCADLY 
TC  01:14:25:00 – 01:16:05:00  VELKÉ OKNO INTERIÉR A KOUPELNA 
 
2 DÍL 
TC  02:03:20:07 – 02:04:51:22  CELEK ULICE S AUTEM A KREMATORIUM 
TC  02:10:01:23 – 02:11:31:15  TMAVÁ MÍSTNOST S URNAMI A POUŤ 
TC  02:14:04:10 – 02:15:33:14  NEJTMAVŠÍ SCÉNA DŮM HRŮZY 
 
3 DÍL 
TC  03:00:48:07 – 03:02:18:07  VEČERNÍ SCÉNA S LAMPOU INT. U DOKTORA 
 
5 DÍL 
TC  05:11:34:19 – 05:13:02:20  OBĚŠENÍ V KOUPELNĚ 
 
6 DÍL 
TC  06:13:30:00 – 06:16:08:04  BĚH MEZI RAKVEMI A ODJEZD AUTEM 
 
 
Dohledání týchž vzorků v originálním negativu ON ORWO NP7 
 
SPALOVAČ MRTVOL - STARTY TC – ORIGINÁLNÍ NEGATIV –  SKENOVÁNÍ V UPP 
 
STARTY A DÍLU OD àSTARTß    STARTY B DÍLU OD  àB DÍLß 
 
1 DÍL  
TC 01A:05:15:05 – 01A:06:45:05   CELKY SÁLU 
TC 01B:02:29:17 – 01B:03:58:20   MÍSTNOST SE ZARCADLY 
TC 01B:05:04:21 – 01B:06:44:23   VELKÉ OKNO A KOUPELNA 
 
2 DÍL  
TC 02A:03:20:07 – 02A:04:51:24   CELEK ULICE S AUTEM A KREMATORUIM 
TC 02B:02:15:12 – 02B:03:45:04   TMAVÁ MÍSTNOST S URNAMI 
TC 02B:06:17:24 – 02B:07:46:10   NEJTMAVŠÍ SCÉNA DŮM HRŮZY 
 
3 DÍL  
TC 03A:00:48:07 – 03A:02:18:21   VEČERNÍ SCÉNA S LAMPOU 
 
5 DÍL 
TC 05B:02:21:15 – 05B:03:49:17   OBĚŠENI V KOUPELNE 
 
6 DÍL 
TC 06B:05:27:19 – 06B:08:06:06   BĚH MEZI RAKVEMI A ODJEZD AUTEM  
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e) 
Zápis o nastavení digitalizačního zařízení při digitalizaci jednotlivých vzorků a o skenování 
kopie a negativu 
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f) 
Zápis o restaurování obrazu (grading: jasová struktura obrazu, barevný tón a sytost 
obrazu) a zvuku (frekvenční a dynamický rozsah, počet a umístění kanálů v kontejneru) 
 
Výroba DFRK: 
Hodnotící expertní skupina, která vyrobila faksimili pozitivních vzorků, se sešla dne 17. července 2015 
v postprodukčním studiu v UPP – Universal Production Partners, Žitomírská 7, Praha 10, ve složení: M. 
Jícha, V. Gunaratna. 
Kolorista: Pavel Marko 
 
Viz. Fotodokumentace  B.1.4. – VÝROBA DFRK/RK    Fotodokumentace vzniku DFRK nebyla 
pořízena. 
 
 
Vzorkování DRA: 
 
1/ 
Hodnotící expertní skupina, která gradovala DRA vzorky z ON, se sešla dne 8. září 2015 
v postprodukčním studiu v UPP – Universal Production Partners, Žitomírská 7., Praha 10, ve složení: : 
M. Jícha, V. Gunaratna, J. Šofr, I. Vít, P. Flak, J. Myslík, M. Jedlička  
Kolorista: Pavel Marko 
 
Komentář: Miroslav Jedlička: „Pracoval jsem v době výroby filmu v senzitometrii FLB a pamatuji si, že 
normální strmost 0,65 si pan Milota přál změnit, aby se to vyrábělo na strmost 0,68, čili 
kontrastnější“. 
 
Protože byly registrovány neostré skeny z negativu, frekvence byla ZRUŠENA. Negativ byl předán na 
přeskenování. 
 
2/ 
dne 9. října 2015 opakovaná výroba DRA z negativu za účasti: M. Jícha, A. Weiser, D. Souček, J. 
Myslík, J. Krejčík, J. Špelda, J. Šofr a student restaurování FAMU Pospíšil. Kolorista: Pavel Marko 
 
Viz. Fotodokumentace  B.1.5. – VZORKOVNÍK DFRK X DRA  
 
 
Proměření výsledků: 
 
V postprodukčním studiu v UPP – Universal Production Partners, Žitomírská 7., Praha 10. Před vlastní 
prací proběhlo rovněž kalibrování digitálního projektoru pro barevný prostor P3, které provedl 
pracovník výzkumu NAKI Jiří Myslík s využitím testovacích měřících obrazců SMPTE (DCDM) dle 
mezinárodního standardu SMPTE 428-6:2009, dále měřícího a kontrolního filmu (DCP) dle 
mezinárodního standardu SMPTE 428-6:2009 s použitím spektrofotometru PhotoResearch SpectraScan 
PR-740. 
 
 
Digitální restaurování obrazu: 
 
Restaurování obrazu filmu Spalovač mrtvol probíhalo dle restaurátorského plánu. Při výrobě DFRK byly 
registrovány výrazné změny hustotního neklidu referenční kopie, zaznamenán pokles hustoty vybrané 
referenční kopie a její celková neostrost. Doba vzniku referenční kopie nebyla v NFA dohledána. 
Degradace způsobené stářím kombinované kopie neměly vliv na celkový charakter obrazu, který byl 
vzat expertní skupinou jako výchozí náhled pro provedení kvalifikovaného odhadu z naskenovaného 
originálního negativu pro vznik nově vyrobené a obrazově restaurované digitální kopie vzorků DRA. 
DRA si vyžádalo provést mírné zesvětlení, nastavení úrovně černých tónů a bílých tónů a v závislosti 
na porovnání těchto úrovní k degradované referenční kopii nastavení výsledné tonality obrazu. Práce 
s restaurováním černobílých filmů je vždy o něco snadnější, protože automatickým vyřazením 
barevných degradací třech barvotvorných vrstev dochází k jednoduššímu restaurování. Černobílé 
negativy rovněž degradují, hlavně zbarvováním podložky pod obrazovou vrstvou, která časem výrazně 
hnědne. Odstraněním tohoto nepratřičného zahnědlého zabarvení teprve dochází ke zjasnění obrazu a 
možnosti jej kvalifikovaně porovnat s referenční kopií a restaurovat. V případě filmu  
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Spalovač mrtvol, bylo toto restaurování provedeno s přihlédnutím k rozdílnosti v hustotním neklidu 
pozitivní kopie a stability obrazu originálního negativu ve prospěch stability, která je dobově 
autentičtější. Originální negativ filmu lze považovat za velmi kvalitně exponovaný a celkově velmi 
dobře zachovaný, nevykazující větších obrazových vad. Negativ je v dobrém stavu, uložen 
v depozitářích NFA, o čemž svědčí i nízké smrštění originálního negativu (rok 1968 = cca 0.50%) viz 
karta historického výzkumu (odd. C) této zprávy). Stáří filmu v roce 2015 je: 47let. Restaurování bylo 
schváleno expertní skupinou jednohlasně jako vynikající. 
 
Viz. Fotodokumentace  B.4. – ANALYTICKÉ HISTOGRAMY A SCREENSHOTY 
 
 
Restaurátorská analýza obrazu: 
 
Charakter obrazu filmu Spalovač mrtvol odpovídá jeho žánrovému zaměření - tragikomedie. 
Expresivní pohybový koncept obrazového ztvárnění je založen na pohybovém aparátu, pracujících 
principem velkých detailů i celků natáčených velmi širokoúhlým objektivem. Pokroucenost perspektivy 
širokého objektivu v pohybu kamery a výrazné rakurzy kamery Stanislava Miloty jsou základem i pro 
fotografický koncept založený na kontrastu bílých a černých artefatků vycházející z funerální zdobnosti 
či komediální pouťové výraznosti převedených do tonalit černobílé stupnice velmi citlivého negativního 
materiálu ORWO NP7. Vše umocňuje v tomto případě silná expresivita ruční kamery v mistrovských 
Milotových rukou. 
 
 
Skenování negativu: 
 
Skenování negativu filmu Spalovač mrtvol proběhlo na zařízení Northlight 2 v nativnim rozlišení 
skeneru 8K přepočteného do 4K výstupních DPX souborů představujících jednotlivá políčka obrazu. 
Film byl skenován v plném jasovem rozsahu negativu 2.048D interpretovaný 10bitovou logaritmickou 
škálou. Sken byl realizován v postprodukční společnosti UPP – Universal Production Partners, 
Žitomírská ul. 7, Praha 10, skeneristou Janem Krupičkou. 
 
 
Retušování: 
 
V rámci výroby restaurátorských vzorků DRA D4 filmu SPALOVAČ MRTVOL nebyly vzorky retušovány, 
neboť retušování není předmětem metodického postupu nastavení kvalifikovaného odhadu/odvození 
vzhledu obrazu filmu, jak vypadal v době premiéry filmu. Celkový stav negativu je možno vyjádřit 
(stupnice 1-5 (5= silně poškozený negativ)) číslem 2.  
 
Obrazové restaurování: 
 
Obrazové restaurování proběhlo pouze na úrovni vzniku vzorků vybraných scén pro vzorkovník DRA. 
 
 
Zvukové restaurování: 
 
Zvukové restaurování nebylo provedeno, výzkum tohoto filmu nebyl zařazen. 
 
 
Výstupní kontrola: 
 
Po hodnotící projekci dne 9. října 2015 v postprodukčním studiu v kalibrované projekci UPP – 
Universal Production Partners, Žitomírská 7, Praha 10 ve složení expertní skupiny: M. Jícha, A. Weiser, 
D. Souček, J. Myslík, J. Krejčík, J. Špelda, J. Šofr a student restaurování FAMU Pospíšil. Digitální 
restaurátor: Marek Jícha, kolorista: Pavel Marko a vedoucí technolog Ivo Marák, bylo konstatováno, že 
digitalizace proběhla úspěšně. Byla splněna přísná kritéria metodiky DRA: 
 
1. kritérium: Obraz je digitalizován v rozlišení odpovídajícím originálnímu kinematografickému 
materiálu, v původní snímkové frekvenci, v poměru stran a velikosti obrazu odpovídajícím originálu 
a s dostatečným rozsahem jasů a barevnou hloubkou obrazu zachovávajícím věrnost originálu. Zvuk 
je digitalizován v rozlišení minimálně 48 kHz, 24 bit, v odpovídajícím počtu kanálů. 
 
HODNOCENÍ:  ANO - HODNOCEN POUZE OBRAZ 
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2. kritérium: Na restaurování filmu se podílelo profesionální pracoviště odborných filmových 
a digitálních restaurátorů, pokud možno s odborným vysokoškolským vzděláním nejlépe v oborech 
kamera a zvuková tvorba. 
 
HODNOCENÍ: ANO - HODNOCEN POUZE OBRAZ 
 
3. kritérium: Na restaurování filmu se podíleli autoři filmu – kameramani, mistři zvuku a režiséři 
(pokud jsou k dispozici) a zástupci delegovaní jejich profesními autorskými asociacemi. 
 
HODNOCENÍ: ANO - HODNOCEN POUZE OBRAZ 
 
4. kritérium: Zrestaurovaný film je schválen expertní skupinou a výše uvedenými autory filmového 
díla, jsou-li dostupní, kteří by spolu s členy expertní skupiny měli po vzájemné dohodě podepsat 
oficiální schvalovací protokol expertní restaurátorské skupiny k provedenému digitálnímu restaurování 
audiovizuálního díla a restaurátorskou zprávu dokladující, že byla použita metoda DRA. 
 
HODNOCENÍ: ANO - HODNOCEN POUZE OBRAZ 
 
5. kritérium: Digitální restaurování kinematografického díla a kvalifikované odvození či odhad rozdílů 
kvality mezi DFRK a DRA musí být provedeno digitálním restaurátorem a expertní skupinou v zájmu 
zachování autorského konceptu filmového díla ve smyslu autorského zákona. 
 
HODNOCENÍ: ANO - HODNOCEN POUZE OBRAZ 
 
6. kritérium: Jako jediný zdroj pro archivování DRA je použit tzv. Master Archive Package (MAP) 
a Intermediate Access Package (IAP), nebo další vyvinuté archivační digitální postupy odpovídající ISO 
normě, z něhož se následně vytvářejí veškeré kopie pro jakékoliv distribuční formáty (digitální kino, 
televize, domácí video, web atd.), a to bez jakéhokoliv zásahu do podoby díla dle výše definovaných 
kritérií (s výjimkou změn v celkové velikosti obrazu a odlišné úrovně komprese v závislosti na 
příslušném distribučním formátu). Pokud neexistuje verze originálního mixu zvuku určeného pro 
televizi či domácí kina, musí být před archivací DRA vytvořena standardním způsobem, odpovídajícím 
současným požadavkům na tato média. V současnosti je to např. norma EBU R128 pro stanovení 
průměrné hlasitosti. 
 
HODNOCENÍ:  ANO 
 
 
Výsledek hodnocení expertní skupiny: 
 
Digitální restaurátor a expertní skupina řešící restaurování DRA vzorků obrazu filmu Spalovač mrtvol 
shledala práci na digitalizaci za bezproblémovou. Restaurátor obrazu Marek Jícha hodnotí práci celé 
expertní skupiny jako zodpovědnou a vysoce profesionální. 
 
Členové expertní skupiny protokolárně stvrzují: 
• Expertní skupina pracovala kvalifikovanými postupy lege artis na základě metodiky digitalizace a 

digitálního restaurování DRA vytvořené v rámci projektu NAKI AMU/NFA DF13P01OVV006 
(Metodiky digitalizace národního filmového fondu) a při respektování etického kodexu restaurování 
filmů DRA, AMIA, FIAF a IASA. 

• Byly splněny základní principy hodnocení za účelem posouzení odstranění degradace kvality obrazu 
působením času. Při sledování hraničních přijatelných odchylek od subjektivně nastavené kvality 
byly použity postupy objektivní softwarové analýzy vytvořené na základě statisticky stanovených 
pozorovatelných diferencí v barevné a jasové struktuře obrazu. 

• Obraz byl digitalizován v parametrech rozlišení obrazových bodů, snímkové frekvence, stranových 
poměrů, velikosti obrazu, rozsahu jasů a barevné hloubky odpovídajících předlohovým nosičům. 

• V průběhu prací nebylo žádným způsobem neautorizovaně zasaženo do podoby a struktury 
audiovizuálního díla, audiovizuální dílo nebylo zkráceno ani jinak střihově upraveno. 

• Proběhla závěrečná kontrolní projekce zhotoveného digitálního masteru audiovizuálního díla 
v digitálně restaurované podobě a nebyly zjištěny vady ani nedostatky (jako jsou zejm. výpadky 
obrazu či zvuku, chybějící části, výrazné slepky, posun dělení, asynchronnost, výrazné zvukové 
lupance, apod.). Kvalitativní rozdíly při projekci autorizované referenční kombinované kopie proti 
výslednému digitálnímu masteru jsou v tonalitě a barevném podání obrazu v subjektivně 
přípustných limitech. Výsledné audiovizuální dílo a díla audiovizuálně užitá po přepisu a digitálním 
restaurování metodou DRA věrně odpovídají originálnímu dílu audiovizuálnímu a dílům 
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audiovizuálně užitým, zaznamenaným na předlohových nosičích, na jejichž podkladě byl přepis 
proveden. 

• Po dohodě členů expertní skupina vydává dnešního dne schvalovací výrok. 
 
 
Schvalovací výrok: 
Výsledný záznam (digitální master vzorků DRA) předmětného audiovizuálního díla 
• byl vytvořen předepsaným postupem a splňuje kriteria metodiky digitalizace a digitálního 

restaurování DRA, 
• je vyjádřením originálního audiovizuálního díla v digitálně restaurované podobě, 
• lze jej považovat za digitálně restaurovaný autorizát (DRA). 
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2. PROTOKOL O TECHNOLOGICKO-HISTORICKÉM VÝZKUMU 
 
SPALOVAČ MRTVOL  (Cremator) - tragikomendie 
 
Anotace: 
Jedním z nejvýraznějších titulů ve filmografii režiséra Juraje Herze se stala adaptace stejnojmenné 
novely Ladislava Fukse z roku 1967. Temně absurdní příběh patří k těm spisovatelovým dílům, která v 
šedesátých letech reflektovala téma židoství a obecněji odcizení v násilnické realitě na bázi 
psychologické grotesky (Pan Theodor Mundstock, Variace pro temnou strunu, Myši Natálie 
Mooshabrové). Hlavní postavou vyprávění je zaměstnanec krematoria Karel Kopfrkingl, jenž miluje 
svou práci i svou rodinu – dokonce natolik, že mu obojí splyne a rozhodne se manželku a obě děti 
láskyplně a profesionálně zlikvidovat. Kopfrkinglova tchyně je totiž neárijského původu a „ubohá“ 
rodina nemá podle nové ideologie právo na existenci. Kopfrkingl udává i své známé a kolegy gestapu 
a účastní se štvanice na Židy. Vliv na proměnu laskavého, svědomitého muže v psychopatického 
vraha má ideologie nastupujícího nacismu – a paradoxně i bytostně mírumilovná, ale zcela chybně 
pochopená buddhistická filozofie... Lví podíl na kvalitách snímku má obsazení titulní role: Kopfrkingl 
patří k vůbec nejlepším rolím Rudolfa Hrušínského, který brilantně zvládl nenápadný přechod 
obyčejného muže v psychopatickou zrůdu. V roli Karlovy manželky Marie zaujala Vlasta Chramostová, 
Spalovač mrtvol se však nadlouho stal jedním z posledních filmových titulů v profesionálním portfoliu 
herečky, která se kvůli svým politickým názorům dostala na černou listinu komunistických cenzorů… 
Kombinace černé komedie a živé vzpomínky na německý expresionismus proměnila Spalovače mrtvol 
ve významný titul československé nové vlny. Důležitý podíl na kvalitách snímku má i kameraman 
Stanislav Milota, jenž s tehdy čtyřiatřicetiletým Jurajem Herzem úzce spolupracoval už na technickém 
scénáři. Obrazově vytříbený černobílý film patří k nejlepším Milotovým pracím. Osudy snímku byly 
pohnuté: Československo ho navrhlo do oscarové soutěže (do nominačního výběru se však nedostal), 
okamžitě po premiéře v březnu 1969 však skončil v pomyslném cenzorském trezoru. Do kin byl znovu 
uveden až v srpnu 1990. 
 
Obsah: 
Praha, konec třicátých let dvacátého století. Pan Kopfrkingl pracuje v krematoriu, je šťastně ženat a 
má dvě děti - Zinu a Milivoje. O rodinu se pečlivě stará a svou práci vykonává svědomitě. Ve Spolku 
přátel žehu má řadu známých, s nimiž se setkává na večírcích. Jedním z nich je fašista Walter Reinke, 
který se veřejně raduje nad připojením Rakouska k Velkoněmecké říši. Snaží se přesvědčit 
Kopfrkingla, že i on má jistě v sobě německou krev. Na Kopfrkingla, jehož psychika je poznamenaná 
stálou přítomností smrti, Walterova nacistická propaganda zapůsobí. Stane se členem nacistické 
strany, aktivně se zúčastní štvanice na Židy a udává své kolegy a přátele gestapu. Jednoho dne mu 
Walter připomene, že také jeho tchyně byla neárijského původu a to by Kopfrkinglovi mohlo vadit v 
budoucí kariéře. Kopfrkingl proto svou ženu se zvrácenou něhou oběsí. Když ho Walter upozorní, že i 
jeho děti mají židovskou krev, rozhodne se je zabít. Milivoje brutálně zavraždí, jen Zině se podaří 
uprchnout. Kopfrkingl, takto očištěn, přijme nabídku podílet se na přípravách masových kremací. Věří, 
že tím přispěje ke spáse světa. 
 
Zdroj: http://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396780/spalovac-mrtvol 
 
Rešerše Maxe Niedoby: 

 
Nejvíce užitečné budou technické scénáře a fotografie. V článcích, literatuře a separátech jsem i přes 
jejich hutnost nenašel žádné vhodné informace, většina článků vč. rozhovorů či reportáží se jen 
povrchně zabývá dějovými situacemi a hereckým obsazením, recenze se soustředí na herectví, nikoliv 
technickou stránku, proto je v seznamu neuvádím, stejně jako neuvádím Městskou a Ústřední 
knihovnu (seznam bibliografie z katalogu Český hraný film, který sloužil jako zdroj pramenů pro 
rešerši ofocen). V seznamu uvádím jen dokumenty, které obsahují důležité informace. 
 
1. Barrandov stuio archiv 

-‐ tech. scénář 
-‐ výrobní list 
-‐ vyúčtování 
-‐ výrobní plán 
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2. NFA 

-‐ fotografie – zažádáno o jednu fotografii s kamerovou technikou, technika však v digitální 
podobě téměř nerozpoznatelná. Otázka je, jestli bude sken v lepší kvalitě. 

 
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1: VÝROBNÍ LIST 
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B. FOTODOKUMENTACE 

B.1. Fotodokumentace zkoumaných archiválií a dochovaných kinematografických materiálů, filmových 
políček vstupních negativních, pozitivních nebo jiných dochovaných filmových obrazových nosičů. 

 
B.1.1. – ANALÝZA MATERIÁLŮ ORIGINÁLNÍHO NEGATIVU NA INSPEKČNÍM STOLE  

  KINOTON FVT 1200 
 
Obrazová černobílá testovací panenka AGFA NP20 umístěná na začátku originálního negativu obrazu: 
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Fotografie z jednotlivých dílů originálního negativu Orwo NP 7 316 filmu Spalovač mrtvol: 
 
DÍL 1A:       DÍL 1B: 
 

     
 
DÍL 2A:       DÍL 2B: 
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DÍL 3A:       DÍL 3B: 
 

     
 
 
DÍL 4A:       DÍL 4B: 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



227	  
	  

 
 
 
 
DÍL 5A:       DÍL 5B: 
 

      
 
 
DÍL 6A:       DÍL 6B: 
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DÍL 7A:       DÍL 7B: 
 

      
 
 
DÍL 8A:       DÍL 8B: 
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DÍL 9A:       DÍL 9B: 
 

      
 
 
DÍL 10A:      DÍL 10B: 
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B.1.2. – ANALÝZA MATERIÁLŮ POZITIVNÍ REFERENČNÍ KOPIE NA INSPEKČNÍM STOLE  

  KINOTON FVT 1200 
 
Fotografie z jednotlivých dílů pozitivní kopie filmu Orwo č.b.: 
 

            
 
 
 

     
 
 
 
B.1.4. – VÝROBA DFRK/RK     Fotodokumentace vzniku DFRK nebyla pořízena. 
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B.1.5. – VZORKOVNÍK DFRK X DRA  
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B.2. Fotokopie produkčních dokumentů filmu či korespondence týkající se výroby, dokončování 
a distribuce filmu v době jeho vzniku, pokud možno ve standardizovaném formátu PDF. 
 
 
 

  
 
 
 
B.3. Fotografie související s výrobou filmu. 
 
  Nebyly dohlednány 
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B.4. Analytické histogramy a pořízené screenshoty z technických zařízení a barevných 

korektorů, dokladující práci na restaurování vzhledu a informující o koloristických zásazích 
a úpravách audiovizuálního díla, dále políčka ze skenovaného filmu a další dokumenty popisující 
proces digitalizace hmotných substrátů a vytvoření jednotlivých vzorků. Fotosky obrazových 
záběrů z restaurovaného audiovizuálního díla dokladující stav před restaurováním, v průběhu 
restaurování a po restaurování filmového díla. 

 
B.4.1. Histogramy před restaurováním (obrázek v levo) a po restaurování (dobrázek v pravo) 

dokládají, že došlo k zesvětlení obrazu a jeho barevnému restaurování sjednocením barevných 
vrstev pro černobílé vyznění obrazu.   
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B.4.2.  Záznamy z inspekčního stolu KINOTON FVT 1200 
 

   
 

   
 
 
B.5. TIFF testovacího obrazce použitého pro restaurátorské práce k nastavení korektoru a projekce. 

Referenční obrazce použité k nastavení barevného korektoru a digitálního korektoru nebo 
vypalovacího laseru, v případě vzniku nového negativu z restaurovaných digitálních dat. 

 

           
 
 
B.6.  Další uvedená fotodokumentace, potřebná pro textovou část restaurátorské zprávy. 
   
   Není dohledána.  
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C. KINEMATOGRAFICKÉ VZORKY 
 
 
C.1. Referenční testovací obrazec šedé a barevné tabulky (ARRI, případně SMPTE D-Cinema 

Leader DCDM/SMPTE Stem Subjective Test Film) ve formátu DPX/TIFF použitý při práci expertní 
skupiny na určeném barevném korektoru. 

 
C.2. Videogramy celé šíře filmových substrátů použitých k digitalizaci ve formátu z INSPEKČNÍHO 

STOLU s časovým kódem určeným pro výběr klíčových scén nebo pracovní digitalizát mov s TC 
pořízený z KK (např. QT ProRes HD 4444 330 Mb/s / QT ProRes HD 422 LT 110 Mb/s) 
z kontinuálního digitalizačního zařízení (telecine) s časovým kódem určeným pro výběr klíčových 
scén. 

 
C.3. DFSK/DFRK (DFAP/DFRRP) – digitální faksimile signované kopie/digitální faksimile referenční  

kopie – Digital Facsimile of Answer Print or Digital Facsimile of Reference Release Print – 
naskenované DPX/TIFF z vybraných klíčových scén z referenční pozitivní kopie je vzorek 
digitálního otisku referenční kopie (RK) v době vzniku vzorkovníku daného filmu. Slouží 
k porovnávání a k případnému následnému studiu degradace barviv ve filmových surovinách 
v budoucnu. Tento vzorek digitálně zafixuje stav referenční kopie k danému datu. Faksimile je 
přesná napodobenina památky či její části, s originálem shodná v tvaru a barvě, odlišná použitou 
technologií a materiálem. Faksimile zachycuje aktuální stav díla včetně stop jeho vývoje v čase 
(poškození apod.). 

 
C.4. DSM z ON (DP, DN, IMN, IMP, KK, K) – naskenované DPX/TIFF z vybraných klíčových scén  

z originálního negativu je vzorek nativního neupraveného skenu Digital Source Material (DSM) 
pořízeného z vybraných vzorků dochovaných originálních zdrojů filmu, v nejlepším případě ON, 
originálního negativu natočeného kamerou (originální obrazový negativ, duplikační pozitiv, 
duplikátní negativ, intermediát negativ, intermediát pozitiv, kombinovaná kopie, němá kopie – 
ON, DP, DN, IMN, IMP, RRP, SP). Tento vzorek je vytvořen na základě strukturálního skenovacího 
testu sloužícího k výběru nejvhodnějšího nastavení parametrů digitalizačních postupů s ohledem 
na zdrojové materiály vhodné k digitalizaci. 

 
C.5. KORK (EGAP) – DRA – modifikovaný DPX/TIFF DCDM s kamerovou okeničkou a bez 

provedených retuší – vzor kvalifikovaného odhadu restaurátora a expertní skupiny o tom, jak měl 
film vypadat a být slyšen na dobové premiérové projekci. Tento vzorek se pořizuje naskenováním 
v nativním rozlišení z ON (originálního negativu 35mm = 4K), respektive OZM (originálního 
zvukového mixu) nebo hierarchicky nejbližších dochovaných zdrojů. Tento restaurátorský odhad 
probíhá porovnáním s digitalizovanou referenční kopií DFRK. 

 
C.6. Zvukový vzorek ve formě WAV (Waveform Audio File) nebo BWF (Broadcast Wave 

Format) souborů – vzorek původního zvukového formátu z vybraných klíčových scén 
z referenční kopie nebo z negativu zvuku nebo ze zvukového mixu, respektující původní 
obrazovou frekvenci a počet stop původního záznamu. Zvukové vzorky reprezentující stav před 
a po restaurování zvuku. Bitová hloubka je preferovaná 24 bitů (minimálně 16 bitů), vzorkovací 
kmitočet minimálně 48 kHz. V případě, že byl vzorek pořízen s vyšším vzorkovacím kmitočtem 
(např. 96 kHz), pak je tento ponechán. 

 
Zvukový vzorek není zařazen, protože se zvuková složka se nevzorkovala 

 
C.7. Náhledové soubory popisující obsah vzorků vyšších formátů kapitol 4., 5., 6, které nelze  

jednoduše promítnout. Proto jsou vyrobeny náhledové soubory, které jsou vygenerovány např. 
v QT ProRes HD 4444 330 Mb/s / QT ProRes HD 422 LT či jiném pomocném digitálním formátu. 
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VZORKOVNÍK DRA METODIKY E – FILM MĚSTO VARHAN 
0006/2017/DRA/E/ MESTO_VARHAN/AMU-NAKI 
 
 
A. TEXTOVÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÉ ZPRÁVY 
 
1. PROTOKOL O PRŮBĚHU VÝZKUMNÉ AKCE   
 
 
a) Název, číslo výzkumného protokolu, termíny a místo provedení výzkumné akce  
 
NÁZEV VÝZKUMNÉ AKCE: 0011/2015/EXPERTNÍ SKUPINA  

MĚSTO VARHAN– Vzorkování DRA 
 
Číslo metodiky: DRA E1 
Černobílé a barevné inverzní 
materiály KODAK, Agfa, ILFORD 
(e1) snímací Inverzní materiál, 
(e2) rozmnožovací inverzní kopie z 
originálního negativu,  
(e3) prezentační inverzní kopie z  
originálního negativu  

 
DRUH VÝZKUMNÉ AKCE:     Hodnocení a kvalifikovaný odhad DRA 
 
SOUVISÍ S ČINNOSTÍ PRACOVNÍ SKUPINY:   III. SKUPINA TABULKA 
 
PRACOVNÍ PODSKUPINA:    2. Pracovní podskupina pro obrazové  

testy  
identifikující různé zdroje 
kinematografických materiálů 

 
DATUM:       5.12. 2016 – 30.3. 2017 
 
MÍSTA KONÁNÍ VÝZKUMNÉ AKCE:  UPP – Universal Production Partners,  

Žitomírská 7, Praha 10 
 
KOORDINÁTOR VÝZKUMNÉ AKCE:    Marek Jícha 
 
ÚČAST:        Marek Jícha, Jiří Šimunek,  

Jaromír Šofr, Antonín Weiser,  
Daniel Souček, Vidu Gunaratna 

 
ZADANÉ TÉMA VÝZKUMU: Vzorkování a výzkum filmu  

Město varhan 
 
CÍLE VÝZKUMU:      Vzorkovník DRA 
 
PROTOKOL VYPRACOVAL/LA:     Marek Jícha 
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b) 
Zápis o sestavení expertní skupiny a jmenování hlavního restaurátora výzkumné vzorkovací 
akce 
 
Expertní skupina byla sestavena ve složení výzkumných pracovníků Akademie múzických umění 
v Praze: 
 
Expertní skupina: 
restaurátor obrazu   Marek Jícha 
restaurátor zvuku   zvuková složka se nevzorkovala 
autor díla              Jiří Šimunek 
autor obrazové složky díla  Jiří Šimunek 
autor zvukové složky díla  Jiří Šimunek 
expertní dohled kameramanů  Vidu Gunaratna 
                                                     Antonín Weiser 

Daniel Souček 
expertní dohled zvukového mistra zvuková složka se nevzorkovala 
     zvuková složka se nevzorkovala 
expert filmové historie                  Miroslav Jedlička 
externí expert zadavatele  Ivo Mathé 
vedoucí obrazové a zvukové techniky Ivo Marák 
kolorista     Pavel Marko 
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c) 
Zápis o inspekci zdrojových/referenčních materiálů k digitalizaci (včetně proměření hustoty 
a smrštění vybraných políček klíčových scén apod.) 
 
Archiválie filmu Město varhan se nacházejí v soukromé sbírce Jiřího Šimunka: 
 
INVERZNÍ ORIGINÁL: 
 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu:  
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:    Město varhan  
verze:   česká   
rok výroby:  1962     
země původce (koprodukce):    ČSSR 
rok výroby/rok prvního uvedení:     1962 
výrobce (producent):   FAMU  
scénář:   Jiří Šimunek   
režie:    Jiří Šimunek  
kamera:   Jiří Šimunek   
zvuk:    Jiří Šimunek 
hudba:    Ivana Loudová 
produkce:    Jan Černý  Studio FAMU 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
inverzní originál 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:  
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):   60,5 m 
počet dílů:  1 
rok vzniku:  1962 
rok zařazení do sbírky:  1964 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): 
vzácnost (jedinečnost):   1 
stav (úroveň mechanického poškození):  ve výborném stavu 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  16 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono, magnetická stopa 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,33 
druh, výrobce a typ zdrojového/ref. materiálu/záznamu: Agfa Fernseh Umkehrfilm, 100 ASA -T i – D 
typ podložky a perforace:   acetátní a 16mm 
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INVERZNÍ KOPIE: 
 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu:   
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:    Město varhan  
verze:   česká   
rok výroby:  1962     
země původce (koprodukce):    ČSSR 
rok výroby/rok prvního uvedení:     1962 
výrobce (producent):   FAMU  
scénář:  Jiří Šimunek   
režie:  Jiří Šimunek  
kamera:   Jiří Šimunek   
zvuk:   Jiří Šimunek 
hudba :  Ivana Loudová 
produkce:   Jan Černý  Studio FAMU 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
inverzní kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:  
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):  60,5 m 
počet dílů:  1 
rok vzniku:  1962 
rok zařazení do sbírky:  1964 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): 
vzácnost (jedinečnost):   1 
stav (úroveň mechanického poškození):  ve výborném stavu 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  16 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:   mono, magnetická stopa 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,33 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu: Agfa Isopan ISS Umkehrfilm, 64 
ASA-T 
typ podložky a perforace:   acetátní a 16mm 
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VÝBĚR REFERENČNÍ KOPIE RK: 
 
Výběrová projekce k nalezení referenční kopie za účasti expertní skupiny: M. Jícha, J. Šimunek, J. 
Šofr, A. Weiser, D. Souček. Výběr vzorků proběhl dne 5.12. 2016 v postprodukci UPP – Universal 
Production Partners Žitomírská 7, Praha 10: 
 
Komentář:   Vzorkování formou výběru typických scén se neprovádělo, protože film je kratší než 
požadované délky vzorků. 
 
Inverzní kopie AGFA 
 

 
 
Inverzní originál AGFA 
 

 
 
Byl vybrán inverzní originál pro jeho nespornou kvalitu a zachovalý stav. 17.2. 2017 byly pořízeny 
záznamy na inspekčním stole FVT1200. 
 
 
MĚSTO VARHAN :   Inverzní originál: Agfa - Fernseh - Umkehrfilm, 100 ASA - T i - D, 21 DIN  

        Inverzní kopie: Agfa ISOPAN Umkehrfilm ISS 19 DIN 
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Dle katalogu dvě stejné suroviny, jen pro televizi prodloužený název. 
 
    Agfa - Isopan - F - Umkehrfilm, formáty 16mm a 2x8mm 
    Agfa - Isopan - F - Umkehrfilm für Fernsehzwecke, formát 16 mm  
 
Čirá, bezpečnostní (triacetátová) podložka, 25 ASA-D, lze exponovat i jako T.  
F = Feinkorn = mimořádně jemné zrno. 
Nemůže být zpracováno jako negativ.  
Proces: Agfa Umkehrfilm, I. vývojka - Agfa 826., II. vývojka - Agfa 1. 
Signace : " AGFA S"  nebo "SAFETY AGFA SICHERHEITSFILM" a stopová čísla.   
Film nemá lubrikační vrstvu a následně lze tedy přímo nanášet vrstvu magnetického laku. 
 
Ostatní snímací materiály pro TV účely: 
Agfa - Isopan - ISS - Umkehrfilm, 64 ASA-T, 16 mm 
Agfa - Fernseh - Umkehrfilm, 100 ASA -T i - D, 16 mm 
Agfa - Fernseh - Umkehr - Rapid - Sicherheitsfilm, 250 ASA -T i -D, 35 a 16 mm 
 
 
Vše je doloženo kartou historického výzkumu: 
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d) 
Zápis o výběru klíčových scén expertní skupinou 
 
Hodnotící expertní skupina, schválila jako referenci inverzní originál Agfa Fernseh Umkehrfilm, 100 
ASA pro jeho nespornou kvalitu a zachovalý stav. Jediná dochovaná inverzní kopie filmu pro svůj 
výrazný posun kontrastu a ztrátu informací v černých pasážích filmu nebyla pro účely vzorkování 
použita. Dále bylo rozhodnuto, že se nebudou pořizovat vybrané vzorky z filmu Město varhan 
z důvodu jeho celkové krátké délky a dokumentárního charakteru filmu neobsahujícího déle trvající 
typické scény, které by výběry scén umožňovaly, ale provede se navzorkování na celém filmu. 
 
 
e) 
Zápis o nastavení digitalizačního zařízení při digitalizaci jednotlivých vzorků a o skenování 
kopie a negativu 
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f) 
Zápis o restaurování obrazu (grading: jasová struktura obrazu, barevný tón a sytost 
obrazu) a zvuku (frekvenční a dynamický rozsah, počet a umístění kanálů v kontejneru) 
 
14. 2. 2017 pracovní schůzka Šimunek, Jícha, Stuchlík, Jedlička. Zahájení vzorkování filmu Město 
varhan. 
 
Jedlička: 16mm film má specifikum, že nemá dva páry čtyř perforačních otvorů jako 35mm, ale jen 
jednu perforaci na jedné straně u materiálů 1R (row). 
 
Šimunek:  Bylo to vyvolané, nepamatuji si už ve které laboratoři, kopii mi dělali v podniku Fotografia 
ve Francouzské ulici na Vinohradech, tam byla výborná 16mm laboratoř. Originál byl volán zřejmě 
v Československé televizi v laboratoři ve Vladislavově ulici. 
 
Jedlička: Ve Vladislavově ulici pracoval pan Tušla, jeho otec byl majitel velké pražské laboratoře, byli 
to zkušení odborníci. 
 
Jícha: U inverzního originálu by se měla udělat faksimile z tohoto originálu a nikoliv z byť kvalitně 
vyrobené kopie. Důvodem pro používání inverzního materiálu k natáčení byla nižší pořizovací cena 
materiálu a jeho zpracování, časové hledisko, rychlost zpracování, využitelné hlavně pro zpravodajské 
účely televizního vysílání, vyvolání trvá kratší dobu a kvalita obrazu u klasického 16mm filmu je 
výrazně vyšší. 
 
 
Výroba DFRK: 
 
Hodnotící expertní skupina, schválila jako referenci inverzní originál Agfa Fernseh Umkehrfilm, 100 
ASA. Tento byl naskenován v UPP – Universal Production Partners v rozlišení 2K a převeden koloristou 
Pavlem Marko za účasti autora filmu Jiřího Šimunka do podoby faksimile inverzního originálu, který 
odpovídá současnému stavu archiválie bez koloristických úprav. 
 
 
Vzorkování DRA: 
 
Hodnotící expertní skupina, rozhodla, že se nebudou pořizovat vybrané vzorky z filmu Město varhan 
z důvodu jeho celkové krátké délky a dokumentárního chrakteru neobsahujícího déle trvající typické 
scény, ale provede se navzorkování na celém filmu.  
 
Viz. Fotodokumentace  B.1.2. - VZORKOVNÍK DFRK X DRA  
 
 
Proměření výsledků: 
 
V postprodukčním studiu UPP – Universal Production Partners, Žitomírská 7, Praha 10 a v CPA – 
Centrum poradenství a analytických služeb proběhlo rovněž kalibrování digitálního projektoru pro 
barevný prostor P3, které provedl pracovník výzkumu NAKI Jiří Myslík s využitím testovacích měřících 
obrazců SMPTE (DCDM) dle mezinárodního standardu SMPTE 428-6:2009, dále měřícího a kontrolního 
filmu (DCP) dle mezinárodního standardu SMPTE 428-6:2009 s použitím spektrofotometru 
PhotoResearch SpectraScan PR-740. 
 
 
Digitální restaurování obrazu: 
 
Inverzní originál filmu Město varhan se vyznačuje obrazovou degradací podobně jako u černobílých 
originálních negativů skupin B, C a D ve smyslu zvýšené hustoty podložky materiálu a jejího zabarvení 
do žlutohědého tónu. Při restaurování byly tyto degradace způsobené stářím archiválie na barevném 
korektoru DaVinci odstraněny. Obraz byl tonálně nastaven tak, aby jeho černé pasáže obsahovaly 
detaily pozorovatelné při projekci filmu v době vzniku filmu a bílé pasáže měly úrovneň odpovídající 
charakteru dne se zataženou oblačnou oblohou. To se projevuje v začátku a na konci filmu, kdy jsou 
vidět exteriéry. Tomuto charakteru byly přizpůsobeny i interiéry natočené v továrně na varhany 
Rieger-Kloss. Snímek byl natočen velmi precizním naexponováním kameramana, neobsahuje žádné 
přeexpozice anebo podexpozice. Tonální srovnání proto nebylo žádným problémem. U scény 
s pracovnicí u soustruhu (obr. příloha B.4.) je její tmavý plášť po zesvětlení podložky plný kresby a je 
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zde nejmarkantněji vidět, jak působí degradace filmového materiálu v čase na ztrátu informací 
filmového obrazu převážně u temných částí obrazu. 
 
Viz. Fotodokumentace  B.4. – ANALYTICKÉ HISTOGRAMY A SCEENSHOTY 
 
 
Restaurátorská analýza obrazu: 
 
Jde o dobový (1962) dokumentární film – studentské cvičení FAMU pro katedru kamery, vedené prof. 
Václavem Hanušem typu postup pracovní činnosti. Film je stylizovaný do obrazové dokumentární 
básně svojí obrazovou zkratkou, jde o oslavu práce varhanářů, kteří používají staré rukodělné 
technologie na výrobu tohoto hudebného nástroje. Film má dvě části, popisující dřevo-výrobu a 
výrobu cínových píšťal a kovových částí varhan. Dokumentární styl se vyznačuje množstvím detailních 
záběrů na činnosti lidských rukou při výrobě a kvalitně natočené portréty pracovníků v továrně. Film 
je rámován příjezdem vlaku do Krnova (titulková část) a na konci se tento rám uzavírá celkem města 
Krnov – exteriérový pohled přes rozorané pole s travinami v popředí. 
 
 
Skenování negativu: 
 
Naskenování inverzního originálu filmu i jeho inverzní kopie proběhlo bez problémů v rozlišení SUPER 
2K (4Kà2K) zaostřovací filtr 100 na skeneru Nortlight 2. 
 
 
Retušování: 
 
V rámci výroby restaurátorských vzorků DRA E1 filmu MĚSTO VARHAN nebyl film retušován, neboť 
retušování není předmětem metodického postupu výroby vzorků DRA pro nastavení kvalifikovaného 
odhadu/odvození vzhledu obrazu filmu, jak vypadal v době premiéry filmu. Celkový stav inverzního 
originálu je možno vyjádřit (stupnice 1-5 (5= silně požkozený negativ)) číslem 2. Inverzní originál je 
ve velmi dobrém stavu, uložen v soukromé sbírce kameramana Jiřího Šimunka.  
 
 
Výstupní kontrola: 
 
Digitální restaurátor a expertní skupina řešící restaurování DRA vzorků obrazu filmu Město varhan 
shledala práci na digitalizaci za bezproblémovou. Restaurátor obrazu Marek Jícha hodnotí práci celé 
expertní skupiny jako zodpovědnou a vysoce profesionální. 
 
 
1. kritérium: Obraz je digitalizován v rozlišení odpovídajícím originálnímu kinematografickému 
materiálu, v původní snímkové frekvenci, v poměru stran a velikosti obrazu odpovídajícím originálu 
a s dostatečným rozsahem jasů zachovávajícím věrnost originálu. Zvuk je digitalizován v rozlišení 
minimálně 48 kHz, 24 bit, v odpovídajícím počtu kanálů. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO (zvuková složka se nevzorkovala) 
 
2. kritérium: Na restaurování filmu se podílelo profesionální pracoviště odborných filmových 
a digitálních restaurátorů, pokud možno s odborným vysokoškolským vzděláním nejlépe v oborech 
kamera a zvuková tvorba. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
3. kritérium: Na restaurování filmu se podíleli autoři filmu – kameramani, mistři zvuku a režiséři 
(pokud jsou k dispozici) a zástupci delegovaní jejich profesními autorskými asociacemi. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO (zvuková složka se nevzorkovala) 
 
4. kritérium: Zrestaurovaný film je schválen expertní skupinou a výše uvedenými autory filmového 
díla, jsou-li dostupní, kteří by spolu s členy expertní skupiny měli po vzájemné dohodě podepsat 
oficiální schvalovací protokol expertní restaurátorské skupiny k provedenému digitálnímu restaurování 
audiovizuálního díla a restaurátorskou zprávu dokladující, že byla použita metoda DRA. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
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5. kritérium: Digitální restaurování kinematografického díla a kvalifikované odvození či odhad rozdílů 
kvality mezi DFRK a DRA musí být provedeno digitálním restaurátorem a expertní skupinou v zájmu 
zachování autorského konceptu filmového díla ve smyslu autorského zákona. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
6. kritérium: Jako jediný zdroj pro archivování DRA je použit tzv. Master Archive Package (MAP) 
a Intermediate Access Package (IAP), nebo další vyvinuté archivační digitální postupy odpovídající ISO 
normě, z něhož se následně vytvářejí veškeré kopie pro jakékoliv distribuční formáty (digitální kino, 
televize, domácí video, web atd.), a to bez jakéhokoliv zásahu do podoby díla dle výše definovaných 
kritérií (s výjimkou změn v celkové velikosti obrazu a odlišné úrovně komprese v závislosti na 
příslušném distribučním formátu). Pokud neexistuje verze originálního mixu zvuku určeného pro 
televizi či domácí kina, musí být před archivací DRA vytvořena standardním způsobem, odpovídajícím 
současným požadavkům na tato média. V současnosti je to např. norma EBU R128 pro stanovení 
průměrné hlasitosti. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
 
Výsledek hodnocení expertní skupiny: 
 
Digitální restaurátor a expertní skupina řešící restaurování DRA vzorků obrazu filmu Město varhan 
shledala práci na digitalizaci za bezproblémovou. Restaurátor obrazu Marek Jícha hodnotí práci celé 
expertní skupiny jako zodpovědnou a vysoce profesionální. 
 
Členové expertní skupiny protokolárně stvrzují: 
• Expertní skupina pracovala kvalifikovanými postupy lege artis na základě metodiky digitalizace a 

digitálního restaurování DRA vytvořené v rámci projektu NAKI AMU/NFA DF13P01OVV006 
(Metodiky digitalizace národního filmového fondu) a při respektování etického kodexu restaurování 
filmů DRA, AMIA, FIAF a IASA. 

• Byly splněny základní principy hodnocení za účelem posouzení odstranění degradace kvality obrazu 
působením času. Při sledování hraničních přijatelných odchylek od subjektivně nastavené kvality 
byly použity postupy objektivní softwarové analýzy vytvořené na základě statisticky stanovených 
pozorovatelných diferencí v barevné a jasové struktuře obrazu. 

• Obraz byl digitalizován v parametrech rozlišení obrazových bodů, snímkové frekvence, stranových 
poměrů, velikosti obrazu, rozsahu jasů a barevné hloubky odpovídajících předlohovým nosičům. 

• V průběhu prací nebylo žádným způsobem neautorizovaně zasaženo do podoby a struktury 
audiovizuálního díla, audiovizuální dílo nebylo zkráceno ani jinak střihově upraveno. 

• Proběhla závěrečná kontrolní projekce zhotoveného digitálního masteru audiovizuálního díla 
v digitálně restaurované podobě a nebyly zjištěny vady ani nedostatky (jako jsou zejm. výpadky 
obrazu či zvuku, chybějící části, výrazné slepky, posun dělení, asynchronnost, výrazné zvukové 
lupence, apod.). Kvalitativní rozdíly při projekci autorizované referenční kombinované kopie proti 
výslednému digitálnímu masteru jsou v tonalitě a barevném podání obrazu v subjektivně 
přípustných limitech. Výsledné audiovizuální dílo a díla audiovizuálně užitá po přepisu a digitálním 
restaurování metodou DRA věrně odpovídají originálnímu dílu audiovizuálnímu a dílům 
audiovizuálně užitým zaznamenaným na předlohových nosičích, na jejichž podkladě byl přepis 
proveden. 

• Po dohodě členů expertní skupina vydává dnešního dne schvalovací výrok. 
 
Schvalovací výrok: 
Výsledný záznam (digitální master vzorků DRA) předmětného audiovizuálního díla 
• byl vytvořen předepsaným postupem a splňuje kriteria metodiky digitalizace a digitálního 

restaurování DRA, 
• je vyjádřením originálního audiovizuálního díla v digitálně restaurované podobě, 
• lze jej považovat za digitálně restaurovaný autorizát (DRA). 
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2. PROTOKOL O TECHNICKO-HISTORICKÉM VÝZKUMU 
 
 
MĚSTO VARHAN (City of Organs)  dokumentární film 
 
Anotace: 
Školní dokumentární filmové cvičení studenta katedry kamery Jiřího Šimunka, práce s reportážní 
kamerou. 
 
Obsah: 
Město Krnov je známé jako centrum výroby hudebních nástrojů se specializací na varhany. Tradiční 
továrna po druhé světové válce udržela název Továrny na varhany Rieger-Kloss v Krnově. Tradiční 
vysoká kvalita rukodělné výroby proslavila tuto továrnu po celém světě. Reportáž vypráví o výrobě 
varhan a zaměřuje se na tvorbu dřevěných částí a kovových část varhan. Obrazově dokumentární 
báseň popisující pracovní postup ukazuje pečlivost a soustředění mistrů řemesla nutné k dosažení 
světoznámých výsledků výroby kvalitních hudebních nástrojů. Film je opatřen autorskou 
komponovanou hudbou skladatelky Ivany Loudové a interpretována Dr. Jiřím Reinbergrem a 
Jaroslavou Potměšilovou.  
 
 
Provedením historického výzkumu filmu Město varhan byl pověřen ve funkci vedoucího experta 
filmové historie M. Jedlička, který spolupracoval s pamětníkem laboratorním technologem Zdeňkem 
Stuchlíkem. 
 
Důvody pro používání inverzních materiálů pro filmovou výrobu: 
 

- nižší pořizovací cena materiálu a jeho zpracování 
- časové hledisko, výroba trvá kratší dobu 
- kvalita obrazu u klasického 16mm filmu je výrazně vyšší 
- archivační důvody elektonické produkce televizního vysílání 

 
MĚSTO VARHAN – zpráva o realizaci. 
 
   Tento 16 mm film vznikl v rámci zadaného úkolu studentům 3. ročníku katedry filmové fotografie 
FAMU v r. 1962. Doc. Ján Šmok definoval téma – natočit reportáž z výroby produktu, která je typická 
pro nějaké konkrétní město. Student Jiří Šimunek reagoval výběrem tématu, protože se mu naskytla 
možnost, aby také uplatnil svůj druhý aktivní zájem a tím byl a je svět hudby. Tedy Krnov – město 
varhan. Využil svých znalostí a přátelských vztahů s řadou posluchačů HAMU a zahrnul do projektu 
vynikajícího interpreta a pedagoga pana prof. Dr. Jiřího Reinbergra. Problémem byl termín dokončení 
– nebylo v něm počítáno s nějakými složitými postprodukčními pracemi, předpokládal se pouze 
střižený obraz bez zvuku. Jenže námět o výrobě hudebních nástrojů a ještě k tomu varhan – to přímo 
volalo po nadstandardním řešení. Ještě ten samý den promyslel J. Šimunek  nejen vlastní realizační 
postup, ale konal k tomu první praktické kroky. Tím bylo setkání s posluchačkou katedry skladby 
Ivanou Loudovou a dohoda, že po návratu z Krnova a finálním střihu obrazu ji seznámí s jeho 
podobou. Celou akci  musel zvládnout sám – a nejen po tvůrčí stránce, ale i produkční. Ještě před 
odjezdem měl již i příslib od  dr. Jiřího Reinbergra, že  zajistí možnost nahrát vytvořený part ve 
varhaním sále Rudolfina a navíc, že jej sám bude spolu se studentkou Jaroslavou  Potměšilovou 
interpretovat. 
   Další den  Studio FAMU vybavilo J. Šimunka žádostí o umožnění natáčení, převzal  potřebné 
technické vybavení, což byla 16 mm kamera AK 16 – na jeho přání se třemi kazetami, zakládacím 
pytlem, inverzní středně citlivou surovinou Agfa - Fernseh - Umkehrfilm, 100 ASA, 2 osvětlovací tělesa 
BGW a cca 15m kabelů. O den později odejel bez předběžného ohlášení do Krnova. Strategie byla 
taková, že po příjezdu navštíví továrnu, požádá o prohlídku provozů, večer promyslí koncepci natáčení 
a ráno jej začne v průběhu dopoledne realizovat. Ale mezi tím se ještě v pozdním odpoledni vrátil 
vlakem o dvě stanice zpět, neboť během původního příjezdu našel zamyšlený exteriérový motiv pod 
úvodní titulky – jízdu mezi lesem a příjezd na nádraží. Pro tento záměr měl zvlášť připravenou kazetu 
se založenou surovinou a po natočení  předpokládal, že po návratu do Prahy materiál převine zpět na 
začátek a posléze přiexponuje titulky. Byla to z mnoha důvodů velmi riskantní akce – nicméně se ve 
výsledku podařila. Následující dopoledne proběhlo natáčení, při kterém  všichni pracovníci byli vstřícní 
vyhovět jeho požadavkům a navíc ti, kteří se ocitnuli v akci před kamerou se chovali naprosto 
přirozeně. Prostě dělali svoji práci a ta vyžaduje přesnost a soustředění. V poledne pak návrat do 
Prahy a další den přiexponování titulků a předání materiálu k laboratornímu zpracování. V Klimentské 
ulici pak provedl střih, v jehož závěru si druhý den Ivana Loudová zaznamenala motivy a časy, podle 
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kterých pak vytvořila výsledný varhanní part. V tom čase již J. Š. věděl, že v provozovně družstva 
FOTOGRAFIA ve Francouzské ulici je možné zhotovit inverzní dubletu, následné nanesení magnetické 
stopy a přehrání zvukového záznamu. A tento proces tam také dohodnul v případě dokončování filmu 
„Město varhan“. Musel také upřesnit se Studiem FAMU, kdy převezme pro zvukové natáčení 
v Rudolfinu profesionální magnetofon, 16mm projektor a potřebné propojovací kabely. A samozřejmě 
vše termínově precizovat s autorkou hudby Ivanou Loudovou a oběma interprety. 
   Vlastní akce byla velmi náročná, kdy bez pomoci toto vše Jiří Šimunek na vozíku převezl do 
varhanního sálu Rudolfina a tam instaloval. Jakkoliv skladatelka s velkou invencí vytvořila motivy 
v časové návaznosti na obraz, bylo potřeba, aby na něj interpreti mohli  reagovat přesně. Proto  jej na 
nalepenou bílou plochu před jejich oči několikrát promítal, až bylo jasné, že tyto dvě složky jsou 
v synchronu. Potom již při vypnutém projektoru varhanní hudbu nahrál. Ještě téhož dne obraz i zvuk 
předal do FOTOGRAFIE, kde byla zhotovena inverzní dubleta (již bez slepek) a na nanesenou 
magnetickou stopu  přehrán hudební part. Po dvou dnech mohl tuto reportáž předvést na katedře 
kamery Doc. Jánu Šmokovi. Jako jediný z ročníku předvedl své dílo  se zvukem. 
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B. FOTODOKUMENTACE 
 
B.1.  Fotodokumentace zkoumaných archiválií a dochovaných kinematografických materiálů, filmových  
  políček vstupních negativních, pozitivních nebo jiných dochovaných filmových obrazových nosičů. 
 
B.1.1. Fotografie z originálního inverzního záznamu 16mm nateriálu Agfa Umkehr-film ISOPAN 

Fernsch 21 DIN filmu Město varhan. 
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B.1.2. Obrazová příloha VZORKOVNÍK DFIO X DRA 
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B. 2. Fotokopie produkčních dokumentů filmu či korespondence týkající se výroby, dokončování  
a distribuce filmu v době jeho vzniku, pokud možno ve standardizovaném formátu PDF. 
 
  Nedochovala se. 
 
B.3. Fotografie související s výrobou filmu. 
 
  Nedochovala se. 
 
B.4. Analytické histogramy a pořízené screenshoty z technických zařízení a barevných 

korektorů, dokladující práci na restaurování vzhledu a informující o koloristických zásazích 
a úpravách audiovizuálního díla, dále políčka ze skenovaného filmu a další dokumenty popisující 
proces digitalizace hmotných substrátů a vytvoření jednotlivých vzorků. Fotosky obrazových 
záběrů z restaurovaného audiovizuálního díla dokladující stav před restaurováním, v průběhu 
restaurování a po restaurování filmového díla. 

 
B.4.1. Histogramy před restaurováním (horní obrázek) a po restaurování (dolní obrázek) dokládají, že 

došlo k zesvětlení obrazu a jeho černobílé neutralizaci. 
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B.5. TIFF testovacího obrazce použitého pro restaurátorské práce k nastavení korektoru a projekce. 

Referenční obrazce použité k nastavení barevného korektoru a digitálního korektoru nebo 
vypalovacího laseru, v případě vzniku nového negativu z restaurovaných digitálních dat. 

 

           
 
 
B.6.  Další uvedená fotodokumentace, potřebná pro textovou část restaurátorské zprávy. 
   
   Není dohledána.  
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C. KINEMATOGRAFICKÉ VZORKY 
 
 
C.1. Referenční testovací obrazec šedé a barevné tabulky (ARRI, případně SMPTE D-Cinema 

Leader  
DCDM/SMPTE Stem Subjective Test Film) ve formátu DPX/TIFF použitý při práci expertní skupiny 
na určeném barevném korektoru. 

 
C.2. Videogramy celé šíře filmových substrátů použitých k digitalizaci ve formátu z INSPEKČNÍHO  

STOLU s časovým kódem určeným pro výběr klíčových scén nebo pracovní digitalizát mov s TC 
pořízený z KK (např. QT ProRes HD 4444 330 Mb/s / QT ProRes HD 422 LT 110 Mb/s) 
z kontinuálního digitalizačního zařízení (telecine) s časovým kódem určeným pro výběr klíčových 
scén. 

 
C.3. DFSK/DFRK (DFAP/DFRRP) – digitální faksimile signované kopie/digitální faksimile referenční  

kopie – Digital Facsimile of Answer Print or Digital Facsimile of Reference Release Print – 
naskenované DPX/TIFF z vybraných klíčových scén z referenční pozitivní kopie je vzorek 
digitálního otisku referenční kopie (RK) v době vzniku vzorkovníku daného filmu. Slouží 
k porovnávání a k případnému následnému studiu degradace barviv ve filmových surovinách 
v budoucnu. Tento vzorek digitálně zafixuje stav referenční kopie k danému datu. Faksimile je 
přesná napodobenina památky či její části, s originálem shodná v tvaru a barvě, odlišná použitou 
technologií a materiálem. Faksimile zachycuje aktuální stav díla včetně stop jeho vývoje v čase 
(poškození apod.). 

 
C.4. DSM z ON (DP, DN, IMN, IMP, KK, K) – naskenované DPX/TIFF z vybraných klíčových scén  

z originálního negativu je vzorek nativního neupraveného skenu Digital Source Material (DSM) 
pořízeného z vybraných vzorků dochovaných originálních zdrojů filmu, v nejlepším případě ON, 
originálního negativu natočeného kamerou (originální obrazový negativ, duplikační pozitiv, 
duplikátní negativ, intermediát negativ, intermediát pozitiv, kombinovaná kopie, němá kopie – 
ON, DP, DN, IMN, IMP, RRP, SP). Tento vzorek je vytvořen na základě strukturálního skenovacího 
testu sloužícího k výběru nejvhodnějšího nastavení parametrů digitalizačních postupů s ohledem 
na zdrojové materiály vhodné k digitalizaci. 

 
C.5. KORK (EGAP) – DRA – modifikovaný DPX/TIFF DCDM s kamerovou okeničkou a bez 

provedených  
retuší – vzor kvalifikovaného odhadu restaurátora a expertní skupiny o tom, jak měl film vypadat 
a být slyšen na dobové premiérové projekci. Tento vzorek se pořizuje naskenováním v nativním 
rozlišení z ON (originálního negativu 35mm = 4K), respektive OZM (originálního zvukového 
mixu) nebo hierarchicky nejbližších dochovaných zdrojů. Tento restaurátorský odhad probíhá 
porovnáním s digitalizovanou referenční kopií DFRK. 

 
C.6. Zvukový vzorek ve formě WAV (Waveform Audio File) nebo BWF (Broadcast Wave 

Format) souborů – vzorek původního zvukového formátu z vybraných klíčových scén 
z referenční kopie nebo z negativu zvuku nebo ze zvukového mixu, respektující původní 
obrazovou frekvenci a počet stop původního záznamu. Zvukové vzorky reprezentující stav před 
a po restaurování zvuku. Bitová hloubka je preferovaná 24 bitů (minimálně 16 bitů), vzorkovací 
kmitočet minimálně 48 kHz. V případě, že byl vzorek pořízen s vyšším vzorkovacím kmitočtem 
(např. 96 kHz), pak je tento ponechán. 

 
Zvukový vzorek není zařazen, protože se zvuková složka se nevzorkovala 

 
C.7. Náhledové soubory popisující obsah vzorků vyšších formátů kapitol 4., 5., 6, které nelze  

jednoduše promítnout. Proto jsou vyrobeny náhledové soubory, které jsou vygenerovány např. 
v QT ProRes HD 4444 330 Mb/s / QT ProRes HD 422 LT či jiném pomocném digitálním formátu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



269	  
	  

 
 
VZORKOVNÍK DRA METODIKY F – FILM STŘÍBRNÝ VÍTR 
0007/2016/DRA/F/STRIBRNY_VITR/AMU-NAKI 
 
A. TEXTOVÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÉ ZPRÁVY 
 
1. PROTOKOL O PRŮBĚHU VÝZKUMNÉ AKCE   
 
 
a) Název, číslo výzkumného protokolu, termíny a místo provedení výzkumné akce  
 
NÁZEV VÝZKUMNÉ AKCE: 0012/2015/EXPERTNÍ SKUPINA  

STŘÍBRNÝ VÍTR – Vzorkování DRA 
 
Číslo metodiky: DRA F1 
Barevné originální negativy AGFA  
Photoplenka (f1), AGFA WOLFEN  
(f2), VEB ORWO NC-1 (f3), VEB  
ORWO NC-3 (f4) 

 
DRUH VÝZKUMNÉ AKCE:     Hodnocení a kvalifikovaný odhad DRA 
 
SOUVISÍ S ČINNOSTÍ PRACOVNÍ SKUPINY:   III. SKUPINA TABULKA 
 
PRACOVNÍ PODSKUPINA:    2. Pracovní podskupina pro obrazové 

testy  
identifikující různé zdroje 
kinematografických materiálů 

 
DATUM:       21.7. 2015 - 12.7. 2016 
 
MÍSTA KONÁNÍ VÝZKUMNÉ AKCE:   CINEPOST Barrandov, Kříženeckého  

náměstí 322/5, 152 00 Praha 5 
Hlubočepy 

 
KOORDINÁTOR VÝZKUMNÉ AKCE:    Marek Jícha 
 
ÚČAST:        Marek Jícha, Ivan Vít, Vidu Gunaratna, 

Pravoslav Flak, Daniel Souček, 
Antonín Weiser, Josef Špelda,  
Martin Čech, Jiří Myslík, Karel Fliegel, 
Maktéta Nedvědová, Jaromír Šofr, 
Klaus Fuxjager, Anrej Barla, Miroslav 
Jedlička, Jiří Šimunek. 

 
ZADANÉ TÉMA VÝZKUMU: Vzorkování a výzkum  

filmu Stříbrný vítr 
 
CÍLE VÝZKUMU:      Vzorkovník DRA 
 
PROTOKOL VYPRACOVAL/LA:     Marek Jícha 
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b) 
Zápis o sestavení expertní skupiny a jmenování hlavního restaurátora výzkumné vzorkovací 
akce 
 
Expertní skupina byla sestavena z výzkumných pracovníků Akademie múzických umění v Praze: 
 
Expertní skupina: 
restaurátor obrazu   Marek Jícha 
restaurátor zvuku   zvuková složka se nevzorkovala 
autor díla              --- nežijící 
autor obrazové složky díla  --- nežijící 
autor zvukové složky díla  --- nežijící 
expertní dohled kameramanů  Ivan Vít 
                                                     Klaus Fuxjager 

Daniel Souček 
expertní dohled zvukového mistra zvuková složka se nevzorkovala 
     zvuková složka se nevzorkovala 
expert filmové historie                  Miroslav Jedlička 
externí expert zadavatele  Ivo Mathé 
vedoucí obrazové a zvukové techniky Tomáš Srovnal 
kolorista     Tomáš Chudomel 
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c) 
Zápis o inspekci zdrojových/referenčních materiálů k digitalizaci (včetně proměření hustoty 
a smrštění vybraných políček klíčových scén apod.) 
 
V Národním filmovém archivu byly nalezeny tyto informace o zdrojových materiálech: 
 
ORIGINÁLNÍ NEGATIV: 
 
1. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:    Stříbrný vítr 
verze:     česká 
rok výroby:   1954 
země původce (koprodukce):    ČSR   
rok výroby/rok prvního uvedení:     1956     
výrobce (producent):   Studio uměleckého filmu    
scénář:  Václav Krška     
režie:   Václav Krška 
kamera:    Ferdinand Pečenka 
zvuk:   Stanislav Vondraš, Adolf Nacházel   
hudba:   Jiří Srnka 
produkce:   František Sandr 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie/negativ 
zvuku): 
negativ obrazu I. 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu: nedohledáno 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie:  7115 
metráž (stopáž):  2705,9 m 
počet dílů:  11 
rok vzniku:  1954 
rok zařazení do sbírky:  1973 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): 
vzácnost (jedinečnost):   2 
stav (úroveň mechanického poškození):  slabé zapršení začátků a konců dílů, místy oboustranné rysky 
a rýžky, perforace dřená, místy mělce natlačená, po slepce hluboce natlačená, ojediněle je vylepená 
perforace  materiálem, smrštění 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo/hustotní,plochový]:  poznámka 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
standard obrazu  (ano/ne, výrobce a typ materiálu):  ne, AGFACOLOR B 
standard zvuku (ano/ne, výrobce a typ materiálu): nedohledáno 
clonkové pásy, číslovací šablony s informacemi o vyrovnávání vzorové kopie (ano/ne, formát):  
clonkový pás + děrná páska 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,37 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  AGFACOLOR B,  (tit. AGFACOLOR 
G) 
typ podložky a perforace:   nitrátní a pozitivní 
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2. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:    Stříbrný vítr 
verze:     česká 
rok výroby:   1954 
země původce (koprodukce):    ČSR   
rok výroby/rok prvního uvedení:     1956     
výrobce (producent):   Studio uměleckého filmu    
scénář:  Václav Krška     
režie:   Václav Krška 
kamera:    Ferdinand Pečenka 
zvuk:   Stanislav Vondraš, Adolf Nacházel   
hudba:   Jiří Srnka 
produkce:   František Sandr 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie/negativ 
zvuku): 
negativ obrazu II. 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu: nedohledáno 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie:  7252 
metráž (stopáž):  2877,9 m 
počet dílů:   11 
rok vzniku:  1954 
rok zařazení do sbírky:  1974 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): nedohledáno 
vzácnost (jedinečnost):   2 
stav (úroveň mechanického poškození):  děrování dřené, místy slabé rýžky,  smrštění 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo/hustotní,plochový]: nedohledáno 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
standard obrazu  (ano/ne, výrobce a typ materiálu):  ne, AGFACOLOR B 
standard zvuku (ano/ne, výrobce a typ materiálu): nedohledáno 
clonkové pásy, číslovací šablony s informacemi o vyrovnávání vzorové kopie (ano/ne, formát): 
clonkový pás 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,37 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu: AGFACOLOR B, (tit. AGFACOLOR G) 
typ podložky a perforace:  nitrátní a pozitivní 
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DUPLIKAČNÍ POZITIV: 
 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:    Stříbrný vítr 
verze:     česká 
rok výroby:   1954 
země původce (koprodukce):    ČSR   
rok výroby/rok prvního uvedení:     1956     
výrobce (producent):   Studio uměleckého filmu    
scénář:  Václav Krška     
režie:   Václav Krška 
kamera:    Ferdinand Pečenka 
zvuk:   Stanislav Vondraš, Adolf Nacházel   
hudba:   Jiří Srnka 
produkce:   František Sandr 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie/negativ 
zvuku): 
duplikační pozitiv 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu: nedohledáno 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: nedohledáno 
metráž (stopáž):  2714,3 m 
počet dílů:   11 
rok vzniku:  2001 
rok zařazení do sbírky:  2002 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): nedohledáno 
vzácnost (jedinečnost):   2 
stav (úroveň mechanického poškození):  bez závad 
formát obrazu [35mm, 16mm]:   35 mm 
formát zvuku [mono,stereo/hustotní,plochový]:   plochový 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
standard obrazu  (ano/ne, výrobce a typ materiálu): nedohledáno 
standard zvuku (ano/ne, výrobce a typ materiálu): nedohledáno 
clonkové pásy, číslovací šablony s informacemi o vyrovnávání vzorové kopie (ano/ne, formát): 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,37 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  2242 094 0172 414 EASTMAN  
typ podložky a perforace:  polyesterová a negativní 
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KOMBINOVANÉ KOPIE: 
 
1. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:    Stříbrný vítr 
verze:     česká 
rok výroby:   1954 
země původce (koprodukce):    ČSR   
rok výroby/rok prvního uvedení:     1956     
výrobce (producent):   Studio uměleckého filmu    
scénář:  Václav Krška     
režie:   Václav Krška 
kamera:    Ferdinand Pečenka 
zvuk:   Stanislav Vondraš, Adolf Nacházel   
hudba:   Jiří Srnka 
produkce:   František Sandr 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie/negativ 
zvuku): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:  10519 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: nedohledáno 
metráž (stopáž):  2701,2 m 
počet dílů:   6 
rok vzniku:  nedohledáno 
rok zařazení do sbírky:  1976 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne):  nedohledáno 
vzácnost (jedinečnost):   0 
stav (úroveň mechanického poškození):  začátky a konce dílů zapršené, děrování dřené, na začátku 
6.dílu protržená perforace,  zástřihy,  dřené rysky, rýhy,  35 slepek + stav 3 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo/hustotní,plochový]:  plochový 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
standard obrazu  (ano/ne, výrobce a typ materiálu): nedohledáno 
standard zvuku (ano/ne, výrobce a typ materiálu): nedohledáno 
clonkové pásy, číslovací šablony s informacemi o vyrovnávání vzorové kopie (ano/ne, formát): 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,37 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Orwocolor 
typ podložky a perforace:   acetátní a pozitivní 
 
***** 
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2. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:    Stříbrný vítr 
verze:     česká 
rok výroby:   1954 
země původce (koprodukce):    ČSR   
rok výroby/rok prvního uvedení:     1956     
výrobce (producent):   Studio uměleckého filmu    
scénář:  Václav Krška     
režie:   Václav Krška 
kamera:    Ferdinand Pečenka 
zvuk:   Stanislav Vondraš, Adolf Nacházel   
hudba:   Jiří Srnka 
produkce:   František Sandr 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie/negativ 
zvuku): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:   28322 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: nedohledáno 
metráž (stopáž):  2666,7 m 
počet dílů:   6 
rok vzniku:  2001 
rok zařazení do sbírky:  2001 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): 
vzácnost (jedinečnost):   0 
stav (úroveň mechanického poškození):  kopie bez poškození 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo/hustotní,plochový]:  plochový 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
standard obrazu  (ano/ne, výrobce a typ materiálu): nedohledáno 
standard zvuku (ano/ne, výrobce a typ materiálu): nedohledáno 
clonkové pásy, číslovací šablony s informacemi o vyrovnávání vzorové kopie (ano/ne, formát): 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,37 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Agfacolor 
typ podložky a perforace:  polyesterová a pozitivní 
 
***** 
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3. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:    Stříbrný vítr 
verze:     česká 
rok výroby:   1954 
země původce (koprodukce):    ČSR   
rok výroby/rok prvního uvedení:     1956     
výrobce (producent):   Studio uměleckého filmu    
scénář:  Václav Krška     
režie:   Václav Krška 
kamera:    Ferdinand Pečenka 
zvuk:   Stanislav Vondraš, Adolf Nacházel   
hudba:   Jiří Srnka 
produkce:   František Sandr 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie/negativ 
zvuku): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:   28322 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: nedohledáno 
metráž (stopáž):  2703,1 m 
počet dílů:   6 
rok vzniku:    nedohledán 
rok zařazení do sbírky:  2004 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): nedohledáno 
vzácnost (jedinečnost):   0 
stav (úroveň mechanického poškození):  začátky a konce oboustranně zapršené, rysky, nepravidelné 
rýhy, krátké příčné rysky zasahující do zv.stopy, dřený podklad, perforace natlačená 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo/hustotní,plochový]:  plochový 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
standard obrazu  (ano/ne, výrobce a typ materiálu): nedohledáno 
standard zvuku (ano/ne, výrobce a typ materiálu): nedohledáno 
clonkové pásy, číslovací šablony s informacemi o vyrovnávání vzorové kopie (ano/ne, formát): 
nedohledáno 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,37 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Agfacolor PC 5 
typ podložky a perforace:   acetátní a pozitivní 
 
***** 
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VÝBĚR REFERENČNÍ KOPIE RK: 
 
Výběrová projekce k nalezení referenční kopie za účasti expertní skupiny: M. Jícha, I. Vít, P. Flak, V. 
Gunaratna, M.Čech, A. Weiser, J. Myslík, K. Fliegel, M. Nedvědová. Výběr vzorků proběhl dne 21.7. 
2015 v postprodukci CINEPOST Barrandov a.s., Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5 na kalibrovaném 
projektoru Bauer 14. Byly zkoumány tyto kopie: 
 
10519   -     IV.1D/2    ORWO 

 
 
nepoškrábaná kopie mající syté černé a prokreslené bílé polotóny i v přeexpozicích slunečných scén na 
bílých kostýmech, hustotně neklidná kopie, ale tento neklid neruší je charakteristický pro starý vzhled 
dobového příběhu, barevné podání oranžových pleťovek „broskvová barva“, barvy jsou celkově syté 
Restaurátorská skupina – NE 
 
26917   -    V.6J/1   AGFA 

 
 
nepoškrábaná, přesvětlená, měkčí a hustotně neklidná kopie, barvy jsou vemi teplé, jakoby přetaženy 
oranžovým tónem, který potlačuje všechny zelené a modré barvy, kopie je částečně nevyrovnaná, 
některé záběry jsou měkčí a některé přesvětlené a nebo zcela barevně ujeté (večer v okně 1. díl). 
Restaurátorská skupina – NE 
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28322   -   V.13K/6     AGFA 

 
 
poškrábaná kopie, která je velmi vybledlá, dost desaturovaná ve všech barevných tónech. Kopie má 
měkké podání kontrastu, ale dá se na ní odečíst kameramanský záměr barevného svícení. Kopie 
působí vyrovnaným charakterem. 
Restaurátorská skupina – ANO 
 
 
Byla vybrána kopie 28322 a převezena na inspekci na inspekčním stole KINOTON FVT 1200. 
 
 
STŘÍBRNÝ VÍTR :   Originální negativ: AGFACOLOR B  Pozitiv: Agfacolor PC5 
 
 
Vše je doloženo kartou historického výzkumu: 
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Viz. Fotodokumentace  B.1.1. – ANALÝZA MATERIÁLŮ ORIGINÁLNÍHO NEGATIVU NA  

  INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
B.1.2. – ANALÝZA MATERIÁLŮ POZITIVNÍ REFERENČNÍ KOPIE NA  

  INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
B.1.3.  - VIDEOGRAMY POŘÍZENÉ  

  NA INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
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d) 
Zápis o výběru klíčových scén expertní skupinou 
 
Výběr refrenčních vzorků pozitivní kopie proběhl na projekci 21.7. 2015 v kalibrované projekci 
Cinepost Barrandov na kalibrovaném projektoru Bauer 14 za účasti kameramanů M. Jíchy, I. Víta, P. 
Flaka, V. Gunaratny, M.Čecha, A. Weisera, J. Myslíka. 
 
Vzorky dle TC: 
 
STŘÍBRNÝ VÍTR - STARTY TC - POZITIVNÍ KOPIE - ZAČÍNAJÍ NA àSTARTß  
 
28322   -   V.13K/6     AGFA 
 
1 DÍL  
TC 01:04:30:02 – 01:06:21:02  CHLAPCI SE KOUPOU, EXT. DEN 
TC 01:10:32:03 – 01:12:02:14    PŘÍCHOD CHLAPCE DO BYTU, INT. NOC 
TC 01:12:42:13 – 01:14:12:13     CHLAPEC V OKNĚ INT. NOC 
 
2 DÍL  
TC 02:01:37:17 – 02:03:07:17    VOJENSKÝ KLUB S ČERVENOU LAMPOU, INT. NOC 
TC 02:08:11:16 – 02:09:41:16    DLOUHÁ CHŮZE NOČNÍM PARKEM, EXT. NOC 
 
4 DÍL  
TC 04:11:08:23 – 04:12:38:23    HÁDKA V BYTĚ S MATKOU, INT. NOC 
 
5 DÍL  
TC 05:01:50:18 – 05:03:20:18    NA KOLOTOČI, EXT. DEN 
TC 05:07:06:23 – 05:08:29:11    V NEVĚSTINCI, INT. NOC 
 
6 DÍL  
TC 06:04:13:21 – 06:05:43:21    SCHŮZKA NA HŘBITOVĚ, EXT. DEN  
 
Dohledání týchž vzorků v originálním negativu ON 29 AGFACOLOR B 
 
STŘÍBRNÝ VÍTR - STARTY TC – ORIGINÁLNÍ NEGATIV  
DÍLY A ZAČÍNAJÍ NA àSTARTß        DÍLY B ZAČÍNAJÍ NA àČÁST Bß 
 
ZAPAPÍRKOVÁNO V NFA – NEGATIV JE HOŘLAVÝ NITRÁT - negativ nebyl poskytnut NFA na 
inspekční stůl KINOTON FVT 1200, údaje jsou vyhledávány ručně na převíjecím stole 
pracovníky NFA. 
 
1 DÍL  
1A   4m24.01s (6337)   -   6m36.02s (9506)     CHLAPCI SE KOUPOU, EXT. DEN  
1B   1m30.04s (2164)   -   3m08.10s (4522)     PŘÍCHOD CHLAPCE DO BYTU, INT. NOC 
1B   3m47.10s (5458)   -   5m35.14s (8054)     CHLAPEC V OKNĚ INT. NOC 
2 DÍL  
2A   1m34.12s (2268)   -   3m31.16s (5080)    VOJENSKÝ KLUB S ČERVENOU LAMPOU, INT. NOC  
2B   0m19.15s (0471)   -   2m32.02s (3650)    DLOUHÁ CHŮZE NOČNÍM PARKEM, EXT. NOC 
4 DÍL  
4B   1m32.11s (2219)   -   3m16.00s (4704)  HÁDKA V BYTĚ S MATKOU, INT. NOC 
5 DÍL  
5A   1m57.09s (2817)   -   3m31.10s (5074)    NA KOLOTOČI, EXT. DEN 
5A   7m22.07s (10615) -   8m53.00s (12792)   V NEVĚSTINCI, INT. NOC 
6 DÍL  
6A   4m25.11s (6371)   -   6m25.14s (9254)    SCHŮZKA NA HŘBITOVĚ, EXT. DEN  
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e) 
Zápis o nastavení digitalizačního zařízení při digitalizaci jednotlivých vzorků a o skenování 
kopie a negativu 
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f) 
Zápis o restaurování obrazu (grading: jasová struktura obrazu, barevný tón a sytost 
obrazu) a zvuku (frekvenční a dynamický rozsah, počet a umístění kanálů v kontejneru) 
 
Výroba DFRK: 
Hodnotící expertní skupina, která gradovala faksimili pozitivních vzorků, se sešla dne 26. srpna 2015 
v postprodukčním studiu CINEPOST Barrandov, v  projekci Cinepost Barrandov na kalibrovaném 
projektoru Bauer 14 ve složení: I. Vít, J. Šofr, M. Jícha, P. Flak, J. Špelda, D. Souček, A. Weiser, V. 
Gunaratna, K. Fuxjager. 
Kolorista: Tomáš Chudomel 
 
Viz. Fotodokumentace  B.1.4. – VÝROBA DFRK/RK 
 
 
Vzorkování DRA: 
 
Hodnotící expertní skupina, která gradovala DRA vzorky u ON, se sešla dne 12. července 2016 
v postprodukčním studiu CINEPOST Barrandov, v  projekci Cinepost Barrandov na kalibrovaném 
projektoru Bauer 14 ve složení: K. Fuxjager, A. Barla, J. Myslík, D. Souček, M. Jedlička, M. Jícha, I. 
Vít, J. Šimunek. 
Kolorista: Tomáš Chudomel 
 
Viz. Fotodokumentace  B.1.5. – VZORKOVNÍK DFRK X DRA 
 
 
Proměření výsledků: 
 
V postprodukčním studiu CINEPOST Barrandov na kalibrovaném projektoru Bauer 14 35mm. Před 
vlastní prací proběhlo rovněž kalibrování digitálního projektoru pro barevný prostor P3, které provedl 
pracovník výzkumu NAKI Jiří Myslík s využitím testovacích měřících obrazců SMPTE (DCDM) dle 
mezinárodního standardu SMPTE 428-6:2009, dále měřícího a kontrolního filmu (DCP) dle 
mezinárodního standardu SMPTE 428-6:2009 s použitím spektrofotometru PhotoResearch SpectraScan 
PR-740. 
 
 
Digitální restaurování obrazu: 
 
Restaurování obrazu filmu Stříbrný vítr probíhalo dle výzkumného plánu. Rozdílnost v podání 
kontrastu u refrenční kopie (doba vzniku kopie není dohledána) způsobené jejím značným stářím 
vykazovala větší rozdíl oproti restaurovanému digitálnímu obrazu pořízeném skenováním z 
originálního negativu, stáří přes 62 let, přesto stále bezvadné reprodukovatelnosti. Ve vzorcích DRA 
došlo k mírnému zesvětlení, nastavení úrovně černých tónů a bílých tónů v závislosti na porovnání 
těchto úrovní k degradované referenční kopii. Barevný odhad byl proveden na základě odhadu 
strmosti porovnáváním s referenční kopií a barevností, která vyžadovala odstranění žlutozeleného 
nádechu a vyčištění ple’tových tónů, při zachování charakteru dobových barevných materiálů 
AGFACOLOR. Negativ je uložen v depozitářích NFA. Protože u originálního negativu hořlavého nitrátu 
nebylo možno měřit jeho průběžné smrštětní, ani provézt komplexní rešerši stavu negativu, nebyl 
zapůjčen NFA pro potřeby výzkumu NAKI na inspekčním stole KINOTON FVT 1200, záznam o smrštění 
originálního negativu nebyl poskytnut ani rešerší objednanou výzkumem přímo v NFA. Expertní 
skupině tento údaj nebyl dán k dispozici viz. karta historického výzkumu (odd. C) této zprávy). Stáří 
filmu je 62 let. Restaurování bylo schváleno expertní skupinou jednohlasně jako vynikající. 
 
Viz. Fotodokumentace  B.4. – ANALYTICKÉ HISTOGRAMY A SCREENSHOTY 
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Restaurátorská analýza obrazu: 
 
Film Stříbrný vítr jako dramatický žánr ve své barevné podobě souzní s estetikou impresionistických 
krajinomaleb 19. století. Příběh je z téže doby. Malířský styl barevnosti filmu je zjevně dán zčásti 
charakterem a nedokonalostí barevného podání materiálů Afgacolor, ale hlavně stylizovanou prací 
zkušeného kameramana Ferdinanda Pečenky, který uvědoměle zasahoval do barevnosti filmu 
stylizovanou prací s barevnými filtry. Fialovo zelené kontrasty nočních scén procházející studentské 
dvojice mladých mužů, červeno modré filtrování studiových scén vojenského privátního klubu, i 
uvědoměle desaturovaná zeleň impresivně vyjadřující pozdně letní horké příměstské atmosféry, kdy 
se chlapci koupou v řece Otavě. Tato barevnost zjemnělá prací architekta Karla Škvora a kostýmních 
návrhářů Ferdinanda Váchy a Věnceslavy Kulhavé vytváří jemný a ucelený barevný obrazový koncept, 
který má jasná pravidla a lze jej proto kvalifikovaně restaurovat do původní podoby.  
 
 
Skenování negativu: 
 
Skenování negativu filmu Stříbrný vítr proběhlo na zařízení Northlight 2 v nativnim rozlišení skeneru 
8K 
přepočteného do 4K výstupních DPX souborů představujících jednotlivá políčka obrazu. Film byl 
skenován v plném jasovem rozsahu negativu 2.048D interpretovaný 10bitovou logaritmickou škálou. 
Sken byl realizován v postprodukční společnosti UPP – Universal Production Partners, Žitomírská ul. 7, 
Praha 10, skeneristou Janem Krupičkou. 
 
 
Retušování: 
 
V rámci výroby restaurátorských vzorků DRA H1 filmu STŘÍBRNÝ VÍTR nebyly vzorky retušovány, 
neboť retušování není předmětem metodického postupu nastavení kvalifikovaného odhadu/odvození 
vzhledu obrazu filmu, jak vypadal v době premiéry filmu. Celkový stav negativu je možno vyjádřit 
(stupnice 1-5 (5= silně požkozený negativ)) číslem 3.  
 
 
Obrazové restaurování: 
 
Obrazové restaurování proběhlo pouze na úrovni vzniku vzorků vybraných scén pro vzorkovník DRA. 
 
 
Zvukové restaurování: 
 
Zvukové restaurování nebylo provedeno, výzkum tohoto filmu nebyl zařazen do výzkumu zvukové 
složky filmu. 
 
 
Výstupní kontrola: 
 
Po hodnotící projekci dne 12. července 2016 v postprodukčním studiu CINEPOST Barrandov v  projekci 
Cinepost Barrandov na kalibrovaném projektoru Bauer 14 ve složení expertní skupiny: K. Fuxjager, A. 
Barla, J. Myslík, D. Souček, M. Jedlička, M. Jícha, I. Vít, J. Šimunek. Digitální restaurátor: Marek Jícha, 
kolorista Tomáš Chudomel a vedoucí technolog Tomáš Srovnal, bylo konstatováno, že digitalizace 
proběhla úspěšně. Byla splněna přísná kritéria metodiky DRA: 
 
1. kritérium: Obraz je digitalizován v rozlišení odpovídajícím originálnímu kinematografickému 
materiálu, v původní snímkové frekvenci, v poměru stran a velikosti obrazu odpovídajícím originálu 
a s dostatečným rozsahem jasů zachovávajícím věrnost originálu. Zvuk je digitalizován v rozlišení 
minimálně 48 kHz, 24 bit, v odpovídajícím počtu kanálů. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
2. kritérium: Na restaurování filmu se podílelo profesionální pracoviště odborných filmových 
a digitálních restaurátorů, pokud možno s odborným vysokoškolským vzděláním nejlépe v oborech 
kamera a zvuková tvorba. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
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3. kritérium: Na restaurování filmu se podíleli autoři filmu – kameramani, mistři zvuku a režiséři 
(pokud jsou k dispozici) a zástupci delegovaní jejich profesními autorskými asociacemi. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
4. kritérium: Zrestaurovaný film je schválen expertní skupinou a výše uvedenými autory filmového 
díla, jsou-li dostupní, kteří by spolu s členy expertní skupiny měli po vzájemné dohodě podepsat 
oficiální schvalovací protokol expertní restaurátorské skupiny k provedenému digitálnímu restaurování 
audiovizuálního díla a restaurátorskou zprávu dokladující, že byla použita metoda DRA. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
5. kritérium: Digitální restaurování kinematografického díla a kvalifikované odvození či odhad rozdílů 
kvality mezi DFRK a DRA musí být provedeno digitálním restaurátorem a expertní skupinou v zájmu 
zachování autorského konceptu filmového díla ve smyslu autorského zákona. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
6. kritérium: Jako jediný zdroj pro archivování DRA je použit tzv. Master Archive Package (MAP) 
a Intermediate Access Package (IAP), nebo další vyvinuté archivační digitální postupy odpovídající ISO 
normě, z něhož se následně vytvářejí veškeré kopie pro jakékoliv distribuční formáty (digitální kino, 
televize, domácí video, web atd.), a to bez jakéhokoliv zásahu do podoby díla dle výše definovaných 
kritérií (s výjimkou změn v celkové velikosti obrazu a odlišné úrovně komprese v závislosti na 
příslušném distribučním formátu). Pokud neexistuje verze originálního mixu zvuku určeného pro 
televizi či domácí kina, musí být před archivací DRA vytvořena standardním způsobem, odpovídajícím 
současným požadavkům na tato média. V současnosti je to např. norma EBU R128 pro stanovení 
průměrné hlasitosti. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
 
Výsledek hodnocení expertní skupiny: 
 
Digitální restaurátor a expertní skupina řešící restaurování DRA vzorků obrazu filmu Stříbrný vítr 
shledala práci na digitalizaci za bezproblémovou. Restaurátor obrazu Marek Jícha hodnotí práci celé 
expertní skupiny jako zodpovědnou a vysoce profesionální. 
 
Členové expertní skupiny protokolárně stvrzují: 
• Expertní skupina pracovala kvalifikovanými postupy lege artis na základě metodiky digitalizace a 

digitálního restaurování DRA vytvořené v rámci projektu NAKI AMU/NFA DF13P01OVV006 
(Metodiky digitalizace národního filmového fondu) a při respektování etického kodexu restaurování 
filmů DRA, AMIA, FIAF a IASA. 

• Byly splněny základní principy hodnocení za účelem posouzení odstranění degradace kvality obrazu 
působením času. Při sledování hraničních přijatelných odchylek od subjektivně nastavené kvality 
byly použity postupy objektivní softwarové analýzy vytvořené na základě statisticky stanovených 
pozorovatelných diferencí v barevné a jasové struktuře obrazu. 

• Obraz byl digitalizován v parametrech rozlišení obrazových bodů, snímkové frekvence, stranových 
poměrů, velikosti obrazu, rozsahu jasů a barevné hloubky odpovídajících předlohovým nosičům. 

• V průběhu prací nebylo žádným způsobem neautorizovaně zasaženo do podoby a struktury 
audiovizuálního díla, audiovizuální dílo nebylo zkráceno ani jinak střihově upraveno. 

• Proběhla závěrečná kontrolní projekce zhotoveného digitálního masteru audiovizuálního díla 
v digitálně restaurované podobě a nebyly zjištěny vady ani nedostatky (jako jsou zejm. výpadky 
obrazu či zvuku, chybějící části, výrazné slepky, posun dělení, asynchronnost, výrazné zvukové 
lupance, apod.). Kvalitativní rozdíly při projekci autorizované referenční kombinované kopie proti 
výslednému digitálnímu masteru jsou v tonalitě a barevném podání obrazu v subjektivně 
přípustných limitech. Výsledné audiovizuální dílo a díla audiovizuálně užitá po přepisu a digitálním 
restaurování metodou DRA věrně odpovídají originálnímu dílu audiovizuálnímu a dílům 
audiovizuálně užitým zaznamenaným na předlohových nosičích, na jejichž podkladě byl přepis 
proveden. 

• Po dohodě členů expertní skupina vydává dnešního dne schvalovací výrok. 
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Schvalovací výrok: 
Výsledný záznam (digitální master vzorků DRA) předmětného audiovizuálního díla 
• byl vytvořen předepsaným postupem a splňuje kriteria metodiky digitalizace a digitálního 

restaurování DRA, 
• je vyjádřením originálního audiovizuálního díla v digitálně restaurované podobě, 
• lze jej považovat za digitálně restaurovaný autorizát (DRA). 
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2. PROTOKOL O TECHNOLOGICKO-HISTORICKÉM VÝZKUMU 
 
 
STŘÍBRNÝ VÍTR (Silvery Wind)  drama 
 
Anotace: 
Lyrický román Fráni Šrámka postihující první milostné zmatky maloměstského septimána natočil 
režisér Václav Krška v roce 1954 jako stylově přesné dílo unikající tíživé dobové atmosféře. 
Idealistický Jeník Ratkin zápasí s úzkoprsým otcem, který pro něj ztělesňuje nepochopitelný, 
pokrytecký svět dospělých. Ve světě Jeníkových hořkosladkých zážitků první lásky hraje hlavní roli 
Anička „posedlá“, která se však nedokáže vymanit ze závislosti na konformních představách… Do 
hlavní role obsadil Krška svého oblíbeného herce, tehdy dvaadvacetiletého Eduarda Cupáka. Ten se 
objevil v životopisných snímcích Mladá léta (začínající spisovatel Alois Jirásek) a Z mého života 
(Antonín Dvořák) či v dalším působivém režisérově šrámkovském opusu - Měsíci nad řekou, kde si 
zahrál senzitivního studenta Vilíka Roškota.  
 
OBSAH: 
Druhá polovina 19. století. V malém jihočeském městě prožívá septimán Jan Ratkin se svými 
spolužáky zmatky prvních milostných citů. Vnímavý chlapec má čisté sny a představy o životě. Těžce 
nese úzkoprsost a pokrytectví světa dospělých, a proto se často střetává s nepochopením a zlobou. 
Vzplane čistou láskou k Aničce „posedlé“, ale ta si s ním jen zahrává. Zaujme ho zralá krása Heleny z 
kočovné herecké společnosti a nechá se svést zatrpklou vdovou Haurovou. Prázdniny stráví doma s 
nemocnou matkou a nevrlým otcem v atmosféře hořkosti. Jediným světlým bodem je návštěva strýce 
Jiřího, který kdysi miloval jeho matku. Po prázdninách se Jan vrátí do města. Ještě jednou je na pár 
okamžiků šťasten s Aničkou, ta však vzápětí dá přednost zajištěnému lékárníkovi. Hrubý katecheta 
zahlédne v místním nevěstinci Jana a jeho přítele Zacha. Zach je z gymnázia vyloučen, Jana zachrání 
profesor Ramler. Velkou bolest způsobí chlapci zpráva o sebevraždě strýce Jiřího. Ale Jeníkovo mládí 
je lékem na všechny strasti. Naposled se setká s Aničkou a darovanou kopretinou se rozloučí s 
pošetilostí mladých dnů. Dál mu však zní stříbrný vítr mládí a lásky jako posel nové, svobodnější 
budoucnosti.  
 
ZDROJ: http://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396183/stribrny-vitr  
 
 
Rešerše Noemi Purkrábkové: 

 
Zde je seznam toho, co jsem prošla. V některých případech je to poměrně nevyrovnané, ke 
Stříbrnému větru není na Barrandově krom technického scénáře nic, ale zase jsou alespoň pracovní 
fotografie z NFA. V NFA jsem prošla separáty jak filmů, tak režisérů a kameramanů (pokud byly) a 
zároveň i další případné texty – z těchto publikací jsem nic neofotila, jelikož obsahují pouze pár 
povrchních zmínek. Dále jsem prošla složky k osobnostem v městské knihovně – zde jsem vesměs 
nafotila jen názvy článků pro informaci, většina z nich byla k ničemu - především z devadesátých let a 
populárních časopisů či novin. Prošla jsem rovněž články podle výpisu v knize Český hraný film, 
nemyslím, že by byly k něčemu užitečné, ale ty důvěryhodnější jsem stejně nafotila. Přeskakovala 
jsem pochopitelně zcela neužitečné informace typu „chystá se nový film“. 
 
Pro přehlednost většinou uvádím co jsem našla a označuji buď jako ofocené nebo znaménkem (x) to, 
co jsem neofocovala. 
 
1. Archiv FSB 

-‐ lit. Scénář (x) 
-‐ tech. scénář – ofocen 

2. NFA 
-‐ fotografie – mimo jiné série fotografií z natáčení, na nichž je vidět technika – ponechány 

pouze pracovní fotografie 
-‐ separáty (ponechány dva články, které se týkají natáčení a režijní koncepce) 

 
3. Ústřední knihovna – články k osobnostem – minimum, jen rozhovor s Krškou - ofocen 
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4. Další články  

-‐ Filmové informace 4, 1953 (x), Filmové informace 5 (x) – herci, obsazení atd 
-‐ Film a doba: Wenig - Dokument-Román-Film (54, č. 1)) – ofoceno 
-‐ Kino: Wenig – než zavane stříbrný vítr – ofoceno 
-‐ Zvoníček – Stříbrný vítr v románě a ve filmovém scénáři (ofoceno v separátech) 
-‐ Nad Stříbrným větrem- Záběr 6, 1954 - ofoceno 
-‐ Z natáčení Stříbrného větru – filmové informace 5, 1954, č. 12 
-‐ Z míst, kde vzniká Krškův nový film Stříbrný vítr – Lid. Demokracie – ofoceno v separátech 
-‐ Lydie Tarantová: Stříbrný vítr Kino 9, č. 11- ofoceno v separátech 
-‐  Stříbrný vítr v exteriérech – filmové informace – ofoceno 
-‐ Stř. vítr – K natáčení dalšího šrámkovského filmu s režisérem Václavem Krškou – ofoceno 

v separátech 
-‐ Filmová realizace Stříbrného větru Fráni Šrámka – Film a doba 3/6, č. 5 - ofoceno 
-‐  Stříbrný vítr dokončen – Filmové informace 1954, č. 42 - ofoceno 
-‐ Poznámka k hudbě v film S. v. – f. inf. Č. 47- ofoceno 
-‐ Zvoníček: F. Šrámek - Stříbrný vítr – V. Krška – ofoceno v separátech 
-‐ Váslav Krška – Lyrik č. filmu III – Film a doba 1972, č. 7 - ofoceno 
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B. FOTODOKUMENTACE 
 
1.  Fotodokumentace zkoumaných archiválií a dochovaných kinematografických materiálů, filmových 

políček vstupních negativních, pozitivních nebo jiných dochovaných filmových obrazových nosičů. 
 
B.1.1. – ANALÝZA MATERIÁLŮ ORIGINÁLNÍHO NEGATIVU NA INSPEKČNÍM STOLE  

  KINOTON FVT 1200 
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B.1.2. – ANALÝZA MATERIÁLŮ POZITIVNÍ REFERENČNÍ KOPIE NA INSPEKČNÍM STOLE  

  KINOTON FVT 1200 
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B.1.3.  -  VIDEOGRAMY POŘÍZENÉ NA INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
 
Videogramy pozitivní kopie NFA - 28322 AGFA.  
 
 

      
 

       
 
 
Videogramy o originálního negativu nebylo možno pořídit, vzhledem k tomu, že se jedná o hořlavý 
materiál. NFA přepis neumožnil. 
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B.1.4. – VÝROBA DFRK/RK  
 
Fotodokumentace pořízená Ivanem Vítem dokládá věrnost výseldku výroby digitální faksimile. Při 
pozorování očima se expertní skupina shodla na této věrnosti. Snímek pořízený digitálním 
fotoaparátem (vlevo 4K kolorovaný sken pozitivní kopie promítaný digitálně, vpravo projekce téhož 
záběru filmovým projektorem s xenonovou žárovkou) vykazuje mírné změny hlavně barevného podání 
pravé části, která ubíhá mírně do purpurova. To je dáno spektrální citlivostí čipu fotoaparátu, která je 
odlišná od lidského oka. 
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B.1.5. – VZORKOVNÍK DFRK X DRA  
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B. 2. Fotokopie produkčních dokumentů filmu či korespondence týkající se výroby, dokončování  
a distribuce filmu v době jeho vzniku, pokud možno ve standardizovaném formátu PDF. 
 
 
B.3. Fotografie související s výrobou filmu. 
 
 
B.4. Analytické histogramy a pořízené screenshoty z technických zařízení a barevných 

korektorů, dokladující práci na restaurování vzhledu a informující o koloristických zásazích 
a úpravách audiovizuálního díla, dále políčka ze skenovaného filmu a další dokumenty popisující 
proces digitalizace hmotných substrátů a vytvoření jednotlivých vzorků. Fotosky obrazových 
záběrů z restaurovaného audiovizuálního díla dokladující stav před restaurováním, v průběhu 
restaurování a po restaurování filmového díla. 

 
B.4.1. Histogramy před restaurováním (horní obrázek) a po restaurování (dolní obrázek) dokládají, že 

došlo k celkovému zesvětlení obrazu a restaurování barevné degradace obrazu. 
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B.5. TIFF testovacího obrazce použitého pro restaurátorské práce k nastavení korektoru a projekce. 

Referenční obrazce použité k nastavení barevného korektoru a digitálního korektoru nebo 
vypalovacího laseru, v případě vzniku nového negativu z restaurovaných digitálních dat. 

 

           
 
 
B.6.  Další uvedená fotodokumentace, potřebná pro textovou část restaurátorské zprávy. 
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C. KINEMATOGRAFICKÉ VZORKY 
 
 
C.1. Referenční testovací obrazec šedé a barevné tabulky (ARRI, případně SMPTE D-Cinema 

Leader DCDM/SMPTE Stem Subjective Test Film) ve formátu DPX/TIFF použitý při práci expertní 
skupiny na určeném barevném korektoru. 

 
C.2. Videogramy celé šíře filmových substrátů použitých k digitalizaci ve formátu z INSPEKČNÍHO 

STOLU s časovým kódem určeným pro výběr klíčových scén nebo pracovní digitalizát mov s TC 
pořízený z KK (např. QT ProRes HD 4444 330 Mb/s / QT ProRes HD 422 LT 110 Mb/s) 
z kontinuálního digitalizačního zařízení (telecine) s časovým kódem určeným pro výběr klíčových 
scén. 

 
C.3. DFSK/DFRK (DFAP/DFRRP) – digitální faksimile signované kopie/digitální faksimile referenční  

kopie – Digital Facsimile of Answer Print or Digital Facsimile of Reference Release Print – 
naskenované DPX/TIFF z vybraných klíčových scén z referenční pozitivní kopie je vzorek 
digitálního otisku referenční kopie (RK) v době vzniku vzorkovníku daného filmu. Slouží 
k porovnávání a k případnému následnému studiu degradace barviv ve filmových surovinách 
v budoucnu. Tento vzorek digitálně zafixuje stav referenční kopie k danému datu. Faksimile je 
přesná napodobenina památky či její části, s originálem shodná v tvaru a barvě, odlišná použitou 
technologií a materiálem. Faksimile zachycuje aktuální stav díla včetně stop jeho vývoje v čase 
(poškození apod.). 

 
C.4. DSM z ON (DP, DN, IMN, IMP, KK, K) – naskenované DPX/TIFF z vybraných klíčových scén  

z originálního negativu je vzorek nativního neupraveného skenu Digital Source Material (DSM) 
pořízeného z vybraných vzorků dochovaných originálních zdrojů filmu, v nejlepším případě ON, 
originálního negativu natočeného kamerou (originální obrazový negativ, duplikační pozitiv, 
duplikátní negativ, intermediát negativ, intermediát pozitiv, kombinovaná kopie, němá kopie – 
ON, DP, DN, IMN, IMP, RRP, SP). Tento vzorek je vytvořen na základě strukturálního skenovacího 
testu sloužícího k výběru nejvhodnějšího nastavení parametrů digitalizačních postupů s ohledem 
na zdrojové materiály vhodné k digitalizaci. 

 
C.5. KORK (EGAP) – DRA – modifikovaný DPX/TIFF DCDM s kamerovou okeničkou a bez 

provedených retuší – vzor kvalifikovaného odhadu restaurátora a expertní skupiny o tom, jak měl 
film vypadat a být slyšen na dobové premiérové projekci. Tento vzorek se pořizuje naskenováním 
v nativním rozlišení z ON (originálního negativu 35mm = 4K), respektive OZM (originálního 
zvukového mixu) nebo hierarchicky nejbližších dochovaných zdrojů. Tento restaurátorský odhad 
probíhá porovnáním s digitalizovanou referenční kopií DFRK. 

 
C.6. Zvukový vzorek ve formě WAV (Waveform Audio File) nebo BWF (Broadcast Wave 

Format) souborů – vzorek původního zvukového formátu z vybraných klíčových scén 
z referenční kopie nebo z negativu zvuku nebo ze zvukového mixu, respektující původní 
obrazovou frekvenci a počet stop původního záznamu. Zvukové vzorky reprezentující stav před 
a po restaurování zvuku. Bitová hloubka je preferovaná 24 bitů (minimálně 16 bitů), vzorkovací 
kmitočet minimálně 48 kHz. V případě, že byl vzorek pořízen s vyšším vzorkovacím kmitočtem 
(např. 96 kHz), pak je tento ponechán. 

 
Zvukový vzorek není zařazen, protože se zvuková složka se nevzorkovala 

 
C.7. Náhledové soubory popisující obsah vzorků vyšších formátů kapitol 4., 5., 6, které nelze  

jednoduše promítnout. Proto jsou vyrobeny náhledové soubory, které jsou vygenerovány např. 
v QT ProRes HD 4444 330 Mb/s / QT ProRes HD 422 LT či jiném pomocném digitálním formátu. 
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VZORKOVNÍK DRA METODIKY H – FILM AŽ PŘIJDE KOCOUR 
0008/2016/DRA/H/AZ_PRIJDE_KOCOUR/AMU-NAKI 
 
A. TEXTOVÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÉ ZPRÁVY 
 
1. PROTOKOL O PRŮBĚHU VÝZKUMNÉ AKCE   
 
 
a) Název, číslo výzkumného protokolu, termíny a místo provedení výzkumné akce  
 
NÁZEV VÝZKUMNÉ AKCE: 0015/2015/EXPERTNÍ SKUPINA  

AŽ PŘIJDE KOCOUR – Vzorkování 
DRA 
 
Číslo metodiky: DRA H1 
Barevné originální negativy  
KODAK ECN-1 (h1),  
KODAK ECN-2 (h2)  
a Fuji (h3) použité k výrobě kopií 
na pozitivní surovinu KODAK ECP-1 
(hx.1), KODAK ECP-2 (hx.2),  
FUJI COLOR (hx.3) a FERRANIA  
COLOR (hx.4) a ORWOCOLOR 
(hx.5),  AGFACOLOR (hx.6) 

 
DRUH VÝZKUMNÉ AKCE:     Hodnocení a kvalifikovaný odhad DRA 
 
SOUVISÍ S ČINNOSTÍ PRACOVNÍ SKUPINY:   III. SKUPINA TABULKA 
 
PRACOVNÍ PODSKUPINA:   2. pracovní podskupina proobrazové 

testy identifikující různé zdroje 
kinematografických materiálů 

 
DATUM:       10.8. 2015 – 4.3. 2016 
 
MÍSTA KONÁNÍ VÝZKUMNÉ AKCE:   CINEPOST Barrandov, Kříženeckého  

náměstí 322/5, 152 00 Praha 5 
Hlubočepy 

 
KOORDINÁTOR VÝZKUMNÉ AKCE:    Marek Jícha 
 
ÚČAST:        Marek Jícha, Ivan Vít, Daniel Souček, 

Antonín Weiser, Josef Špelda,  
Martin Čech, Klaus Fuxjager,  
Andrej Barla, Jiří Krejčík, Jiří Šimunek, 
Jaromír Šofr, Zdeněk Stuchlík,  
Miroslav jedlička,  

 
ZADANÉ TÉMA VÝZKUMU: Vzorkování filmu Až přijde kocour 
 
CÍLE VÝZKUMU:      Vzorkovník DRA 
 
PROTOKOL VYPRACOVAL/LA:     Marek Jícha 
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b) 
Zápis o sestavení expertní skupiny a jmenování hlavního restaurátora výzkumné vzorkovací 
akce 
 
Expertní skupina byla sestavena z výzkumných pracovníků Akademie múzických umění v Praze: 
 
Expertní skupina: 
restaurátor obrazu   Marek Jícha 
restaurátor zvuku   zvuková složka se nevzorkovala 
autor díla              Vojtěch Jasný 
autor obrazové složky díla  --- nežijící 
autor zvukové složky díla  --- nežijící 
expertní dohled kameramanů  Ivan Vít 

Jiří Šimunek 
Jaromír Šofr 

 expertní dohled zvukového mistra zvuková složka se nevzorkovala 
     zvuková složka se nevzorkovala 
expert filmové historie                  Miroslav Jedlička,  

Zdeněk Stuchlík 
externí expert zadavatele  Ivo Mathé 
vedoucí obrazové a zvukové techniky Tomáš Srovnal 
kolorista     Tomáš Chudomel 
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c) 
Zápis o inspekci zdrojových/referenčních materiálů k digitalizaci (včetně proměření hustoty 
a smrštění vybraných políček klíčových scén apod.) 
 
V Národním filmovém archivu byly nalezeny tyto informace o zdrojových materiálech: 
 
ORIGINÁLNÍ NEGATIV: 
 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:  Až přijde kocour 
verze:  česká 
rok výroby:  1963 
země původce (koprodukce):  ČSSR 
rok výroby/rok prvního uvedení:   1963 
výrobce (producent):  Filmové studio Barrandov 
scénář:  Jiří Brdečka, Jan Werich /dialogy/ 
režie:  Vojtěch Jasný 
kamera:  Jaroslav Kučera 
zvuk:  Dobroslav Šrámek, Bohumír Brunclík /zvukové efekty/, Jaromír Svoboda /hudební efekty/, 
Antonín Jedlička /zvukové efekty/ 
hudba:  Svatopluk Havelka 
produkce:  Jaroslav Jílovec 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
negativ obrazu 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu: nedohledáno 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: nedohledáno 
metráž (stopáž):  2839,3 m 
počet dílů:   12 
rok vzniku: 
rok zařazení do sbírky:  1972 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): nedohledáno 
vzácnost (jedinečnost):   2 
stav (úroveň mechanického poškození):  děrování dřené, naražené,  v průběhu všech dílů husté rysky 
a  rýžky, přerušované rýhy na podkladu, začátky a konce dílů zapršené. Starty natržené – opraveny 
podlepením, místy poškozené děrování – opraveno podlepením, nečistota na emulzi i podkladu. 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:2,35 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  barevný  ECN 5250 Tungsten, EI 
50, ECN 5251 SAF.ETY 
typ podložky a perforace:  acetátní a pozitivní 
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DUPLIKAČNÍ POZITIV: 
 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:  Až přijde kocour 
verze:  česká 
rok výroby:  1963 
země původce (koprodukce):  ČSSR 
rok výroby/rok prvního uvedení:   1963 
výrobce (producent):  Filmové studio Barrandov 
scénář:  Jiří Brdečka, Jan Werich /dialogy/ 
režie:  Vojtěch Jasný 
kamera:  Jaroslav Kučera 
zvuk:  Dobroslav Šrámek, Bohumír Brunclík /zvukové efekty/, Jaromír Svoboda /hudební efekty/, 
Antonín Jedlička /zvukové efekty/ 
hudba:  Svatopluk Havelka 
produkce:  Jaroslav Jílovec 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
duplikační pozitiv 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu: nedohledáno 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: nedohledáno 
metráž (stopáž):  2827,7 m 
počet dílů:  12 
rok vzniku: 
rok zařazení do sbírky:  1974 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): nedohledáno 
vzácnost (jedinečnost):   2 
stav (úroveň mechanického poškození):  místy slabě dřená perforace, 7 slepek 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]: 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:2,35 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:   barevný   Eastman  18 
typ podložky a perforace:   acetátní a pozitivní 
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DUPLIKÁTNÍ NEGATIV 
 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:  Až přijde kocour 
verze:  česká 
rok výroby:  1963 
země původce (koprodukce):  ČSSR 
rok výroby/rok prvního uvedení:   1963 
výrobce (producent):  Filmové studio Barrandov 
scénář:  Jiří Brdečka, Jan Werich /dialogy/ 
režie:  Vojtěch Jasný 
kamera:  Jaroslav Kučera 
zvuk:  Dobroslav Šrámek, Bohumír Brunclík /zvukové efekty/, Jaromír Svoboda /hudební efekty/, 
Antonín Jedlička /zvukové efekty/ 
hudba:  Svatopluk Havelka 
produkce:  Jaroslav Jílovec 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
duplikátní negativ 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu: nedohledáno 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: nedohledáno 
metráž (stopáž):  2827,2 m 
počet dílů:   12 
rok vzniku:   
rok zařazení do sbírky:  1972 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): nedohledáno 
vzácnost (jedinečnost):   2 
stav (úroveň mechanického poškození):  děr.dřené, v průběhu všech dílů husté rysky, rýžky, 
přerušované rýhy na podkladu, Ve 4.dílu vylepeny 3 obr.pole blankem, začátky a konce dílů zapršené, 
nečistota na emulzi i podkladu 
formát obrazu [35mm, 16mm]: 
formát zvuku [mono,stereo]: 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,66 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:   barevný   Eastman  30 
typ podložky a perforace:  acetátní a pozitivní 
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KOMBINOVANÉ KOPIE: 
 
1. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:  Až přijde kocour 
verze:  česká 
rok výroby:  1963 
země původce (koprodukce):  ČSSR 
rok výroby/rok prvního uvedení:   1963 
výrobce (producent):  Filmové studio Barrandov 
scénář:  Jiří Brdečka, Jan Werich /dialogy/ 
režie:  Vojtěch Jasný 
kamera:  Jaroslav Kučera 
zvuk:  Dobroslav Šrámek, Bohumír Brunclík /zvukové efekty/, Jaromír Svoboda /hudební efekty/, 
Antonín Jedlička /zvukové efekty/ 
hudba:  Svatopluk Havelka 
produkce:  Jaroslav Jílovec 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:  3510 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: nedohledáno 
metráž (stopáž):  2834,9 m 
počet dílů:   6 
rok vzniku:    nezjištěn 
rok zařazení do sbírky:  1971 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): nedohledáno 
vzácnost (jedinečnost):    0 
stav (úroveň mechanického poškození): perforace naražená a natlačená, začátky a konce dílů silně 
zapršená, rýhy na emulzi, zástřihy, 146 slepek + stav 3 
formát obrazu [35mm, 16mm]:   1:2,35 
formát zvuku [mono,stereo]:   mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:2,35 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Agfacolor, typ 7 
typ podložky a perforace:   acetátní a pozitivní 
 
***** 
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2. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:  Až přijde kocour 
verze:  česká 
rok výroby:  1963 
země původce (koprodukce):  ČSSR 
rok výroby/rok prvního uvedení:   1963 
výrobce (producent):  Filmové studio Barrandov 
scénář:  Jiří Brdečka, Jan Werich /dialogy/ 
režie:  Vojtěch Jasný 
kamera:  Jaroslav Kučera 
zvuk:  Dobroslav Šrámek, Bohumír Brunclík /zvukové efekty/, Jaromír Svoboda /hudební efekty/, 
Antonín Jedlička /zvukové efekty/ 
hudba:  Svatopluk Havelka 
produkce:  Jaroslav Jílovec 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:  3531 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: nedohledáno 
metráž (stopáž):  2825,6 m 
počet dílů:    6 
rok vzniku:   nedohledáno 
rok zařazení do sbírky:  1971 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): nedohledáno 
vzácnost (jedinečnost):    0 
stav (úroveň mechanického poškození): děrování dřené, naražené, začátky a konce dílů zapršené, 
rýhy, rysky, 65 slepek + stav 3 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:   mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,85 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Orwocolor 
typ podložky a perforace:  acetátní a pozitivní 
 
***** 
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3. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:  Až přijde kocour 
verze:  česká 
rok výroby:  1963 
země původce (koprodukce):  ČSSR 
rok výroby/rok prvního uvedení:   1963 
výrobce (producent):  Filmové studio Barrandov 
scénář:  Jiří Brdečka, Jan Werich /dialogy/ 
režie:  Vojtěch Jasný 
kamera:  Jaroslav Kučera 
zvuk:  Dobroslav Šrámek, Bohumír Brunclík /zvukové efekty/, Jaromír Svoboda /hudební efekty/, 
Antonín Jedlička /zvukové efekty/ 
hudba:  Svatopluk Havelka 
produkce:  Jaroslav Jílovec 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:   4853 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: nedohledáno 
metráž (stopáž):  2819,8 m 
počet dílů:   6 
rok vzniku: nedohledáno 
rok zařazení do sbírky:  1972 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne):  anglické 
vzácnost (jedinečnost):   1 
stav (úroveň mechanického poškození):  děrování dřené, perforace natlačená a naražená, 
oboustranné  rýhy a  rysky, zástřihy, slepky podlepeny páskou,  83 slepek + stav 3 
formát obrazu [35mm, 16mm]:   35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]: nedohledáno 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:2,35 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:   Orwocolor 
typ podložky a perforace:   acetátní a pozitivní 
 
***** 
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4. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:  Až přijde kocour 
verze:  česká 
rok výroby:  1963 
země původce (koprodukce):  ČSSR 
rok výroby/rok prvního uvedení:   1963 
výrobce (producent):  Filmové studio Barrandov 
scénář:  Jiří Brdečka, Jan Werich /dialogy/ 
režie:  Vojtěch Jasný 
kamera:  Jaroslav Kučera 
zvuk:  Dobroslav Šrámek, Bohumír Brunclík /zvukové efekty/, Jaromír Svoboda /hudební efekty/, 
Antonín Jedlička /zvukové efekty/ 
hudba:  Svatopluk Havelka 
produkce:  Jaroslav Jílovec 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:   5637 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: nedohledáno 
metráž (stopáž):   2700,2 m 
počet dílů:   6 
rok vzniku: nedohledáno 
rok zařazení do sbírky:  1973 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne):  francouzské 
vzácnost (jedinečnost):    1 
stav (úroveň mechanického poškození):   děrování dřené, natlačené, oboustranné rýhy, rýžky, začátky 
a konce dílů silně zapršené, zástřihy,  slepky podlepené páskou, 136 slepek + stav 3  
(6.díl stav 4) 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:2,35 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Eastmancolor 
typ podložky a perforace:  acetátní a pozitivní  
 
***** 
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5. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:  Až přijde kocour 
verze:  česká 
rok výroby:  1963 
země původce (koprodukce):  ČSSR 
rok výroby/rok prvního uvedení:   1963 
výrobce (producent):  Filmové studio Barrandov 
scénář:  Jiří Brdečka, Jan Werich /dialogy/ 
režie:  Vojtěch Jasný 
kamera:  Jaroslav Kučera 
zvuk:  Dobroslav Šrámek, Bohumír Brunclík /zvukové efekty/, Jaromír Svoboda /hudební efekty/, 
Antonín Jedlička /zvukové efekty/ 
hudba:  Svatopluk Havelka 
produkce:  Jaroslav Jílovec 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:  22336 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: nedohledáno 
metráž (stopáž):  2828,9 m 
počet dílů:    6 
rok vzniku: nedohledáno 
rok zařazení do sbírky:  1994 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne):  anglické 
vzácnost (jedinečnost):    1 
stav (úroveň mechanického poškození):  děrování dřené, natlačené až naražené, začátky a konce dílů 
zapršené, oboustranné rýhy, rýžky,  43 slepek + stav 3 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:2,35 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Orwocolor 
typ podložky a perforace:  acetátní a pozitivní  
 
***** 
 



315	  
	  

 
 
 
 
6. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:  Až přijde kocour 
verze:  česká 
rok výroby:  1963 
země původce (koprodukce):  ČSSR 
rok výroby/rok prvního uvedení:   1963 
výrobce (producent):  Filmové studio Barrandov 
scénář:  Jiří Brdečka, Jan Werich /dialogy/ 
režie:  Vojtěch Jasný 
kamera:  Jaroslav Kučera 
zvuk:  Dobroslav Šrámek, Bohumír Brunclík /zvukové efekty/, Jaromír Svoboda /hudební efekty/, 
Antonín Jedlička /zvukové efekty/ 
hudba:  Svatopluk Havelka 
produkce:  Jaroslav Jílovec 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:  22348 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: nedohledáno 
metráž (stopáž):  2837,2 m 
počet dílů:   6 
rok vzniku:   1994 
rok zařazení do sbírky:  1994 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): nedohledáno 
vzácnost (jedinečnost):    0 
stav (úroveň mechanického poškození):   děrování dřené, místy  oboustranné rýhy, rysky, začátky a 
konce dílů zapršené,  23 slepek + stav 2 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:2,35 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  Eastmancolor 
typ podložky a perforace:  acetátní a pozitivní  
 
***** 
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7. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:  Až přijde kocour 
verze:  česká 
rok výroby:  1963 
země původce (koprodukce):  ČSSR 
rok výroby/rok prvního uvedení:   1963 
výrobce (producent):  Filmové studio Barrandov 
scénář:  Jiří Brdečka, Jan Werich /dialogy/ 
režie:  Vojtěch Jasný 
kamera:  Jaroslav Kučera 
zvuk:  Dobroslav Šrámek, Bohumír Brunclík /zvukové efekty/, Jaromír Svoboda /hudební efekty/, 
Antonín Jedlička /zvukové efekty/ 
hudba:  Svatopluk Havelka 
produkce:  Jaroslav Jílovec 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:   26824 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: nedohledáno 
metráž (stopáž):  2838,4 m 
počet dílů:  6 
rok vzniku:  2001 
rok zařazení do sbírky:  2001 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne):  francouzské 
vzácnost (jedinečnost):    1 
stav (úroveň mechanického poškození):   děrování dřené, místy slabé rýžky na emulzi i podkladu, 19 
slepek + stav 1 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:   mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:2,35 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:   Kodakcolor 
typ podložky a perforace:   polyesterová a pozitivní 
 
***** 
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VÝBĚR REFERENČNÍ KOPIE RK: 
 
Výběrová projekce k nalezení referenční kopie za účasti expertní skupiny: P. Flak, J. Šofr, I. Vít,  
J. Šimunek, M. Jícha, J. Myslík, J. Macák. Výběr vzorků proběhl dne 10.8. 2015 v postprodukci 
CINEPOST Barrandov a.s., Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5 na kalibrovaném projektoru Bauer 
14. Byly zkoumány tyto kopie: 
 
3510 – IV. 12J//1  Acetát, Agfacolor typ 7, 1:2,35 

 
 
poškrábaná kopie, s velkým neklidem obrazu (roztřesená), barevně i kontrastově zachovalá. Černé a 
bílé tóny mají kvalitní podání hustot, pleťové tóny jsou vybledlejší, ale přijatelné ubíhající trochu do 
žluta. Kopie vykazuje mírný hustotní neklid v barevných vrstvách. Celkový dojem z kopie je dobrý. 
Pohyblivé č.b. fotografie ve scéně kreslení dětí ubíhají do zeleného tónu. 
Restaurátorská skupina – ANO 
 
 
5637 IV. 3P/1  Acetát, Eastmancolor, 1:2,35 
kopie s francouzskými podtitulky je poškrábaná, pohybově neklidná, barevně posunutá výrazně do 
fialova a to hlavně v tmavých a černých tónech, celkově proto kopie vypadá jako velmi degradovaná. 
Rovněž hustotní úroveň černých tónů je snížená, jeví se jako zcela našedlá, bílé tóny vypadají 
v pořádku. Celkový kontrast je velmi nízký. Obraz je hustotně pulzující a celkově desaturovaný 
s posunem do fialova 
Restaurátorská skupina – NE 
 
 
3531  IV. 5D/1   Acetát, Orwocolor, 1:1,85 
1,85 kopie je zcela neostrá, vyblitá, celkově posunutá do modrých tónů, extrémně znesycená modrou 
barvou, velmi kontrastní. Černobílé pohyblivé fotografie ve scéně kreslení dětí ubíhají do syté modři. 
Kopie vykazuje zcela špatné obrazové kompozice vzniklé rozřezáním původně zakomponovaného 
obrazu. 
Restaurátorská skupina – NE 
 
 
4853  IV. 11D/2  Acetát, Orwocolor, 1:2,35 
kopie s anglickými podtitulky, velmi poškrábaná, celkově světlejší kopie, pleťové tóny jsou celkově 
valérově bohatší, černé tóny barevně v pořádku, ale černá vykazuje nižší hustoty, bílé tóny jsou 
v pořádku, kopie má celkově nižší kontrast a celkový chrakter ubíhá příliš do teplých tónů a do žluta. 
Černobílé fotografie ve scéně kreslení dětí jsou namodralé. 
Restaurátorská skupina – NE 
 
 
22336  VI.4R/6  Aceát, Orwocolor, 1:2,35 
kopie s anglickými podtitulky, poškrábaná, celkově je tmavší, nazelenalá a depresívní. Vykazuje syté 
černé tóny, bílé utíkají do růžova, kontrast obrazu je ovlivněn celkovou tmavostí (zvýšenou hustotou). 
Černobílé fotografie ve scéně kreslení dětí jsou žlutozelené. 
Restaurátorská skupina – NE 
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22348  VI. 4Y/6  Acetát, Eastmancolor, 1:2,35 
kopie bez podtitulků, mechanicky velmi zachovalá, ne tolik poškábaná, je ale nevyrovnaná a značně 
nasycená v červených a azurových tónech, tedy barevně zkřížená. Vzniká tím dojem přehnané 
saturace a dojem americké pestrosti. Kontrast je normální, černé tóny a bílé tóny jsou v zásadě OK. 
Černobílé fotografie ve scéně kreslení dětí jsou modré. 
Restaurátorská skupina – NE 
 
 
26824  V. 6J/1  Acetát, Eastmancolor, 1:2,35 
kopie s anglickými podtitulky, nepoškrábaná, přesycená do červena, celková barevnost americky 
živější. Kontrast je vysoký, černé a bílé tóny se začínají slévat. Černobílé fotografie ve scéně kreslení 
dětí jsou slabě modré. 
Restaurátorská skupina – NE 
 
Komentáře: 
 
Byla vybrána kopie 3510 a převezena na inspekci na inspekčním stole KINOTON FVT 1200. 
 
AŽ PŘIJDE KOCOUR :   Originální negativ: Kodak 36   Pozitiv: Agfacolor 
 
Vše je doloženo kartou historického výzkumu: 
 

 
 
 
 
Viz. Fotodokumentace  B.1.1. – ANALÝZA MATERIÁLŮ ORIGINÁLNÍHO NEGATIVU NA  

  INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
B.1.2. – ANALÝZA MATERIÁLŮ POZITIVNÍ REFERENČNÍ KOPIE NA  

  INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
B.1.3.  - VIDEOGRAMY POŘÍZENÉ  

  NA INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
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d) 
Zápis o výběru klíčových scén expertní skupinou 
 
Výběr refrenčních vzorků pozitivní kopie proběhl na projekci 10.8. 2015 v kalibrované projekci 
Cinepost Barrandov na kalibrovaném projektoru Bauer 14 za účasti kameramanů P. Flaka, J. Šofra, I. 
Víta, M. Jíchy, J. Myslíka, J. Macáka. 
 
Vzorky dle TC: 
 
AŽ PŘÍJDE KOCOUR - STARTY TC - POZITIVNÍ KOPIE - ZAČÍNAJÍ NA àč. 7ß  (jen díl č.5. má 
stat na à č.6ß) 
 
3510 – IV. 12J//1 AGFACOLOR ACETÁT  smrštění 0,9% 
 
1 DÍL  
TC 01:08:41:23 – 01:10:24:03  STŘELÍ ČÁPA NA NÁMĚSTÍ EXT. DEN 
2 DÍL  
TC 02:11:27:07 – 02:12:57:07    NÁMĚSTÍ ZATAŽENO PŘIJÍŽDÍ KOUZELNÍK EXT. DEN 
TC 02:13:55:00 – 02:15:25:00    U KOUZELNÍKA VE STANU INT DEN 
3 DÍL  
TC 03:10:44:12 – 03:12:14:12   KOČIČÍ OČI A BAREVNÉ POSTAVY NOC INT. 
TC 03:16:27:16 – 03:17:51:19    DIVÁCI TANČÍ A PRCHAJÍ EXT. NOC  
4 DÍL 
TC 04:00:13:13 – 04:01:43:13   ROZHOVOR V PODLOUBÍ NOC NEJTMAVŠÍ SCÉNA 
TC 04:04:06:13 – 04:05:36:14   AMERICKÁ NOC V LESE U JEZERA NOC 
TC 04:05:52:22 – 04:07:22:22            NA LODIČCE A PITÍ ČERVENÉHO VÍNA EXT. DEN  
5 DÍL 
TC 05:00:12:15 – 05:01:39:13            DĚTI NA NÁMĚSTÍ NESOU KOCOURA EXT. SLUNEČNÝ DEN 
TC 05:10:38:23 – 05:12:08:23    CHYCENÍ UČITELE VE SKLEPĚ  NOC. INT 
6 DÍL 
TC 06:08:47:08 – 06:10:17:13   ŠTÍTY NA NÁMĚSTÍ PŘECHOD DO NOCI 
 
 
Dohledání týchž vzorků v originálním negativu ON Kodak 36 
 
AŽ PŘIJDE KOCOUR - STARTY TC – ORIGINÁLNÍ NEGATIV – SKENOVÁNÍ V CINEPOST 
 
STARTY DILU A OD àSTARTß     STARTY DÍLU B OD  àČÁST Bß 
 
1 DÍL  
TC 01A:08:30:21 – 01A:08:40:06    PRVNÍ ČÁST VZORKU 1  STŘELÍ ČÁPA NA NÁMĚSTÍ EXT. DEN 
TC 01B:00:00:00 – 01B:01:33:01    DRUHÁ ČÁST VZORKU 1  STŘELÍ ČÁPA NA NÁMĚSTÍ EXT. DEN 
2 DÍL  
TC 02B:02:02:09 – 02B:03:32:08    NÁMĚSTÍ ZATAŽENO PŘIJÍŽDÍ KOUZELNÍK EXT. DEN 
TC 02B:04:30:01 – 02B:06:00:01     U KOUZELNÍKA VE STANU INT. DEN 
3 DÍL 
TC 03B:01:22:10 – 03B:02:52:07    KOČIČÍ OČI A BAREVNÉ POSTAVY NOC INT. 
TC 03B:07:05:18 – 03B:08:31:08     DIVÁCI TANČÍ A PRCHAJÍ EXT. NOC 
4 DÍL 
TC 04A:00:14:16 – 04A:01:39:15     ROZHOVOR V PODLOUBÍ NOC NEJTMAVŠÍ SCÉNA 
TC 04A:04:13:12 – 04A:05:43:23     AMERICKÁ NOC V LESE U JEZERA NOC 
TC 04A:06:00:08 – 04A:07:30:10     NA LODIČCE A PITÍ ČERVENÉHO VÍNA EXT. DEN  
5 DÍL 
TC 05A:00:15:11 – 05A:01:43:00     DĚTI NA NÁMĚSTÍ NESOU KOCOURA EXT. SLUN. DEN 
TC 05B:02:03:03 – 05B:03:33:14     CHYCENÍ UČITELE VE SKLEPĚ  NOC INT. 
6 DÍL 
TC 06B:01:31:19 – 06B:03:02:01    ŠTÍTY NA NÁMĚSTÍ PŘECHOD DO NOCI 
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e) 
Zápis o nastavení digitalizačního zařízení při digitalizaci jednotlivých vzorků a o skenování 
kopie a negativu 
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f) 
Zápis o restaurování obrazu (grading: jasová struktura obrazu, barevný tón a sytost 
obrazu) a zvuku (frekvenční a dynamický rozsah, počet a umístění kanálů v kontejneru) 
 
Výroba DFRK: 
Hodnotící expertní skupina, která gradovala faksimili pozitivních vzorků, se sešla dne 11. září 2015 
v postprodukčním studiu CINEPOST Barrandov, v  projekci Cinepost Barrandov na kalibrovaném 
projektoru Bauer 14 ve složení: M. Čech. K. Fuxjager, J. Šimunek, A. Barla, M. Jícha. 
Kolorista: Tomáš Chudomel 
 
Viz. Fotodokumentace  B.1.4. – VÝROBA DFRK/RK 
 
 
Vzorkování DRA: 
 
1.  Hodnotící expertní skupina, která gradovala DRA vzorky u ON, se sešla dne 3. března 2016 
v postprodukčním studiu CINEPOST Barrandov, v  projekci Cinepost Barrandov na kalibrovaném 
projektoru Bauer 14 ve složení: J. Krejčík, A. Barla, I. Vít, J. Šimunek, M. Čech, J. Šofr, Z. Stuchlík, M. 
Jedlička, A. Weiser, J. Špelda, D. Souček, M. Jícha, hosté Hyťha a syn. Práce byly nedokončeny. 
Kolorista: Tomáš Chudomel 
 
2.  Dokončení vzorkování DRA proběhlo dne 4. března 2016 ve složení: J. Šofr, M. Jícha, I. Vít, J. 
Šimunek, M. Čech, J. Špelda, J. Krejčík, J. Souček, Z. Stuchlík, M. Jedlička, A. Weiser. 
Kolorista: Tomáš Chudomel 
 
Viz. Fotodokumentace  B.1.5. – VZORKOVNÍK DFRK X DRA 
 
 
Proměření výsledků: 
 
V postprodukčním studiu CINEPOST Barrandov na kalibrovaném projektoru Bauer 14 35mm. Před 
vlastní prací proběhlo rovněž kalibrování digitálního projektoru pro barevný prostor P3, které provedl 
pracovník výzkumu NAKI Jiří Myslík s využitím testovacích měřících obrazců SMPTE (DCDM) dle 
mezinárodního standardu SMPTE 428-6:2009, dále měřícího a kontrolního filmu (DCP) dle 
mezinárodního standardu SMPTE 428-6:2009 s použitím PhotoResearch SpectraScan PR-740. 
 
 
Digitální restaurování obrazu: 
 
Restaurování obrazu filmu Až přjde kocour probíhalo dle výzkumného plánu. Při výrobě DFRK expertní 
skupina konstatovala prokazatelně zvýšený pokles hustoty vybrané referenční kopie, barevnou 
rozladěnost a neostrost. Tyto vady (doba vzniku kopie není dohledána) způsobené stářím 
kombinované referenční kopie neměly vliv na hodnocení celkového chrakteru obrazového konceptu 
vytvořeného kameramanem a režisérem filmu. Expertní skupina tento náhled použila pro provedení 
kvalifikovaného odhadu a porovnání s naskenovaným originálním negativem nově vyrobené a 
obrazově restaurované digitální kopie vzorků DRA. Bylo pracováno až v pěti tonálních vrstvách, čistě 
černé, v rozsahu tmavě šedých, středně šedých, světle šedých a absolutní bílé. Každá tato vrstva se 
musela speciálně samostatně kolorovat, protože degradovaná pozitivní kopie byla velmi zkřížená ve 
svých barvotvorných vrstvách, vždy jiným způsobem v různých hustotních úrovních. Zde došlo 
k úpravám směrem k mírnému zesvětlení, nastavení úrovně černých tónů a bílých tónů a barevné 
korekci odstraňující dobovou barevnou degradaci. Negativ je ve velmi dobrém stavu, barevné a 
hustotní degradace objevující se v referenční kopii neobsahuje. Výsledný vzhled obrazu po barevných 
korekcích byl schválen expertní skupinou po dvoudenním vzorkování, protože náročnost 
kvalifikovaného odhadu/odvození u trikových pasáží filmu s barevnými maskami na postavách, či 
celých skupinách postav byly náročnější a vyžadovaly více času. Tyto práce na vzorkování DRA 
probíhaly ve dnech 3. a 4. března 2016. Negativ je uložen v klimatizovaných depozitářích NFA, o čemž 
svědčí i nízké smrštění originálního negativu (rok 2015 = cca 0,10% - 0,30%) viz karta historického 
výzkumu (odd. C) této zprávy). Stáří filmu v roce 2016 je 53 let. Restaurování bylo schváleno expertní 
skupinou jednohlasně jako vynikající. 
 
Viz. Fotodokumentace  B.4. – ANALYTICKÉ HISTOGRAMY A SCREENSHOTY 
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Restaurátorská analýza obrazu: 
 
Obraz filmu Až přijde kocour odpovídá jeho žánrovému zaměření satirické pohádky. Barevná stylizace 
skupinových barevností jsou nosným motivem barevného řešení filmu. Jinak realistická barevná 
fotografie denních interiérů městské školy nebo denních exteriérů Telčského náměstí přirozeně souzní 
s expresivní barevnou stylizací kouzelných scén viděných kočičíma očima přes brejličky, které odhalují 
charaktery jednotlivých postav prokreslených v různých barvách. Milenci červeně, pokrytci žlutě, 
podvodníci šedě atd. Tyto stylizace představovaly ve své době maximální technologický zázrak, 
provednený prostřednictvím kopírovacích triků a masek vyrobených buďto přímo v kameře anebo ve 
specializovaných kopírkách Oxberry, využívajících několikanásobné expozice přes maskovací pásy 
35mm. Originální negativ filmu lze považovat za velmi kvalitně exponovaný a celkově velmi dobře 
zachovaný, nevykazující větších obrazových vad. 
 
 
Skenování negativu: 
 
Skenování negativu filmu Až přijde kocour proběhlo na zařízení Northlight 2 v nativnim rozlišení 
skeneru 4K výstupních DPX souborů představujících jednotlivá políčka obrazu. Film byl skenován v 
plném jasovem rozsahu negativu 2.048D interpretovaný 10bitovou logaritmickou škálou. Sken byl 
realizován v postprodukční společnosti Cinepost Barrandov na skeneru Northlight 2, skeneristou 
Tomášem Dalimanem. 
 
 
Retušování: 
 
V rámci výroby restaurátorských vzorků DRA L1 filmu AŽ PŘIJDE KOCOUR nebyly vzorky retušovány, 
neboť retušování není předmětem metodického postupu nastavení kvalifikovaného odhadu/odvození 
vzhledu obrazu filmu, jak vypadal v době premiéry filmu. Celkový stav negativu je možno vyjádřit 
(stupnice 1-5 (5= silně požkozený negativ)) číslem 3.  
 
 
Obrazové restaurování: 
 
Obrazové restaurování proběhlo pouze na úrovni vzniku vzorků vybraných scén pro vzorkovník DRA. 
 
 
Zvukové restaurování: 
 
Zvukové restaurování nebylo provedeno, výzkum tohoto filmu nebyl zařazen do výzkumu zvukové 
složky filmu. 
 
 
Výstupní kontrola: 
 
Po hodnotící projekci dne 19. února 2016 v postprodukčním studiu CINEPOST Barrandov v  projekci 
Cinepost Barrandov na kalibrovaném projektoru Bauer 14 ve složení expertní skupiny:  I. Vít, M. Jícha, 
M. Jedlička, D. Souček, A. Weiser, J. Špelda. Digitální restaurátor: Marek Jícha, kolorista: Tomáš 
Chudomel a vedoucí technolog Tomáš Srovnal, bylo konstatováno, že digitalizace proběhla úspěšně. 
Byla splněna přísná kritéria metodiky DRA: 
 
1. kritérium: Obraz je digitalizován v rozlišení odpovídajícím originálnímu kinematografickému 
materiálu, v původní snímkové frekvenci, v poměru stran a velikosti obrazu odpovídajícím originálu 
a s dostatečným rozsahem jasů zachovávajícím věrnost originálu. Zvuk je digitalizován v rozlišení 
minimálně 48 kHz, 24 bit, v odpovídajícím počtu kanálů. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
2. kritérium: Na restaurování filmu se podílelo profesionální pracoviště odborných filmových 
a digitálních restaurátorů, pokud možno s odborným vysokoškolským vzděláním nejlépe v oborech 
kamera a zvuková tvorba. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
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3. kritérium: Na restaurování filmu se podíleli autoři filmu – kameramani, mistři zvuku a režiséři 
(pokud jsou k dispozici) a zástupci delegovaní jejich profesními autorskými asociacemi. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
4. kritérium: Zrestaurovaný film je schválen expertní skupinou a výše uvedenými autory filmového 
díla, jsou-li dostupní, kteří by spolu s členy expertní skupiny měli po vzájemné dohodě podepsat 
oficiální schvalovací protokol expertní restaurátorské skupiny k provedenému digitálnímu restaurování 
audiovizuálního díla a restaurátorskou zprávu dokladující, že byla použita metoda DRA. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
5. kritérium: Digitální restaurování kinematografického díla a kvalifikované odvození či odhad rozdílů 
kvality mezi DFRK a DRA musí být provedeno digitálním restaurátorem a expertní skupinou v zájmu 
zachování autorského konceptu filmového díla ve smyslu autorského zákona. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
6. kritérium: Jako jediný zdroj pro archivování DRA je použit tzv. Master Archive Package (MAP) 
a Intermediate Access Package (IAP), nebo další vyvinuté archivační digitální postupy odpovídající ISO 
normě, z něhož se následně vytvářejí veškeré kopie pro jakékoliv distribuční formáty (digitální kino, 
televize, domácí video, web atd.), a to bez jakéhokoliv zásahu do podoby díla dle výše definovaných 
kritérií (s výjimkou změn v celkové velikosti obrazu a odlišné úrovně komprese v závislosti na 
příslušném distribučním formátu). Pokud neexistuje verze originálního mixu zvuku určeného pro 
televizi či domácí kina, musí být před archivací DRA vytvořena standardním způsobem, odpovídajícím 
současným požadavkům na tato média. V současnosti je to např. norma EBU R128 pro stanovení 
průměrné hlasitosti. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
 
Výsledek hodnocení expertní skupiny: 
 
Digitální restaurátor a expertní skupina řešící restaurování DRA vzorků obrazu filmu Až přijde kocour 
shledala práci na digitalizaci za bezproblémovou. Restaurátor obrazu Marek Jícha hodnotí práci celé 
expertní skupiny jako zodpovědnou a vysoce profesionální. 
 
Členové expertní skupiny protokolárně stvrzují: 
• Expertní skupina pracovala kvalifikovanými postupy lege artis na základě metodiky digitalizace a 

digitálního restaurování DRA vytvořené v rámci projektu NAKI AMU/NFA DF13P01OVV006 
(Metodiky digitalizace národního filmového fondu) a při respektování etického kodexu restaurování 
filmů DRA, AMIA, FIAF a IASA. 

• Byly splněny základní principy hodnocení za účelem posouzení odstranění degradace kvality obrazu 
působením času. Při sledování hraničních přijatelných odchylek od subjektivně nastavené kvality 
byly použity postupy objektivní softwarové analýzy vytvořené na základě statisticky stanovených 
pozorovatelných diferencí v barevné a jasové struktuře obrazu. 

• Obraz byl digitalizován v parametrech rozlišení obrazových bodů, snímkové frekvence, stranových 
poměrů, velikosti obrazu, rozsahu jasů a barevné hloubky odpovídajících předlohovým nosičům. 

• V průběhu prací nebylo žádným způsobem neautorizovaně zasaženo do podoby a struktury 
audiovizuálního díla, audiovizuální dílo nebylo zkráceno ani jinak střihově upraveno. 

• Proběhla závěrečná kontrolní projekce zhotoveného digitálního masteru audiovizuálního díla 
v digitálně restaurované podobě a nebyly zjištěny vady ani nedostatky (jako jsou zejm. výpadky 
obrazu či zvuku, chybějící části, výrazné slepky, posun dělení, asynchronnost, výrazné zvukové 
lupance, apod.). Kvalitativní rozdíly při projekci autorizované referenční kombinované kopie proti 
výslednému digitálnímu masteru jsou v tonalitě a barevném podání obrazu v subjektivně 
přípustných limitech. Výsledné audiovizuální dílo a díla audiovizuálně užitá po přepisu a digitálním 
restaurování metodou DRA věrně odpovídají originálnímu dílu audiovizuálnímu a dílům 
audiovizuálně užitým zaznamenaným na předlohových nosičích, na jejichž podkladě byl přepis 
proveden. 

• Po dohodě členů expertní skupina vydává dnešního dne schvalovací výrok. 
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Schvalovací výrok: 
Výsledný záznam (digitální master vzorků DRA) předmětného audiovizuálního díla 
• byl vytvořen předepsaným postupem a splňuje kriteria metodiky digitalizace a digitálního 

restaurování DRA, 
• je vyjádřením originálního audiovizuálního díla v digitálně restaurované podobě, 
• lze jej považovat za digitálně restaurovaný autorizát (DRA). 
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2. PROTOKOL O TECHNOLOGICKO-HISTORICKÉM VÝZKUMU 
 
 
AŽ PŘIJDE KOCOUR (That Cat...) pohádka, satira 
 
Anotace: 
Zvláštní cenu poroty na MFF v Cannes 1963 získala fantazijní komedie režiséra Vojtěcha Jasného, na 
jejímž scénáři se podíleli Jiří Brdečka a představitel hlavní dvojrole Jan Werich. Populární herec ve 
filmu ztvárnil jednak moudrého vypravěče-kastelána Olivu, jednak kouzelníka, který přijíždí do malého 
městečka s krásnou artistkou Dianou (Emília Vášáryová) a kouzelným kocourem. Ten po odejmutí 
slunečních brýlí odhaluje skutečné charaktery dospělých. Lháři se vybarví do fialova, nevěrníci 
zežloutnou, zloději se zbarví šedě a zamilovaní lidé zčervenají... Místní mocní – úlisný ředitel školy, 
uťápnutý školník a zlodějský vedoucí restaurace – v obavách ze ztráty svých postů kocoura ukradnou, 
žáci učitele Roberta (Vlastimil Brodský) se však vzbouří a na protest utečou ze svých domovů. 
Nestárnoucí snímek dodnes okouzluje nádhernými exteriéry Telče a experimenty s barevným 
materiálem. 
 
Obsah: 
Z ochozu věže pozoruje kastelán Oliva každodenní život malého krásného města. Z té výšky si může 
dovolit tolerantní nadhled nad slabostmi a chybami svých spoluobčanů. Mladý učitel Robert se chystá 
ke svatbě s učitelkou Julií. Na hodinu kreslení Robert pozve Olivu, aby seděl jako model. Starý muž 
dětem vypráví o svém životě námořníka a o setkání se svou životní láskou Dianou a jejím kouzelným 
kocourem. Z náměstí se ozve veselá hudba, která doprovází příjezd zvláštního cirkusu. K překvapení 
dětí i dospělých sedí na střeše červeného auta kouzelník, který je k nerozeznání podobný Olivovi, a 
krásná dívka Diana, která má na klíně kocoura se slunečními brýlemi. Na závěr večerního 
kouzelníkova představení sejme Diana svému Mourkovi brýle a před jeho zelenýma očima začnou 
někteří dospělí měnit barvu. Nevěrníci jsou žlutí, lháři fialoví, šedivě se zabarví kradáci a lapkové a 
zamilovaní zčervenají. Červený je i Robert, který zapomněl na nevěrnou Julii a zamiloval se do Diany. 
Kocoura se zmocní tři muži, kteří se bojí jeho kouzelné moci - pokrytecký ředitel školy, podlézavý 
školník a nepoctivý vedoucí restaurace. Robertovi žáci, kteří se bojí o kocourův život, utečou z 
městečka a nechtějí se vrátit, dokud nebude zvíře zachráněno. Nátlak dětí má žádaný účinek. Jen 
Robert je velmi smutný - poté, co prožil s Dianou láskyplnou noc, vůz s dívkou, kocourem a 
kouzelníkem odjíždí. 
 
Zdroj: http://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396553/az-prijde-kocour
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B. FOTODOKUMENTACE 

1.  Fotodokumentace zkoumaných archiválií a dochovaných kinematografických materiálů, filmových 
políček vstupních negativních, pozitivních nebo jiných dochovaných filmových obrazových nosičů. 

 
B.1.1. – ANALÝZA MATERIÁLŮ ORIGINÁLNÍHO NEGATIVU NA INSPEKČNÍM STOLE  

  KINOTON FVT 1200 
 
Barevný KODAK ECN 5250 Tungsten, EI 50, ECN 5251 SAF.ETY 
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B.1.2. – ANALÝZA MATERIÁLŮ POZITIVNÍ REFERENČNÍ KOPIE NA INSPEKČNÍM STOLE  

  KINOTON FVT 1200 
 
 

   
 
1. Díl                     2. Díl 
 

   
 
3. Díl                     4. Díl 
 

   
 
5. Díl                     6. Díl 
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B.1.3. – VIDEOGRAMY POŘÍZENÉ NA INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
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B.1.4. – VÝROBA DFRK/RK  
 
Fotodokumentace pořízená Ivanem Vítem dokládá věrnost výseldku výroby digitální faksimile. Při 
pozorování očima se expertní skupina shodla na této věrnosti. Snímek pořízený digitálním 
fotoaparátem (vlevo 4K kolorovaný sken pozitivní kopie promítaný digitálně, vpravo projekce téhož 
záběru filmovým projektorem s xenonovou žárovkou) vykazuje mírné změny hlavně barevného podání 
pravé části, která ubíhá mírně do purpurova. To je dáno spektrální citlivostí čipu fotoaparátu, která je 
odlišná od lidského oka. 
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B.1.5. – VZORKOVNÍK DFRK X DRA  
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B. 2. Fotokopie produkčních dokumentů filmu či korespondence týkající se výroby, dokončování  
a distribuce filmu v době jeho vzniku, pokud možno ve standardizovaném formátu PDF. 
 
B.3. Fotografie související s výrobou filmu. 
 
B.4. Analytické histogramy a pořízené screenshoty z technických zařízení a barevných 

korektorů, dokladující práci na restaurování vzhledu a informující o koloristických zásazích 
a úpravách audiovizuálního díla, dále políčka ze skenovaného filmu a další dokumenty popisující 
proces digitalizace hmotných substrátů a vytvoření jednotlivých vzorků. Fotosky obrazových 
záběrů z restaurovaného audiovizuálního díla dokladující stav před restaurováním, v průběhu 
restaurování a po restaurování filmového díla. 

 
B.4.1. Histogramy před restaurováním (levý obrázek) a po restaurování (pravý obrázek) dokládají, že 

došlo k zesvětlení obrazu a jeho barevnému restaurování. 
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B.5. TIFF testovacího obrazce použitého pro restaurátorské práce k nastavení korektoru a projekce. 

Referenční obrazce použité k nastavení barevného korektoru a digitálního korektoru nebo 
vypalovacího laseru, v případě vzniku nového negativu z restaurovaných digitálních dat. 

 

           
 
 
B.6.  Další uvedená fotodokumentace, potřebná pro textovou část restaurátorské zprávy. 
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C. KINEMATOGRAFICKÉ VZORKY 
 
 
C.1. Referenční testovací obrazec šedé a barevné tabulky (ARRI, případně SMPTE D-Cinema 

Leader DCDM/SMPTE Stem Subjective Test Film) ve formátu DPX/TIFF použitý při práci expertní 
skupiny na určeném barevném korektoru. 

 
C.2. Videogramy celé šíře filmových substrátů použitých k digitalizaci ve formátu z INSPEKČNÍHO 

STOLU s časovým kódem určeným pro výběr klíčových scén nebo pracovní digitalizát mov s TC 
pořízený z KK (např. QT ProRes HD 4444 330 Mb/s / QT ProRes HD 422 LT 110 Mb/s) 
z kontinuálního digitalizačního zařízení (telecine) s časovým kódem určeným pro výběr klíčových 
scén. 

 
C.3. DFSK/DFRK (DFAP/DFRRP) – digitální faksimile signované kopie/digitální faksimile referenční  

kopie – Digital Facsimile of Answer Print or Digital Facsimile of Reference Release Print – 
naskenované DPX/TIFF z vybraných klíčových scén z referenční pozitivní kopie je vzorek 
digitálního otisku referenční kopie (RK) v době vzniku vzorkovníku daného filmu. Slouží 
k porovnávání a k případnému následnému studiu degradace barviv ve filmových surovinách 
v budoucnu. Tento vzorek digitálně zafixuje stav referenční kopie k danému datu. Faksimile je 
přesná napodobenina památky či její části, s originálem shodná v tvaru a barvě, odlišná použitou 
technologií a materiálem. Faksimile zachycuje aktuální stav díla včetně stop jeho vývoje v čase 
(poškození apod.). 

 
C.4. DSM z ON (DP, DN, IMN, IMP, KK, K) – naskenované DPX/TIFF z vybraných klíčových scén  

z originálního negativu je vzorek nativního neupraveného skenu Digital Source Material (DSM) 
pořízeného z vybraných vzorků dochovaných originálních zdrojů filmu, v nejlepším případě ON, 
originálního negativu natočeného kamerou (originální obrazový negativ, duplikační pozitiv, 
duplikátní negativ, intermediát negativ, intermediát pozitiv, kombinovaná kopie, němá kopie – 
ON, DP, DN, IMN, IMP, RRP, SP). Tento vzorek je vytvořen na základě strukturálního skenovacího 
testu sloužícího k výběru nejvhodnějšího nastavení parametrů digitalizačních postupů s ohledem 
na zdrojové materiály vhodné k digitalizaci. 

 
C.5. KORK (EGAP) – DRA – modifikovaný DPX/TIFF DCDM s kamerovou okeničkou a bez 

provedených retuší – vzor kvalifikovaného odhadu restaurátora a expertní skupiny o tom, jak měl 
film vypadat a být slyšen na dobové premiérové projekci. Tento vzorek se pořizuje naskenováním 
v nativním rozlišení z ON (originálního negativu 35mm = 4K), respektive OZM (originálního 
zvukového mixu) nebo hierarchicky nejbližších dochovaných zdrojů. Tento restaurátorský odhad 
probíhá porovnáním s digitalizovanou referenční kopií DFRK. 

 
C.6. Zvukový vzorek ve formě WAV (Waveform Audio File) nebo BWF (Broadcast Wave 

Format) souborů – vzorek původního zvukového formátu z vybraných klíčových scén 
z referenční kopie nebo z negativu zvuku nebo ze zvukového mixu, respektující původní 
obrazovou frekvenci a počet stop původního záznamu. Zvukové vzorky reprezentující stav před 
a po restaurování zvuku. Bitová hloubka je preferovaná 24 bitů (minimálně 16 bitů), vzorkovací 
kmitočet minimálně 48 kHz. V případě, že byl vzorek pořízen s vyšším vzorkovacím kmitočtem 
(např. 96 kHz), pak je tento ponechán. 

 
Zvukový vzorek není zařazen, protože se zvuková složka se nevzorkovala 

 
C.7. Náhledové soubory popisující obsah vzorků vyšších formátů kapitol 4., 5., 6, které nelze  

jednoduše promítnout. Proto jsou vyrobeny náhledové soubory, které jsou vygenerovány např. 
v QT ProRes HD 4444 330 Mb/s / QT ProRes HD 422 LT či jiném pomocném digitálním formátu. 
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VZORKOVNÍK DRA METODIKY H – FILM ROZMARNÉ LÉTO 
0009/2015/DRA/H/ROZMARNE_LETO/AMU-NAKI 
 
A. TEXTOVÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÉ ZPRÁVY 
 
1. PROTOKOL O PRŮBĚHU VÝZKUMNÉ AKCE   
 
 
a) Název, číslo výzkumného protokolu, termíny a místo provedení výzkumné akce  
 
NÁZEV VÝZKUMNÉ AKCE: 0011/2015/EXPERTNÍ SKUPINA  

ROZMARNE LETO – Vzorkování DRA 
 
Číslo metodiky: DRA H1.2 
Barevné originální negativy  
Kodak ECN-1 (h1),  
Kodak ECN-2 (h2)  
a Fuji (h3) použité k výrobě kopií 
na pozitivní surovinu  
Agfa Wolfen (h1.1)  
a VEB ORWO (h1.2) 

 
DRUH VÝZKUMNÉ AKCE:     Hodnocení a kvalifikovaný odhad DRA 
 
SOUVISÍ S ČINNOSTÍ PRACOVNÍ SKUPINY:   III. SKUPINA TABULKA 
 
PRACOVNÍ PODSKUPINA:    2. pracovní podskupina pro obrazové 

testy identifikující různé zdroje 
kinematografických materiálů 

 
DATUM:       30.4. 2015 – 15.7. 2015 
 
MÍSTA KONÁNÍ VÝZKUMNÉ AKCE:   CINEPOST Barrandov, Kříženeckého  

náměstí 322/5, 152 00 Praha 5 
Hlubočepy 

 
KOORDINÁTOR VÝZKUMNÉ AKCE:    Marek Jícha 
 
ÚČAST:        Marek Jícha, Ivan Vít, Vidu Gunaratna, 

Pravoslav Flak, Jiří Myslík,  
Miloslav Holman, Klaus Fuxjager,  
Jaromír Šofr, Jiří Šimunek,  

 
ZADANÉ TÉMA VÝZKUMU: Vzorkování a výzkum  

filmu Rozmarné léto 
 
CÍLE VÝZKUMU:      Vzorkovník DRA 
 
PROTOKOL VYPRACOVAL/LA:     Marek Jícha 
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b) 
Zápis o sestavení expertní skupiny a jmenování hlavního restaurátora výzkumné vzorkovací 
akce 
 
Expertní skupina byla sestavena z výzkumných pracovníků Akademie múzických umění v Praze: 
 
Expertní skupina: 
restaurátor obrazu   Marek Jícha 
restaurátor zvuku   zvuková složka se nevzorkovala 
autor díla              Jiří Menzel 
autor obrazové složky díla  Jaromír Šofr 
autor zvukové složky díla  zvuková složka se nevzorkovala 
expertní dohled kameramanů  Jiří Šimunek 
                                                     Vidu Gunaratna 
     Pravoslav Flak 
expertní dohled zvukového mistra zvuková složka se nevzorkovala 
     zvuková složka se nevzorkovala 
expert filmové historie                  Miroslav Jedlička 
externí expert zadavatele  Ivo Mathé 
vedoucí obrazové a zvukové techniky Tomáš Srovnal 
kolorista     Tomáš Chudomel 
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c) 
Zápis o inspekci zdrojových/referenčních materiálů k digitalizaci (včetně proměření hustoty 
a smrštění vybraných políček klíčových scén apod.) 
 
V Národním filmovém archivu byly nalezeny tyto informace o zdrojových materiálech: 
 
ORIGINÁLNÍ NEGATIV: 
 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:  Rozmarné léto 
verze:  česká 
rok výroby:  1967 
země původce (koprodukce):  ČSSR 
rok výroby/rok prvního uvedení:   1967 
výrobce (producent):  Filmové studio Barrandov 
scénář:  Václav Nývlt, Jiří Menzel 
režie:  Jiří Menzel 
kamera:  Jaromír Šofr 
zvuk:  Jiří Pavlík 
hudba:  Jiří Šust 
produkce:  Dr. Zdeněk Oves 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
negativ obrazu 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu: 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž): 2100m 
počet dílů:  8 
rok vzniku:  1967 
rok zařazení do sbírky:  
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): 
vzácnost (jedinečnost):  2 
stav (úroveň mechanického poškození):  
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,37 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu: barevný  Eastman Color Negative 
5251 
typ podložky a perforace:  acetátní a pozitivní 
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KOMBINOVANÉ KOPIE: 
 
1. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:  Rozmarné léto 
verze:  česká 
rok výroby:  1967 
země původce (koprodukce):  ČSSR 
rok výroby/rok prvního uvedení:   1967 
výrobce (producent):  Filmové studio Barrandov 
scénář:  Václav Nývlt, Jiří Menzel 
režie:  Jiří Menzel 
kamera:  Jaromír Šofr 
zvuk:  Jiří Pavlík 
hudba:  Jiří Šust 
produkce:  Dr. Zdeněk Oves 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:  3543 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):  2080m   
počet dílů:  4 
rok vzniku:  1967 
rok zařazení do sbírky:  1971 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): 
vzácnost (jedinečnost):  2 
stav (úroveň mechanického poškození):  
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,37 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  barevný Orwocolor A 
typ podložky a perforace:  acetátní a pozitivní 
 
***** 
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2. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:  Rozmarné léto 
verze:  česká 
rok výroby:  1967 
země původce (koprodukce):  ČSSR 
rok výroby/rok prvního uvedení:   1967 
výrobce (producent):  Filmové studio Barrandov 
scénář:  Václav Nývlt, Jiří Menzel 
režie:  Jiří Menzel 
kamera:  Jaromír Šofr 
zvuk:  Jiří Pavlík 
hudba:  Jiří Šust 
produkce:  Dr. Zdeněk Oves 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:  5140 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):  2080m 
počet dílů:  4 
rok vzniku:  1967 
rok zařazení do sbírky:  1972 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): 
vzácnost (jedinečnost):  2 
stav (úroveň mechanického poškození):   
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,37 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  barevný  Orwocolor A 
typ podložky a perforace:  acetátní a pozitivní 
 
***** 
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3. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:  Rozmarné léto 
verze:  česká 
rok výroby:  1967 
země původce (koprodukce):  ČSSR 
rok výroby/rok prvního uvedení:   1967 
výrobce (producent):  Filmové studio Barrandov 
scénář:  Václav Nývlt, Jiří Menzel 
režie:  Jiří Menzel 
kamera:  Jaromír Šofr 
zvuk:  Jiří Pavlík 
hudba:  Jiří Šust 
produkce:  Dr. Zdeněk Oves 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:  17247 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):   
počet dílů:  4 
rok vzniku:  1967 
rok zařazení do sbírky:  1986 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): 
vzácnost (jedinečnost):  2 
stav (úroveň mechanického poškození):   
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,37 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  barevný Orwocolor A 
typ podložky a perforace:  acetátní a pozitivní 
 
***** 
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4. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:  Rozmarné léto 
verze:  česká 
rok výroby:  1967 
země původce (koprodukce):  ČSSR 
rok výroby/rok prvního uvedení:   1967 
výrobce (producent):  Filmové studio Barrandov 
scénář:  Václav Nývlt, Jiří Menzel 
režie:  Jiří Menzel 
kamera:  Jaromír Šofr 
zvuk:  Jiří Pavlík 
hudba:  Jiří Šust 
produkce:  Dr. Zdeněk Oves 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:  22382 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):  2080m   
počet dílů:  4 
rok vzniku:  1967 
rok zařazení do sbírky:  1994 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): 
vzácnost (jedinečnost):  2 
stav (úroveň mechanického poškození):   
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,37 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  barevný Orwocolor A 
typ podložky a perforace:  acetátní a pozitivní 
 
***** 
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5. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:  Rozmarné léto 
verze:  česká 
rok výroby:  1967 
země původce (koprodukce):  ČSSR 
rok výroby/rok prvního uvedení:   1967 
výrobce (producent):  Filmové studio Barrandov 
scénář:  Václav Nývlt, Jiří Menzel 
režie:  Jiří Menzel 
kamera:  Jaromír Šofr 
zvuk:  Jiří Pavlík 
hudba:  Jiří Šust 
produkce:  Dr. Zdeněk Oves 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:  22392 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):  2080m   
počet dílů:  4 
rok vzniku:  1967 
rok zařazení do sbírky:  1995 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): 
vzácnost (jedinečnost):  2 
stav (úroveň mechanického poškození):   
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,37 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  barevný Orwocolor A 
typ podložky a perforace:  acetátní a pozitivní 
 
***** 
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6. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:  Rozmarné léto 
verze:  česká 
rok výroby:  1967 
země původce (koprodukce):  ČSSR 
rok výroby/rok prvního uvedení:   1967 
výrobce (producent):  Filmové studio Barrandov 
scénář:  Václav Nývlt, Jiří Menzel 
režie:  Jiří Menzel 
kamera:  Jaromír Šofr 
zvuk:  Jiří Pavlík 
hudba:  Jiří Šust 
produkce:  Dr. Zdeněk Oves 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:  24857 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):  2080m   
počet dílů:  4 
rok vzniku:  1967 
rok zařazení do sbírky:  1998 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): 
vzácnost (jedinečnost):  2 
stav (úroveň mechanického poškození):   
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,37 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  barevný Orwocolor A 
typ podložky a perforace:  acetátní a pozitivní 
 
***** 
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7. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu 
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:  Rozmarné léto 
verze:  česká 
rok výroby:  1967 
země původce (koprodukce):  ČSSR 
rok výroby/rok prvního uvedení:   1967 
výrobce (producent):  Filmové studio Barrandov 
scénář:  Václav Nývlt, Jiří Menzel 
režie:  Jiří Menzel 
kamera:  Jaromír Šofr 
zvuk:  Jiří Pavlík 
hudba:  Jiří Šust 
produkce:  Dr. Zdeněk Oves 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:  22323 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):  2080m   
počet dílů:  4 
rok vzniku:  1967 
rok zařazení do sbírky:  1995 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): 
vzácnost (jedinečnost):  2 
stav (úroveň mechanického poškození):   
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  mono 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,37 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  barevný Eastamancolor A 
typ podložky a perforace:  acetátní a pozitivní 
 
***** 
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VÝBĚR REFERENČNÍ KOPIE RK: 
 
Výběrová projekce k nalezení referenční kopie za účasti expertní skupiny: M. Jícha, I. Vít, P. Flak, V. 
Gunaratna. Výběr vzorků proběhl dne 30.4. 2015 v postprodukci CINEPOST Barrandov a.s., 
Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5 na kalibrovaném projektoru Bauer 14. Byly zkoumány tyto 
kopie: 
 
3543, Orwocolor A, 1971 
 
česká verze, distribuční kopie 
filalová v černé, filalové v barevných tónech pleti, nestabilní barevná tonalita, různé druhy. 
Nepoškrábaná. 
Restaurátorská skupina – NE 
 
 
5140, Orwocolor A, 1972 
 

 
 
česká verze, festivalová kopie, oranžová v černé, dobrá teplá barevnost, vynikající pleťovky, barevná 
teplota  konzistentní, stabilně drží, kopie je ostřejší. Nepoškrábaná. Na kopii nejsou panenky. 
Restaurátorská skupina – ANO 
 
 
17247, Orwocolor A, 1986 
 
anglická verze, FEX, fialová v černé, přesvětlená, měkká kopie, přesvětlené desaturované pleťovky 
nekonzistentní hustoty a barevné fleky. Poškrábaná. 
Restaurátorská skupina – NE 
 
 
22382, Orwocolor A, 1994 
 
německá verze, MK, červeno oranžová v černé, tmavost dobrá, pleťovky oranžové jako vše kolem, 
velmi špatná kopie. Nepoškrábaná. 
Restaurátorská skupina – NE 
 
 
22392, Orwocolor A, 1995 
 
česká verze, FEX, žlutá v černé, trochu světlejší, měkká kopie, pleťovky nevypadají špatně, ale ostatní 
části obrazu jsou velmi do žluta, hustoty konzistentní. Nepoškrábaná. 
Restaurátorská skupina – NE 
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24857, Orwocolor A, 1998 
 
francouzská verze, MK, černá byla černá, tmavost v pořádku, hustoty se velmi mění v barevnosti do 
teplých v černé, šmouhy přes obraz, kopie neostrá. Poškrábaná kopie. 
Restaurátorská skupina – NE 
 
 
22323, Eastamancolor A, 1995 
 
francouzské podtitulky, kopie FLB z ON, oranžová v černé, přesaturované barvy v zásadě správné, ale 
pleťovky jsou velmi červené, barevné hustoty stabilní a ostrost obrazu výrazně větší než u ORWO 
kopií. Nepoškrávaná kopie. Zvuk dobrý. 
Restaurátorská skupina – NE 
 
Komentáře:  „tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným“ 
 
Byla vybrána kopie 5140 a převezena na inspekci na inspekčním stole KINOTON FVT 1200. 
 
 
ROZMARNÉ LÉTO :    Originální negativ: Eastman 5251 (SAF.ETY 34   FILM ▲●)   

Pozitiv: ORWO PC7 (ORWO 471 E2) 
 
Vše je doloženo kartou historického výzkumu: 
 

 
 
Viz. Fotodokumentace  B.1.1. – ANALÝZA MATERIÁLŮ ORIGINÁLNÍHO NEGATIVU NA  

  INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
B.1.2. – ANALÝZA MATERIÁLŮ POZITIVNÍ REFERENČNÍ KOPIE NA  

  INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
B.1.3.  - VIDEOGRAMY POŘÍZENÉ  

  NA INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
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d) 
Zápis o výběru klíčových scén expertní skupinou 
 
Výběr referenčních vzorků pozitivní kopie proběhl na projekci 9.7.2015 v kalibrované projekci Cinepost 
Barrandov na kalibrovaném projektoru Bauer 14 za účasti kameramanů M. Jíchy, I. Víta, P. Flaka, V. 
Gunaratny. 
. 
 
Vzorky dle TC: 
 
ROZMARNÉ LÉTO - STARTY TC - POZITIVNÍ KOPIE ORWO PC7 - ZAČÍNAJÍ NA àSTARTß  
 
5140 – přírůstek 1972  
 
1. DÍL  
TC 01:01:41:06-01:03:12:13 scéna slunečného dne přechod do zatažena  PRŮMĚRNÁ SCÉNA 
2. DÍL  
TC 02:00:39:10-02:02:09:18 přichází k Arnoštkovi  PODVEČER 
2. DÍL   
TC 02:06:11:19-02:07:47:16 Arnoštek vytahuje karty – KONTRASTNÍ SCÉNA 
2. DÍL   
TC 02:08:47:04-02:09:48:18 na loďce měsíčná noc, měsíc v odraze  MĚSÍC NA VODĚ 
2. DÍL  
TC 02:10:14:01-02:11:45:03 masíruje ji v boudě zhasne svíčka, ráno  SVÍČKA V BOUDĚ 
2. DÍL  
TC 02:15:13:18-02:16:31:07 slunečný den, výrazné tóny pleti  NEJSVĚTLEJŠÍ 
3. DÍL  
TC 03:12:04:04-03:13:37:18 šití ucha, den, interiér  PROTI OKNU 
4. DÍL   
TC 04:04:00:14-04:05:35:12 obléká se a jde ven, tančí  PETRLOJEKA 
4. DÍL   
TC 04:12:23:02-04:13:48:18 scéna u branky  NEJTMAVŠÍ 
 
 
Dohledání týchž vzorků v originálním negativu EASTMAN COLOR NEGATIVE 5251, ORWO 
NC1 
 
ROZMARNÉ LÉTO - STARTY TC – ORIGINÁLNÍ NEGATIV – SKENOVÁNÍ V CINEPOSTU 
 
STARTY DÍLU A OD àSTARTß 
STARTY DÍLU B OD àČÁST Bß 
 
1. DÍL  
TC 01A:01:36:13 – 01A:03:07:19 SLUNEČNÁ SCÉNA přechod PRŮMĚRNÁ SCÉNA 
 
2. DÍL  
TC 02A:00:37:12 – 02A:02:07:29 PODVEČERNÍ SCÉNA 
TC 02A:06:09:24 – 02A:07:45:20 KONTRASTNÍ SCÉNA 
TC 02B:00:21:09 – 02B:01:22:12 MĚSÍC NA VODĚ 
TC 02B:01:47:22 – 02B:03:18:22 SVÍČKA V BOUDĚ 
TC 02B:06:47:14 – 02B:08:05:09 NEJSVĚTLEJŠÍ SCÉNA 
 
3. DÍL 
TC 03B:02:25:13 – 03B:03:59:05 PROTI OKNU 
 
4. DÍL 
TC 04A:03:58:21 – 04A:05:33:16 PETROLEJKA 
TC 04B:03:17:16 – 04B:04:43:04 NEJTMAVŠÍ SCÉNA 
 



366	  
	  

 
 
 
e) 
Zápis o nastavení digitalizačního zařízení při digitalizaci jednotlivých vzorků a o skenování 
kopie a negativu 
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f) 
Zápis o restaurování obrazu (grading: jasová struktura obrazu, barevný tón a sytost 
obrazu) a zvuku (frekvenční a dynamický rozsah, počet a umístění kanálů v kontejneru) 
 
 
Výroba DFRK: 
Hodnotící expertní skupina, která gradovala faksimili pozitivní vzorků, se sešla dne 10. černa 2015 
v postprodukčním studiu v UPP – Universal Production Partners, Žitomírská 7., Praha 10, ve složení: J. 
Myslík, M. Holman, K.Fuxjager, P. Flak, V. Gunaratna, M. Jícha, J.Šofr, I. Vít. 
Kolorista: Pavel Marko 
 
Viz. Fotodokumentace  B.1.4. – VÝROBA DFRK/RK 
 
 
Vzorkování DRA: 
 
Hodnotící expertní skupina, která gradovala DRA vzorky u ON, se sešla dne 15. července 2015 
v postprodukčním studiu v UPP – Universal Production Partners, Žitomírská 7., Praha 10, ve složení:  
M. Jícha, J. Šimunek, P. Flak, V. Gunaratna, I. Vít. 
Kolorista: Ondřej Štibingr 
 
Viz. Fotodokumentace  B.1.5. – VZORKOVNÍK DFRK X DRA  
 
 
Proměření výsledků: 
 
V postprodukčním studiu v UPP – Universal Production Partners, Žitomírská 7., Praha 10. Před vlastní 
prací proběhlo rovněž kalibrování digitálního projektoru pro barevný prostor P3, které provedl 
pracovník výzkumu NAKI Jiří Myslík s využitím testovacích měřících obrazců SMPTE (DCDM) dle 
mezinárodního standardu SMPTE 428-6:2009, dále měřícího a kontrolního filmu (DCP) dle 
mezinárodního standardu SMPTE 428-6:2009 s použitím spektrofotometru PhotoResearch SpectraScan 
PR-740. 
 
 
Digitální restaurování obrazu: 
 
Restaurování obrazu filmu Rozmarné léto probíhalo dle výzkumného plánu. Rozdílnost v podání 
kontrastu u refrenční kopie (doba vzniku kopie není dohledána) způsobené jejím stářím vykazovala 
větší rozdíl oproti restaurovanému digitálnímu obrazu pořízenému skenováním z originálního negativu, 
přesto stále v bezvadné reprodukovatelnosti. Ve vzorcích DRA došlo k mírnému zesvětlení v závislosti 
na porovnání těchto úrovní k degradované referenční kopii. Barevný odhad byl proveden na základě 
odhadu strmosti porovnáváním s referenční kopií a barevnosti, která vyžadovala odstranění 
zažloutlého lehce azurového nádechu a vyčištění ple’tových tónů. Negativ Eastmancolor  5251 je ve 
velmi dobrém stavu, uložen v depozitářích NFA, o čemž svědčí i nízké smrštění originálního negativu 
(rok 2015 = cca 0.10% - 0,30%) viz karta historického výzkumu (odd. C) této zprávy). Stáří filmu je 
v roce  2015 48 let. Restaurování bylo schváleno expertní skupinou jednohlasně jako vynikající.  
 
Viz. Fotodokumentace  B.4. – ANALYTICKÉ HISTOGRAMY A SCREENSHOTY 
 
 
Restaurátorská analýza obrazu: 
 
Film Rozmarné léto je žánrová komedie, obrazová stylizace je fotograficky lyrizující, což je tvořeno 
měkčím podáním barevné kresebnosti v tmavých částech obrazu. Toho bylo dosaženo prací 
s barevností kostýmu i líčením. Rozmarné léto bylo koncipováno režisérem Jiřím Menzelem a 
kameramanem Jaromírem Šofrem jako rozprava starých kamarádů na vesnické plovárně, kdy se teplé 
letní počasí náhle zakaboní a příběh se odehrává v posmutnělé, leč stále teple laděné letní atmosféře 
chrakterizované hláškou majitele plovárny: „Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným“. 
Součástí autorské práce kameramana byla náprava paměťových barev. Nejkritičtější je barva lidské 
pleti. Při práci na „Rozmarném létě“ byl použit negativ Eastmancolor 5251, avšak k dokonalému 
výsledku to nestačilo a při kopírování do ORWO kopií bylo co napravovat. Tváře herců vypadaly 
přirozeně jen po korekci silným líčením směrem k neutrální šedé, takže se simultánním kontrastem ke 
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svěží přírodní zeleni zdály být pozorovateli až fialové. Výsledek ovšem svou přirozeností přinesl 
nejvyšší ocenění porotou filmových techniků na MFF v Karlových Varech 1968. 
 
 
Skenování negativu: 
 
Skenování negativu filmu Rozmarné léto proběhlo na zařízení Northlight 2 v nativnim rozlišení skeneru 
8K přepočteného do 4K výstupních DPX souborů představujících jednotlivá políčka obrazu. Film byl 
skenován v plném jasovem rozsahu negativu 2.048D interpretovaný 10bitovou logaritmickou škálou. 
Sken byl realizován v postprodukční společnosti UPP – Universal Production Partners, Žitomírská ul. 7, 
Praha 10, skeneristou Janem Krupičkou. 
 
 
Retušování: 
 
V rámci výroby restaurátorských vzorků DRA H1.2 filmu ROZMARNÉ LÉTO nebyly vzorky retušovány, 
neboť retušování není předmětem metodického postupu nastavení kvalifikovaného odhadu/odvození 
vzhledu obrazu filmu, jak vypadal v době premiéry filmu. Celkový stav negativu je možno vyjádřit 
(stupnice 1-5 (5= silně požkozený negativ)) číslem 3.  
 
 
Obrazové restaurování: 
 
Obrazové restaurování proběhlo pouze na úrovni vzniku vzorků vybraných scén pro vzorkovník DRA 
třemi nezávislými skupinami. Vznikly tedy vzorky pod vedením restaurátorů J. Myslíka, A. Weisera a 
M. Jíchy. Restaurování vzorků z originálního negativu filmu Rozmarné léto - samostatné práce tří 
skupin na vzorkování DRA proběhly ve dnech:  
 
1/  dne 1.7.   J Myslík - I. Vít, K. Fuxjager, A. Barla - kolorista Pavel Marko 
2/  dne 14.7.  A. Weiser - J. Macák, M. Čech, J. Špelda - kolorista David Koubík 
3/  dne 15.7.  M. Jícha - J. Šimunek, P. Flak, V. Gunaratna - kolorista Ondřej Štibingr 
 
Práci byl přítomen zpravodaj, který zaznamenával dění a hodnocení tří skupin, aniž by skupiny 
ovlivňoval nebo předával jim informace o práci skupiny předešlé. Tímto zpravodajem byl určen prof. 
Josef Pecák 
 
Pro potřeby vzorkovníku byly vybrány výsledky skupiny č. 3: M. Jícha - J. Šimunek, P. Flak, V. 
Gunaratna - kolorista Ondřej Štibingr 
 
 
Zvukové restaurování: 
 
Zvukové restaurování nebylo provedeno, výzkum tohoto filmu nebyl zařazen do výzkumu zvukové 
složky filmu. 
 
 
Výstupní kontrola: 
 
Po hodnotící projekci dne 15. července 2015 v postprodukčním studiu v UPP – Universal Production 
Partners, Žitomírská 7., Praha 10, ve složení expertní skupiny M. Jícha, J. Šimunek, P. Flak, V. 
Gunaratna, I. Vít  bylo konstatováno, že digitalizace proběhla úspěšně. Digitální restaurátor: Marek 
Jícha, kolorista: Ondřej Štibingr a vedoucí technolog Ivo Marák, bylo konstatováno, že digitalizace 
proběhla úspěšně. Byla splněna přísná kritéria metodiky DRA: 
 
1. kritérium: Obraz je digitalizován v rozlišení odpovídajícím originálnímu kinematografickému 
materiálu, v původní snímkové frekvenci, v poměru stran a velikosti obrazu odpovídajícím originálu 
a s dostatečným rozsahem jasů zachovávajícím věrnost originálu. Zvuk je digitalizován v rozlišení 
minimálně 48 kHz, 24 bit, v odpovídajícím počtu kanálů. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO - HODNOCEN POUZE OBRAZ 
 
2. kritérium: Na restaurování filmu se podílelo profesionální pracoviště odborných filmových 
a digitálních restaurátorů, pokud možno s odborným vysokoškolským vzděláním nejlépe v oborech 
kamera a zvuková tvorba. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO - HODNOCEN POUZE OBRAZ 
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3. kritérium: Na restaurování filmu se podíleli autoři filmu – kameramani, mistři zvuku a režiséři 
(pokud jsou k dispozici) a zástupci delegovaní jejich profesními autorskými asociacemi. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO - HODNOCEN POUZE OBRAZ 
 
4. kritérium: Zrestaurovaný film je schválen expertní skupinou a výše uvedenými autory filmového 
díla, jsou-li dostupní, kteří by spolu s členy expertní skupiny měli po vzájemné dohodě podepsat 
oficiální schvalovací protokol expertní restaurátorské skupiny k provedenému digitálnímu restaurování 
audiovizuálního díla a restaurátorskou zprávu dokladující, že byla použita metoda DRA. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO - HODNOCEN POUZE OBRAZ 
 
5. kritérium: Digitální restaurování kinematografického díla a kvalifikované odvození či odhad rozdílů 
kvality mezi DFRK a DRA musí být provedeno digitálním restaurátorem a expertní skupinou v zájmu 
zachování autorského konceptu filmového díla ve smyslu autorského zákona. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO - HODNOCEN POUZE OBRAZ 
 
6. kritérium: Jako jediný zdroj pro archivování DRA je použit tzv. Master Archive Package (MAP) 
a Intermediate Access Package (IAP), nebo další vyvinuté archivační digitální postupy odpovídající ISO 
normě, z něhož se následně vytvářejí veškeré kopie pro jakékoliv distribuční formáty (digitální kino, 
televize, domácí video, web atd.), a to bez jakéhokoliv zásahu do podoby díla dle výše definovaných 
kritérií (s výjimkou změn v celkové velikosti obrazu a odlišné úrovně komprese v závislosti na 
příslušném distribučním formátu). Pokud neexistuje verze originálního mixu zvuku určeného pro 
televizi či domácí kina, musí být před archivací DRA vytvořena standardním způsobem, odpovídajícím 
současným požadavkům na tato média. V současnosti je to např. norma EBU R128 pro stanovení 
průměrné hlasitosti. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
 
Výsledek hodnocení expertní skupiny: 
 
Digitální restaurátor a expertní skupina řešící restaurování DRA vzorků obrazu filmu Rozmarné léto 
shledala práci na digitalizaci za bezproblémovou. Restaurátor obrazu Marek Jícha hodnotí práci celé 
expertní skupiny jako zodpovědnou a vysoce profesionální. 
 
Členové expertní skupiny protokolárně stvrzují: 
• Expertní skupina pracovala kvalifikovanými postupy lege artis na základě metodiky digitalizace a 

digitálního restaurování DRA vytvořené v rámci projektu NAKI AMU/NFA DF13P01OVV006 
(Metodiky digitalizace národního filmového fondu) a při respektování etického kodexu restaurování 
filmů DRA, AMIA, FIAF a IASA. 

• Byly splněny základní principy hodnocení za účelem posouzení odstranění degradace kvality obrazu 
působením času. Při sledování hraničních přijatelných odchylek od subjektivně nastavené kvality 
byly použity postupy objektivní softwarové analýzy vytvořené na základě statisticky stanovených 
pozorovatelných diferencí v barevné a jasové struktuře obrazu. 

• Obraz byl digitalizován v parametrech rozlišení obrazových bodů, snímkové frekvence, stranových 
poměrů, velikosti obrazu, rozsahu jasů a barevné hloubky odpovídajících předlohovým nosičům. 

• V průběhu prací nebylo žádným způsobem neautorizovaně zasaženo do podoby a struktury 
audiovizuálního díla, audiovizuální dílo nebylo zkráceno ani jinak střihově upraveno. 

• Proběhla závěrečná kontrolní projekce zhotoveného digitálního masteru audiovizuálního díla 
v digitálně restaurované podobě a nebyly zjištěny vady ani nedostatky (jako jsou zejm. výpadky 
obrazu či zvuku,  
 
chybějící části, výrazné slepky, posun dělení, asynchronnost, výrazné zvukové lupence, apod.). 
Kvalitativní rozdíly při projekci autorizované referenční kombinované kopie proti výslednému 
digitálnímu masteru jsou v tonalitě a barevném podání obrazu v subjektivně přípustných limitech. 
Výsledné audiovizuální dílo a díla audiovizuálně užitá po přepisu a digitálním restaurování metodou 
DRA věrně odpovídají originálnímu dílu audiovizuálnímu a dílům audiovizuálně užitým 
zaznamenaným na předlohových nosičích, na jejichž podkladě byl přepis proveden. 

• Po dohodě členů expertní skupina vydává dnešního dne schvalovací výrok. 
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Schvalovací výrok: 
 
Výsledný záznam (digitální master vzorků DRA) předmětného audiovizuálního díla 
• byl vytvořen předepsaným postupem a splňuje kriteria metodiky digitalizace a digitálního 

restaurování DRA, 
• je vyjádřením originálního audiovizuálního díla v digitálně restaurované podobě, 
• lze jej považovat za digitálně restaurovaný autorizát (DRA). 
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2. PROTOKOL O TECHNOLOGICKO-HISTORICKÉM VÝZKUMU 
 
ROZMARNÉ LÉTO  (Capricious Summer)  komedie 
 
Anotace: 
Režisér Jiří Menzel je nejtěsněji spjatý s adaptacemi děl Bohumila Hrabala, na svém kontě má však i 
dvojí adaptátorské setkání se spisovatelem Vladislavem Vančurou. V roce 1967 se spolu se 
scénaristou Václavem Nývltem ujal přepisu novely Rozmarné léto a v roce 1989 společně s Jiřím 
Blažkem převedl do filmové podoby Konec starých časů. První z Menzelových vančurovských adaptací 
představuje jeden z vrcholů režisérovy tvorby, který se však z kontextu československé nové vlny 
vymyká svým eskapickým, nostalgizujícím laděním. Tehdy devětadvacetiletý Menzel tak mimoděk 
předjal charakter většiny svých snímků ze sedmdesátých a osmdesátých let. Na rozdíl od řady 
hrabalovských adaptací ovšem přepis Rozmarného léta ladí s náladou předlohy, již Vančura vydal v 
roce 1926. Humoristická novela ovlivněná poetismem se odehrává v říčních lázních Krokovy Vary na 
slezské řece Orši. Majitel malé osvěžovny, požitkářský Antonín Důra (Rudolf Hrušínský), tráví deštivé 
červnové dny rozkošnicky malicherným pseudofilozofováním ve společnosti svých přátel – 
introvertního, idealistického abbého Rocha (František Řehák) a racionalistického majora Huga 
(Vlastimil Brodský). Rozruch do života lázeňských povalečů vnese kočovný kouzelník Arnoštek se svou 
asistentkou Annou (Jana Preissová). Krásnou dívku se trojice okouzlených, stárnoucích mužů marně 
pokouší získat. Antonínova manželka Kateřina (Míla Myslíková) je zase očarována mladým 
Arnoštkem… Stylově precizní vyprávění se opírá o krásnou kameru Jaromíra Šofra, Menzelovu zálibu v 
tragikomické drobnokresbě, krásný vančurovský jazyk a vynikající herecké výkony hlavních 
představitelů. Hrušínský, Brodský a Jana Preissová si své role ještě zopakovali v rozhlasové 
dramatizaci, kterou představitel Arnoštka – Jiří Menzel - napsal a režíroval v roce 1972. Snímek získal 
Křišťálový glóbus na MFF Karlovy Vary 1968 a dodnes představuje vynikající ukázku adaptační práce s 
náročným textem. 
 
Obsah: 
Na červen je počasí nezvykle chladné. Do říčních lázní mistra Důry přesto přijdou jeho přátelé abbé 
Roch a major Hugo, aby si jako vždy zafilozofovali. Na cestě k městečku se objeví komediantský vůz. 
Večer se Důra, major, abbé i Důrova manželka Kateřina zúčastní provazochodecké produkce 
kouzelníka Arnoštka. Všechny tři postarší muže okouzlí krásná Arnoštkova společnice Anna, paní 
Kateřině se zalíbí Arnoštek. Ve třech nocích se postupně všichni tři muži pokusí o štěstí s Annou, ale 
zdá se, že žádný z nich neuspěje tak, jak by si přál. Důrovu schůzku s Annou překazí Kateřina. Do 
maringotky, kde abbé s Annou smaží ryby, vtrhnou opilci, kteří pak ve rvačce natrhnou abbému ucho. 
Major po lukulské večeři s Annou usne. Kateřina prožije s Arnoštkem krásné chvíle, ale když se 
Arnoštek při pádu z provazu zraní, žena odmítne pomoci Anně při náhradním představení a vrátí se k 
manželovi. Pánové znovu sedí na plovárně a diskutují, po cestě z města odjíždí Arnoštkova 
maringotka. Prší a mistr Důra znovu konstatuje: „Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný.“ 
 
Zdroj: http://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396728/rozmarne-leto  
 
 
Rešerše Maxe Niedoby: 
V článcích, literatuře a separátech jsem i přes jejich hutnost nenašel žádné vhodné informace, většina 
článků vč. rozhovorů či reportáží se jen povrchně zabývá dějovými situacemi a hereckým obsazením, 
recenze se soustředí na herectví, nikoliv technickou stránku, proto je v seznamu neuvádím, stejně 
jako neuvádím Městskou a Ústřední knihovnu (seznam bibliografie z katalogu Český hraný film, který 
sloužil jako zdroj pramenů pro rešerši ofocen). V seznamu uvádím jen dokumenty, které obsahují 
důležité informace. 
 
Archiv Studio Barrandov 

-‐ výrobní list, výrobní zpráva 
-‐ potvrzení příjmu filmové suroviny, sdělení pro rozpočtové oddělení ohledně materiálu ORWO 
-‐ denní zpráva (technologické specifikace se nemění, ofotil jsem vzorek) 

NFA  
-‐ technický scénář (kompletně ofocen) 
-‐ fotografie – zachycena technika, několik barevných fotografií 
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B. FOTODOKUMENTACE 
 

B.1. Fotodokumentace zkoumaných archiválií a dochovaných kinematografických materiálů, filmových 
políček vstupních negativních, pozitivních nebo jiných dochovaných filmových obrazových nosičů. 

 
B.1.1. – ANALÝZA MATERIÁLŮ ORIGINÁLNÍHO NEGATIVU NA INSPEKČNÍM STOLE  

  KINOTON FVT 1200 
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B.1.2. – ANALÝZA MATERIÁLŮ POZITIVNÍ REFERENČNÍ KOPIE NA INSPEKČNÍM STOLE  

  KINOTON FVT 1200 
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B.1.3.  - VIDEOGRAMY POŘÍZENÉ NA INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
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B.1.4. – VÝROBA DFRK/RK  
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B.1.5. – VZORKOVNÍK DFRK X DRA 
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B.2. Fotokopie produkčních dokumentů filmu či korespondence týkající se výroby, dokončování 
a distribuce filmu v době jeho vzniku, pokud možno ve standardizovaném formátu PDF. 
 

         
 
 
B.3. Fotografie související s výrobou filmu. 
 
  Nebyly dohlednány 
 
B.4. Analytické histogramy a pořízené screenshoty z technických zařízení a barevných 

korektorů, dokladující práci na restaurování vzhledu a informující o koloristických zásazích 
a úpravách audiovizuálního díla, dále políčka ze skenovaného filmu a další dokumenty popisující 
proces digitalizace hmotných substrátů a vytvoření jednotlivých vzorků. Fotosky obrazových 
záběrů z restaurovaného audiovizuálního díla dokladující stav před restaurováním, v průběhu 
restaurování a po restaurování filmového díla. 
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B.4.1. Histogramy před restaurováním (obrázek v levo) a po restaurování (obrázek v pravo) dokládají, 

že došlo k mírnému zesvětlení obrazu a k odstranění nahnědlého degradačního tónu filmové 
podložky. Rovněž grading odstranil rušivou nazelenalou barevnost, kterou se vyznačoval faksimile 
referenční kopie. 
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B.5. TIFF testovacího obrazce použitého pro restaurátorské práce k nastavení korektoru a projekce. 

Referenční obrazce použité k nastavení barevného korektoru a digitálního korektoru nebo 
vypalovacího laseru, v případě vzniku nového negativu z restaurovaných digitálních dat. 

 

           
 
 
B.6.  Další uvedená fotodokumentace, potřebná pro textovou část restaurátorské zprávy. 
   
   Není dohledána.  
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C. KINEMATOGRAFICKÉ VZORKY 
 
 
C.1. Referenční testovací obrazec šedé a barevné tabulky (ARRI, případně SMPTE D-Cinema 

Leader DCDM/SMPTE Stem Subjective Test Film) ve formátu DPX/TIFF použitý při práci expertní 
skupiny na určeném barevném korektoru. 

 
C.2. Videogramy celé šíře filmových substrátů použitých k digitalizaci ve formátu z INSPEKČNÍHO 

STOLU s časovým kódem určeným pro výběr klíčových scén nebo pracovní digitalizát mov s TC 
pořízený z KK (např. QT ProRes HD 4444 330 Mb/s / QT ProRes HD 422 LT 110 Mb/s) 
z kontinuálního digitalizačního zařízení (telecine) s časovým kódem určeným pro výběr klíčových 
scén. 

 
C.3. DFSK/DFRK (DFAP/DFRRP) – digitální faksimile signované kopie/digitální faksimile referenční  

kopie – Digital Facsimile of Answer Print or Digital Facsimile of Reference Release Print – 
naskenované DPX/TIFF z vybraných klíčových scén z referenční pozitivní kopie je vzorek 
digitálního otisku referenční kopie (RK) v době vzniku vzorkovníku daného filmu. Slouží 
k porovnávání a k případnému následnému studiu degradace barviv ve filmových surovinách 
v budoucnu. Tento vzorek digitálně zafixuje stav referenční kopie k danému datu. Faksimile je 
přesná napodobenina památky či její části, s originálem shodná v tvaru a barvě, odlišná použitou 
technologií a materiálem. Faksimile zachycuje aktuální stav díla včetně stop jeho vývoje v čase 
(poškození apod.). 

 
C.4. DSM z ON (DP, DN, IMN, IMP, KK, K) – naskenované DPX/TIFF z vybraných klíčových scén  

z originálního negativu je vzorek nativního neupraveného skenu Digital Source Material (DSM) 
pořízeného z vybraných vzorků dochovaných originálních zdrojů filmu, v nejlepším případě ON, 
originálního negativu natočeného kamerou (originální obrazový negativ, duplikační pozitiv, 
duplikátní negativ, intermediát negativ, intermediát pozitiv, kombinovaná kopie, němá kopie – 
ON, DP, DN, IMN, IMP, RRP, SP). Tento vzorek je vytvořen na základě strukturálního skenovacího 
testu sloužícího k výběru nejvhodnějšího nastavení parametrů digitalizačních postupů s ohledem 
na zdrojové materiály vhodné k digitalizaci. 

 
C.5. KORK (EGAP) – DRA – modifikovaný DPX/TIFF DCDM s kamerovou okeničkou a bez 

provedených retuší – vzor kvalifikovaného odhadu restaurátora a expertní skupiny o tom, jak měl 
film vypadat a být slyšen na dobové premiérové projekci. Tento vzorek se pořizuje naskenováním 
v nativním rozlišení z ON (originálního negativu 35mm = 4K), respektive OZM (originálního 
zvukového mixu) nebo hierarchicky nejbližších dochovaných zdrojů. Tento restaurátorský odhad 
probíhá porovnáním s digitalizovanou referenční kopií DFRK. 

 
C.6. Zvukový vzorek ve formě WAV (Waveform Audio File) nebo BWF (Broadcast Wave 

Format) souborů – vzorek původního zvukového formátu z vybraných klíčových scén 
z referenční kopie nebo z negativu zvuku nebo ze zvukového mixu, respektující původní 
obrazovou frekvenci a počet stop původního záznamu. Zvukové vzorky reprezentující stav před 
a po restaurování zvuku. Bitová hloubka je preferovaná 24 bitů (minimálně 16 bitů), vzorkovací 
kmitočet minimálně 48 kHz. V případě, že byl vzorek pořízen s vyšším vzorkovacím kmitočtem 
(např. 96 kHz), pak je tento ponechán. 

 
Zvukový vzorek není zařazen, protože se zvuková složka se nevzorkovala 

 
C.7. Náhledové soubory popisující obsah vzorků vyšších formátů kapitol 4., 5., 6, které nelze  

jednoduše promítnout. Proto jsou vyrobeny náhledové soubory, které jsou vygenerovány např. 
v QT ProRes HD 4444 330 Mb/s / QT ProRes HD 422 LT či jiném pomocném digitálním formátu. 

 
VZORKOVNÍK DRA METODIKY I – FILM KAMENNÝ MOST 
0010/2015/DRA/I/KAMENNY_MOST/AMU-NAKI 
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A. TEXTOVÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÉ ZPRÁVY 
 
1. PROTOKOL O PRŮBĚHU VÝZKUMNÉ AKCE   
 
 
a) Název, číslo výzkumného protokolu, termíny a místo provedení výzkumné akce  
 
NÁZEV VÝZKUMNÉ AKCE: 0023/2015/EXPERTNÍ SKUPINA  

KAMENNÝ MOST – Vzorkování DRA 
 
Číslo metodiky: DRA I2.2 
Barevné originální  
negativy KODAK  
ECN-1 (i1), KODAK ECN-2 (i2)  
a Fuji (i3) použité k výrobě kopií 
na pozitivní surovinu  
KODAK ECP-1 (i1.1),  
KODAK ECP-2 (i1.2),  
FUJI COLOR (i2.3) a  
FERRANIA COLOR (i1.4) a  
ORWOCOLOR (i3.5) 

 
DRUH VÝZKUMNÉ AKCE:     Hodnocení a kvalifikovaný odhad DRA 
 
SOUVISÍ S ČINNOSTÍ PRACOVNÍ SKUPINY:   III. SKUPINA TABULKA 
 
PRACOVNÍ PODSKUPINA:    2. pracovní podskupina pro obrazové  

testy identifikující různé zdroje 
kinematografických materiálů 

 
DATUM:       18.7. 2014 - 4.6. 2015 
 
MÍSTA KONÁNÍ VÝZKUMNÉ AKCE:   UPP – Universal Production Partners,  

Žitomírská 7, Praha 10 
 
VORELFILM, Branická 82, Praha 4 
 

KOORDINÁTOR VÝZKUMNÉ AKCE:    Marek Jícha 
 
ÚČAST:        Marek Jícha, Ivan Vít, Vidu Gunaratna, 

Pravoslav Flak, Daniel Souček, 
Antonín Weiser, Josef Špelda,  
Jiří Macák, Miloslav Jedlička  
 

 
ZADANÉ TÉMA VÝZKUMU: Vzorkování a výzkum  

filmu Kamenný most 
 
CÍLE VÝZKUMU:      Vzorkovník DRA 
 
PROTOKOL VYPRACOVAL/LA:     Marek Jícha 
 
 



390	  
	  

 
 
 
 
b) 
Zápis o sestavení expertní skupiny a jmenování hlavního restaurátora výzkumné vzorkovací 
akce 
 
Expertní skupina byla sestavena z výzkumných pracovníků Akademie múzických umění v Praze: 
 
Expertní skupina 
restaurátor obrazu a zvuku  Antonín Weiser 
autor díla              Tomáš Vorel 
autor obrazové složky díla  Marek Jícha 
autor zvukové složky díla  Michal Holubec 
expertní dohled kameramanů  Jaromír Šofr 
                                                     Jiří Macák 
     Jiří Myslík 
expertní dohled zvukových mistrů Jakub Jurásek 
expert přes digitální technologie     Karel Fliegel 
externí expert    Ivo Mathé 
expert filmové historie                  Miroslav Novák 
expert laboratorního procesu         Miroslav Jedlička  
odpovědný vedoucí technolog  
digitálního 
postprodukčního pracoviště  Ivo Marák 
kolorista    Pavel Marko 
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c) 
Zápis o inspekci zdrojových/referenčních materiálů k digitalizaci (včetně proměření hustoty 
a smrštění vybraných políček klíčových scén apod.) 
 
V Archivu a programových fondech České televize byly nalezeny tyto zdrojové materiály: 
 
ORIGINÁLNÍ NEGATIV: 
 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu:  
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:    Kamenný most  
verze:   česká   
rok výroby:  1996     
země původce (koprodukce):    ČR 
rok výroby/rok prvního uvedení:     24. 10. 1996, Kino 64 U Hradeb 
výrobce (producent):   Filmové studio Barrandov  
scénář:   Tomáš Vorel, Jaroslav Dušek 
dramaturg:   Jan Gogola, Josef Viewegh 
režie:   Tomáš Vorel 
kamera:   Marek Jícha   
zvuk:   Michal Holubec, Petr Šimák 
hudba:   Vladimír Franz 
produkce:   Maria Cavina (Vorel Film), Helena Uldrichová (Barrandov), Tomáš Kopřiva (Česká televize) 
poznámka:  
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
negativ obrazu 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:  NOC-3658/5 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: nedohledáno 
metráž (stopáž):  2789m 
počet dílů:  5 
rok vzniku:  1996 
rok zařazení do sbírky:  1996 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): 
vzácnost (jedinečnost)  2 
stav (úroveň mechanického poškození):  v průběhu dílů rýžky, šmouhy, celkově čistý 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  stereo 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
snímková frekvence (obr./s):   25  
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:   1:1,66 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu:  Eastmancolor EXR 5248, EXR 5296, EXR 5298 
typ podložky a perforace:   triacetátní a negativní perforace BH 
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DUPLIKAČNÍ POZITIV: 
 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu:  
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:    Kamenný most  
verze:   česká   
rok výroby:  1996     
země původce (koprodukce):    ČR 
rok výroby/rok prvního uvedení:     24. 10. 1996, Kino 64 U Hradeb 
výrobce (producent):   Filmové studio Barrandov  
scénář:   Tomáš Vorel, Jaroslav Dušek 
dramaturg:   Jan Gogola, Josef Viewegh 
režie:   Tomáš Vorel 
kamera:   Marek Jícha   
zvuk:   Michal Holubec, Petr Šimák 
hudba:   Vladimír Franz 
produkce:   Maria Cavina (Vorel Film), Helena Uldrichová (Barrandov), Tomáš Kopřiva (Česká televize) 
poznámka:  
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
duplikační pozitiv 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu: 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie:   nedohledáno 
metráž (stopáž):   2789m 
počet dílů:   5 
rok vzniku:   1996 
rok zařazení do sbírky:  1996 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): 
vzácnost (jedinečnost):    2 
stav (úroveň mechanického poškození):  v průběhu dílů rýžky, šmouhy, celkově čistý 
formát obrazu [35mm, 16mm]:   35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:   stereo 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
snímková frekvence (obr./s):  25  
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:   1:1,66 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu:   Eastmancolor EXR 5244 Intermediate 
typ podložky a perforace:   triacetátní a negativní 
 
Eastmancolor EXR 5244 Intermediate  vyráběn v letech 1992 - 2001 

vylepšená zrnitost a  ostrost oproti předchozímu barevnému 
intermediátu Eastmancolor EXR 5243. V roce 1994 byla tato inovace 
oceněna Oscarem. 
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KOMBINOVANÉ KOPIE: 
 
1. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu:  
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:    Kamenný most  
verze:   česká   
rok výroby:  1996     
země původce (koprodukce):    ČR 
rok výroby/rok prvního uvedení:     24. 10. 1996, Kino 64 U Hradeb 
výrobce (producent):   Filmové studio Barrandov  
scénář:   Tomáš Vorel, Jaroslav Dušek 
dramaturg:   Jan Gogola, Josef Viewegh 
režie:   Tomáš Vorel 
kamera:   Marek Jícha   
zvuk:   Michal Holubec, Petr Šimák 
hudba:   Vladimír Franz 
produkce:   Maria Cavina (Vorel Film), Helena Uldrichová (Barrandov),  
                         Tomáš Kopřiva (Česká televize) 
poznámka:  
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:  
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: nedohledáno 
metráž (stopáž):   2789m 
počet dílů:    5 
rok vzniku:   1996 
rok zařazení do sbírky:   1996 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): 
vzácnost (jedinečnost):    2 
stav (úroveň mechanického poškození):   v průběhu dílů rýšky, šmouhy, celkově čistý 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  stereo 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
snímková frekvence (obr./s):    25  
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:   1:1,66 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu:   Eastman EXR Color Print Film 5386 
typ podložky a perforace:   triacetátní a pozitivní KS 
 
******* 
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VÝBĚR REFERENČNÍ KOPIE RK: 
 
Výběrová projekce k nalezení referenční kopie za účasti expertní skupiny: M. Jícha, I. Vít, P. Flak, 
V. Gunaratna. Výběr vzorků proběhl dne 18.7. 2014 v postprodukčním studiu v UPP – Universal 
Production Partners, Žitomírská 7., Praha 10. Byla zkoumána premiérová referenční kopie 
s anglickými podtitulky, která je v majetku kameramana filmu: 
 

 
 
KAMENNÝ MOST :   Originální negativ: Eastmancolor EXR 5248, EXR 5296, EXR 5298  Pozitiv: 
Eastman EXR Color Print Film 5386 
 
Vše je doloženo kartou historického výzkumu: 

 
 
 
Viz. Fotodokumentace  B.1.1. – ANALÝZA MATERIÁLŮ ORIGINÁLNÍHO NEGATIVU NA  

  INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
B.1.2. – ANALÝZA MATERIÁLŮ POZITIVNÍ REFERENČNÍ KOPIE NA  

  INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
B.1.3.  - VIDEOGRAMY POŘÍZENÉ  

  NA INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
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d) 
Zápis o výběru klíčových scén expertní skupinou 
 
Výběr refrenčních vzorků pozitivní kopie proběhl na projekci 18.7. 2014 v postprodukčním studiu 
v UPP – Universal Production Partners, Žitomírská 7., Praha 10 v kalibrované filmové projekci, za 
účasti kameramanů M. Jíchy, I. Víta, P. Flaka, V. Gunaratny. Výběr vzorků proběhl z premiérové 
referenční kopie s anglickými podtitulky, která je v majetku kameramana filmu: 
 
 
Vzorky dle TC:    KAMENNÝ MOST - STARTY TC - POZITIVNÍ KOPIE  
 
Eastman EXR Color Print Film 5386 
 
start je na  „ZALOŽENÍ OBRAZU“  /  2.DÍL - start je na „ 2X2“ /  3.DÍL - start je na „3X3“ 
 
1. DÍL 
TC  01:04:24:03 – 01:05:55:07 ÚVODNÍ TITULKOVÁ SEKVENCE 
TC  01:06:11:00 – 01:07:35:11 VEČERNÍ INT. SCÉNA V KUCHYNI 
 
2. DÍL 
TC  02:00:08:15 – 02:01:28:01 VEČERNÍ EXT. SCÉNA NA NÁPLAVCE 
TC  02:08:51:15 – 02:09:49:12 EXT. SLUNEČNÝ DEN NA MOSTĚ 
TC  02:14:29:07 – 02:15:59:10 EXT. MLŽNÉ SVÍTÁNÍ NA MOSTĚ 
 
3. DÍL 
TC  03:03:30:19 – 03:04:40:11 INT. NOC DĚTSKÁ LOŽNICE 
TC  03:15:39:10 – 03:17:07:10 EXT. NOC KOMETA NA MOSTĚ 
TC  03:17:11:03 – 03:17:33:13 EXT. DEN U ŘEKY 
 
4. DÍL 
TC  04:16:00:17 – 04:17:36:14 EXT. DEN MATKA NA NÁPLAVCE 
TC  04:17:43:20 – 04:18:02:22 INT. NOC V NEMOCNICI 
 
 
KAMENNÝ MOST - STARTY TC – ORIGINÁLNÍ NEGATIV  
 
Eastman EXR 5248, EXR 5296, EXR 5298 
 
start je na  „ZALOŽENÍ OBRAZU“  /  2.DÍL - start je na „ 2X2“ /  3.DÍL - start je na „3X3“ 
 
1. DÍL 
TC  01:04:24:03 – 01:05:55:07 ÚVODNÍ TITULKOVÁ SEKVENCE 
TC  01:06:11:00 – 01:07:35:11 VEČERNÍ INT. SCÉNA V KUCHYNI 
 
2. DÍL 
TC  02:00:08:15 – 02:01:28:01 VEČERNÍ EXT. SCÉNA NA NÁPLAVCE 
TC  02:08:51:15 – 02:09:49:12 EXT. SLUNEČNÝ DEN NA MOSTĚ 
TC  02:14:29:07 – 02:15:59:10 EXT. MLŽNÉ SVÍTÁNÍ NA MOSTĚ 
 
3. DÍL 
TC  03:03:30:19 – 03:04:40:11 INT. NOC DĚTSKÁ LOŽNICE 
TC  03:15:39:10 – 03:17:07:10 EXT. NOC KOMETA NA MOSTĚ 
TC  03:17:11:03 – 03:17:33:13 EXT. DEN U ŘEKY 
 
4. DÍL 
TC  04:16:00:17 – 04:17:36:14 EXT. DEN MATKA NA NÁPLAVCE 
TC  04:17:43:20 – 04:18:02:22 INT. NOC V NEMOCNICI 
 
 
 
 
 
 
 



396	  
	  

 
 
DOHLEDÁNÍ DALŠÍCH VZORKŮ: 
 
start je na  „ZALOŽENÍ OBRAZU“  /  2.DÍL - start je na „ 2X2“ /  3.DÍL - start je na „3X3“ 
 
1. DÍL  
TC 01:18:16:02 – 01:20:12:13    CHYTILOVA NADÁVÁ TOMÁŠOVI EXT. SLUNEČNÝ DEN 
 
2. DÍL 
TC 02:03:22:24 – 02:05:59:20  LEZENÍ NA LEŠENÍ EXT. NOC 
TC 02:13:37:10 – 02:14:49:01  ČIŠTĚNÍ MOSTU  EXT. RÁNO 
 
3. DÍL 
TC 03:18:47:06 – 03:19:55:23  KOUPÁNÍ VE VLTAVĚ EXT. DEN 
 
 
Proběhlo v postprodukčním studiu Vorel film z celého naskenovaného materiálu. 
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e) 
Zápis o nastavení digitalizačního zařízení při digitalizaci jednotlivých vzorků a o skenování 
kopie a negativu 
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f) 
Zápis o restaurování obrazu (grading: jasová struktura obrazu, barevný tón a sytost 
obrazu) a zvuku (frekvenční a dynamický rozsah, počet a umístění kanálů v kontejneru) 
 
Výroba DFRK: 
Hodnotící expertní skupina, která gradovala faksimili pozitivní vzorků, se sešla dne 29. srpna 2015 
v postprodukčním studiu v UPP – Universal Production Partners, Žitomírská 7., Praha 10 ve složení:  I. 
Vít. P. Flak, J. Macák, M. Jícha. 
Kolorista: Pavel Marko 
 
Viz. Fotodokumentace  B.1.4. – VÝROBA DFRK/RK 
 
 
Vzorkování DRA: 
 
Hodnotící expertní skupina, která gradovala DRA vzorky u ON, se sešla dne 7. srpna 2015 
v postprodukčním studiu v UPP – Universal Production Partners, Žitomírská 7., Praha 10 ve složení:  I. 
Vít, M. Jícha, M. Jedlička, D. Souček, A. Weiser, J. Špelda. 
Kolorista: Pavel Marko 
 
Viz. Fotodokumentace  B.1.5. – VZORKOVNÍK DFRK X DRA  
 
 
Proměření výsledků: 
 
v postprodukčním studiu v UPP – Universal Production Partners, Žitomírská 7., Praha 10. Před vlastní 
prací proběhlo rovněž kalibrování digitálního projektoru pro barevný prostor P3, které provedl 
pracovník výzkumu NAKI Jiří Myslík s využitím testovacích měřících obrazců SMPTE (DCDM) dle 
mezinárodního standardu SMPTE 428-6:2009, dále měřícího a kontrolního filmu (DCP) dle 
mezinárodního standardu SMPTE 428-6:2009 s použitím spektrofotometru PhotoResearch SpectraScan 
PR-740. 
 
 
Digitální restaurování obrazu: 
 
Restaurování obrazu filmu Kamenný most probíhalo bez problémů. Při výrobě DFRK byl zaznamenán 
pokles hustoty vybrané referenční kopie a její celková neostrost. Tento faksimile byl vzat expertní 
skupinou jako výchozí náhled pro provedení kvalifikovaného odhadu naskenovaného originálního 
negativu nově vyrobené a obrazově restaurované digitální kopie vzorků DRA. Zde došlo k zesvětlení, 
nastavení úrovně hluboce černých tónů odpovídajících nevybělené pozitivní kopii Eastman Color Print a 
bílých tónů v závislosti na porovnání těchto úrovní k degradované referenční kopii. Negativ je ve 
vynikajícím stavu, uložen v Archivu a programových fondech České televize, o čemž svědčí i jeho 
nízké smrštění (rok 2015 = 0.6%) viz karta historického výzkumu. Stáří filmu v roce 2015 je 20 let. 
Restaurování bylo schváleno expertní skupinou jednohlasně jako vynikající.  
 
Viz. Fotodokumentace  B.4. – ANALYTICKÉ HISTOGRAMY A SCREENSHOTY 
 
 
Restaurátorská analýza obrazu: 
 
Žánrová charakteristika hořké komedie a plán režiséra Tomáše Vorla natočit film výrazné obrazové 
stylizace, který by měl „kamenný“ vzhled, přiměl kameramana Marka Jíchu ke kombinaci 
nestandardních expozičních a laboratorních postupů. Podexponovaný a standardně vyvolaný negativ 
byl kopírován nestandardně do pozitivních kopií, které byly nevyběleny. Tím vznikl zrnitý charakter 
obrazu, připomínající strukturu pískovcových kamenů mostní konstrukce Karlova mostu. Barevné 
originální negativy byly podle kameramana Marka Jíchy podexponovány cca o – 1 až ½  clony za 
současného výrazně zesíleného barevného svícení:  
 
 
„Například pro klasickou noční scénu pod sodíkovou oranžovou lampou byly použity lampy na umělé 
světlo, které byly ještě dvakrát zesíleny oranžovým korekčním filtrem CTO 100%. Tím vznikl pocit 
silné barevnosti, ale stylizovaně posunuté vždy do jedné oblasti teplých nebo studených tónů. Pro 
výsledný fotografický vzhled filmu s výraznou barevnou a strukturální stylizací tvořící režisérem 
požadovaný „kamenný vzhled“ byla použita speciální technologie podexponovaného originálního 
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negativu, kopírovaného do nevybělené pozitivní kopie. Kamennost vzhledu měla připomínat hrubost a 
rudou nahnědlost až zčernání, které bylo možno pozorovat u barokních soch umístěných na Karlově 
mostu.“ 
Výsledného dojmu kamennosti bylo docíleno navíc nebělením pozitivních kombinovaných kopií, při 
kterém se neodstraňují z kopie kovové částečky stříbra a obraz tak má zvýšenou zrnitost a sníženou 
barevnou saturaci, proti čemuž šel kameraman Marek Jícha, jak uvádí,  zvýšením expozice 
kopírovacích světel na aditivní hlavě kopírky Bell&Howel: 
“Obraz tak byl černě zrnitý i tonálně posunut do rudohněda dodatečnými koloristickými zásahy při 
výrobě kopií. Z toho důvodu byly také nestandardně nastaveny kopírovací trimery na pozitivní kopírce, 
které jsou standardně nastaveny pro jednotlivá barevná světla R,G,B ve škále od 1 do 50 kopírovacích 
bodů. V případě nestandardního kopírování filmu Kamenný most byly kopírovací trimery nastaveny na 
své maximum, tedy 1-75 kopírovacích bodů.” 
Z Protokolu o stavu negativu obrazu filmu Kamenný most z Filmových laboratoří České televize 
vyplývá, že jak na podložce, tak na emulzi se vyskytují otlaky i celoplošné rýhy obrazu, zejména ve 
2., a 4. dílu.  
 
Viz dokumentace v B.1.1. – ANALÝZA MATERIÁLŮ ORIGINÁLNÍHO NEGATIVU NA INSPEKČNÍM  

         STOLE KINOTON FVT 1200 
 
Intermediát pozitiv měl být podle Plánu dokončovacích prací použit nejen pro výrobu tradičních 
optických triků na kopírce Oxberry (např. zrcadlové obrácení stran, výřezy a zvětšení, maskování 
obrazu, „zakouření“ hospody technologií vzdušného obrazu), ale i jako zdrojový materiál pro výrobu 
zvláštních digitálních triků. Česká televize totiž odmítla zapůjčit originální negativ jako zdrojový 
materiál pro digitalizaci (skenery v ČR ještě nebyly k dispozici, ve společnosti Art Factory se používalo 
zřejmě snímání promítaného filmu z obrazovky), nicméně zajistila výrobu nového intermediát negativu 
z intermediát pozitivu Eastmancolor. Intermediát negativ filmu byl podle Potvrzení šéfproducenta 
Čestmíra Kopeckého z České televize ze dne 11.9.1996 zapůjčen po dobu tří týdnů (5.-25.10.1996) do 
Art Factory, a poté vrácen zpět do laboratoří České televize.  
 
Podle ručních poznámek vedoucí produkce z téhož Plánu dokončovacích prací měly být vytvořené 
digitální triky převedeny z datové podoby zpět do intermediát negativu Eastmancolor další generace 
v laboratoři rakouského výrobce zařízení Arrilaser v Mnichově. Údajně necelých 10% filmu mělo být 
trikových. Mezi tři nejnáročnější scény mělo patřit protažení hlavy Tomáše Hanáka do postavy Skřítka, 
scéna močení nad Prahou a scény uvnitř Karlova mostu. 
 
Před zahájením natáčení také kameraman Marek Jícha a režisér Tomáš Vorel navštívili londýnské 
laboratoře Technicolor, kde nechávali převolávat denní práce na pozitivní surovině Eastman Color, aby 
dosáhli na kopii tónů hluboce černé. Autoři zde měli podle dochované korespondence mezi produkcí 
filmových laboratoří Technicolor a Vorel Film (mezi 27. 6. 1996 – 26. 9. 1996) původně v úmyslu 
vyrobit tři testovací pozitivní kopie s různým kontrastem a dvacet distribučních kopií, uvažovali zde 
také o výrobě intermediát pozitivu. Podle kameramana Marka Jíchy došlo k návštěvě londýnských 
laboratoří Technicolor z důvodu nespokojenosti s kontrastem a tonální úrovní černé (šedý obraz) při 
kontrolních projekcích v České televizi. Po návratu si speciálně vyrobené pozitivní zkoušky z 
Technicoloru nechali opět promítnout, a shledali opět šedý obraz, takže příčinu zjistili v nastavení 
filmových projektorů, nikoliv v kvalitě laboratorního zpracování pozitivních kopií. Marek Jícha ocenil 
naopak úroveň černé v reprodukovaném obrazu v Kontrolní filmové projekci Filmového studia 
Barrandov č. 4 “U smrku”.  
 
 
Skenování negativu: 
 
Skenování negativu filmu Kamenný most proběhlo na zařízení Northlight 2 v nativnim rozlišení 
skeneru 8K přepočteného do 4K výstupních DPX souborů představujících jednotlivá políčka obrazu. 
Film byl skenován v plném jasovém rozsahu negativu 2.048D interpretovaný 10bitovou logaritmickou 
škálou. Sken byl realizován v postprodukční společnosti UPP – Universal Production Partners, 
Žitomírská ul. 7, Praha 10, skeneristou Janem Krupičkou. 
 
 
Retušování: 
 
V rámci výroby restaurátorských vzorků DRA B3 filmu KAMENNÝ MOST nebyly vzorky retušovány, 
neboť retušování není předmětem metodického postupu nastavení kvalifikovaného odhadu/odvození 
vzhledu obrazu filmu, jak vypadal v době premiéry filmu. Celkový stav negativu je možno vyjádřit 
(stupnice 1-5 (5= silně požkozený negativ)) číslem 1.  
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Obrazové restaurování: 
 
Obrazové restaurování proběhlo pouze na úrovni vzniku vzorků vybraných scén pro vzorkovník DRA.  
 
 
Zvukové restaurování: 
 
Zvukové restaurování nebylo provedeno, výzkum tohoto filmu nebyl zařazen do výzkumu zvukové 
složky filmu.  
 
 
Výstupní kontrola: 
 
Po hodnotící projekci vzorků DRA filmu Kamenný most dne 8. září 2015 v postprodukčním studiu 
v UPP – Universal Production Partners, Žitomírská 7., Praha 10 ve složení expertní skupiny:  I. Vít, M. 
Jícha, M. Jedlička, D. Souček, A. Weiser, J. Špelda. Digitální restaurátor: Antonín Weiser,  kolorista: 
Pavel Marko a vedoucí technolog Ivo Marák, bylo konstatováno, že digitalizace proběhla úspěšně. Byla 
splněna přísná kritéria metodiky DRA: 
 
1. kritérium: Obraz je digitalizován v rozlišení odpovídajícím originálnímu kinematografickému 
materiálu, v původní snímkové frekvenci, v poměru stran a velikosti obrazu odpovídajícím originálu 
a s dostatečným rozsahem jasů zachovávajícím věrnost originálu. Zvuk je digitalizován v rozlišení 
minimálně 48 kHz, 24 bit, v odpovídajícím počtu kanálů. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
2. kritérium: Na restaurování filmu se podílelo profesionální pracoviště odborných filmových 
a digitálních restaurátorů, pokud možno s odborným vysokoškolským vzděláním nejlépe v oborech 
kamera a zvuková tvorba. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
3. kritérium: Na restaurování filmu se podíleli autoři filmu – kameramani, mistři zvuku a režiséři 
(pokud jsou k dispozici) a zástupci delegovaní jejich profesními autorskými asociacemi. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
4. kritérium: Zrestaurovaný film je schválen expertní skupinou a výše uvedenými autory filmového 
díla, jsou-li dostupní, kteří by spolu s členy expertní skupiny měli po vzájemné dohodě podepsat 
oficiální schvalovací protokol expertní restaurátorské skupiny k provedenému digitálnímu restaurování 
audiovizuálního díla a restaurátorskou zprávu dokladující, že byla použita metoda DRA. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
5. kritérium: Digitální restaurování kinematografického díla a kvalifikované odvození či odhad rozdílů 
kvality mezi DFRK a DRA musí být provedeno digitálním restaurátorem a expertní skupinou v zájmu 
zachování autorského konceptu filmového díla ve smyslu autorského zákona. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
 
6. kritérium: Jako jediný zdroj pro archivování DRA je použit tzv. Master Archive Package (MAP) 
a Intermediate Access Package (IAP), nebo další vyvinuté archivační digitální postupy odpovídající ISO 
normě, z něhož se následně vytvářejí veškeré kopie pro jakékoliv distribuční formáty (digitální kino, 
televize, domácí video, web atd.), a to bez jakéhokoliv zásahu do podoby díla dle výše definovaných 
kritérií (s výjimkou změn v celkové velikosti obrazu a odlišné úrovně komprese v závislosti na 
příslušném distribučním formátu). Pokud neexistuje verze originálního mixu zvuku určeného pro 
televizi či domácí kina, musí být před archivací DRA vytvořena standardním způsobem, odpovídajícím 
současným požadavkům na tato média. V současnosti je to např. norma EBU R128 pro stanovení 
průměrné hlasitosti. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
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Výsledek hodnocení expertní skupiny: 
 
Digitální restaurátor a expertní skupina řešící restaurování DRA vzorků obrazu filmu Kamenný most 
shledala práci na digitalizaci za bezproblémovou. Restaurátor obrazu Antonín Weiser hodnotí práci celé 
expertní skupiny jako zodpovědnou a vysoce profesionální. 
 
Členové expertní skupiny protokolárně stvrzují: 
• Expertní skupina pracovala kvalifikovanými postupy lege artis na základě metodiky digitalizace a 

digitálního restaurování DRA vytvořené v rámci projektu NAKI AMU/NFA DF13P01OVV006 
(Metodiky digitalizace národního filmového fondu) a při respektování etického kodexu restaurování 
filmů DRA, AMIA, FIAF a IASA. 

• Byly splněny základní principy hodnocení za účelem posouzení odstranění degradace kvality obrazu 
působením času. Při sledování hraničních přijatelných odchylek od subjektivně nastavené kvality 
byly použity postupy objektivní softwarové analýzy vytvořené na základě statisticky stanovených 
pozorovatelných diferencí v barevné a jasové struktuře obrazu. 

• Obraz byl digitalizován v parametrech rozlišení obrazových bodů, snímkové frekvence, stranových 
poměrů, velikosti obrazu, rozsahu jasů a barevné hloubky odpovídajících předlohovým nosičům. 

• V průběhu prací nebylo žádným způsobem neautorizovaně zasaženo do podoby a struktury 
audiovizuálního díla, audiovizuální dílo nebylo zkráceno ani jinak střihově upraveno. 

• Proběhla závěrečná kontrolní projekce zhotoveného digitálního masteru audiovizuálního díla 
v digitálně restaurované podobě a nebyly zjištěny vady ani nedostatky (jako jsou zejm. výpadky 
obrazu či zvuku, chybějící části, výrazné slepky, posun dělení, asynchronnost, výrazné zvukové 
lupance, apod.). Kvalitativní rozdíly při projekci autorizované referenční kombinované kopie proti 
výslednému digitálnímu masteru jsou v tonalitě a barevném podání obrazu v subjektivně 
přípustných limitech. Výsledné audiovizuální dílo a díla audiovizuálně užitá po přepisu a digitálním 
restaurování metodou DRA věrně odpovídají originálnímu dílu audiovizuálnímu a dílům 
audiovizuálně užitým zaznamenaným na předlohových nosičích, na jejichž podkladě byl přepis 
proveden. 

• Po dohodě členů expertní skupina vydává dnešního dne schvalovací výrok. 
 
Schvalovací výrok: 
Výsledný záznam (digitální master vzorků DRA) předmětného audiovizuálního díla 
• byl vytvořen předepsaným postupem a splňuje kritéria metodiky digitalizace a digitálního 

restaurování DRA, 
• je vyjádřením originálního audiovizuálního díla v digitálně restaurované podobě, 
• lze jej považovat za digitálně restaurovaný autorizát (DRA). 
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2. PROTOKOL O HISTORICKÉM VÝZKUMU 
 
 
KAMENNÝ MOST (Stone bridge)  hořká komedie 
 
Anotace: 
 
Film pro všechny, kdo mají otevřenou duši. 

Režisér Tomáš Vorel (Pražská pětka, Kouř) se vrátil k celovečernímu filmu po šesti letech, vyplněných 
„menšími“ pracemi pro Českou televizi. Ta je zároveň jedním z producentů Kamenného mostu, který 
vznikal několik let a který byl pronásledován finančními problémy i nezvyklou smůlou. Příběh režiséra, 
jenž zoufale hledá cestu ze slepé životní uličky, naznačuje jistou autobiografičnost nejen křestním 
jménem hlavního hrdiny; do značné míry kopíruje i Vorlovy názory na českou současnost a rozvíjí jeho 
utkvělá témata. I v Kamenném mostu se objevuje tvůrcův oblíbený skřítek, jenž tu je součástí 
tajemství, k němuž se pokouší dobrat hlavní hrdina; může však být stejně tak zrádnou chimérou jako 
průvodcem do života v pravdě, vymaněným z banálních stereotypů a prodejné komerčnosti. – Hlavní 
hrdina Tomáš se ze slibného absolventa filmové režie dobrovolně degradoval na opileckého 
bezdomovce, přespávajícího u Karlova mostu a ubíjejícího čas mezi bizarními existencemi, jejichž 
středobodem se pražská památka stala. Co je však pro pseudovýtvarníky a kejklíře jen lukrativním 
místem pro kšeft, představuje pro Tomáše magický prostor, s nímž spojuje svůj vnitřní osud. Mladý 
muž se svým zvláštním útěkem pokouší vzdorovat manipulacím okolí, které z něj chce udělat hodného 
syna, pečlivého otce rodiny a produktivního pseudoumělce. – Pro Vorla, který na scénáři spolupracoval 
s Jaroslavem Duškem, je peklo kýče, amorality a zrady sebe sama představováno televizní reklamou. 
Ta hrdinovi „krade“ obě ženy jeho života: manželku, již ovlivní pragmatický manažer Robert, i zprvu 
chápající Bublinářku, která skončí jako reklamní hvězdička. – Přes všechny své kvality, výjimečný 
myšlenkový přesah a vnitřní upřímnost vyznívá Vorlovo hledání životní a tvůrčí autenticity poněkud 
uměle. Autor ve snaze o dokonalou srozumitelnost nabízí divákům „návod k použití“: scénář, který 
hrdina píše, je totiž vlastně Vorlovým Kamenným mostem. Spíš než depresivnost, na niž poukazují 
kritici hrdinovy práce, lze Vorlovu projektu vytknout stylovou nevyváženost, místy i tezovitost a 
přebytečnou ornamentálnost. – V kvalitním hereckém obsazení dominuje výborný Tomáš Hanák. Jana 
Synková hraje postavu profesorky, připomínající Věru Chytilovou. Sám sebe si ve filmu zahrál 
prezident Václav Havel. – Konečná verze snímku je bez mezititulků; v několika distribučních kopiích 
však z technických důvodů tyto mezititulky zůstaly. 
 
Obsah: 
 
Na Karlově mostě se turistům podbízejí nejrůznější kýčaři. Je mezi nimi i Tomášova maminka, 
prodávající pitvorné trpaslíky. – O jedné rodině a trpaslících. Tomáš bydlí v malostranském bytě u 
matky, která na něj naléhá, aby se vrátil k ženě Martině a synku Péťovi na sídliště. – Matka má na 
krku vedle syna ještě opileckého manžela-sochaře. Ten Tomášem pohrdá, sám však klidně využívá 
ženu, která dávno rezignovala na umělecké ambice. – Tomáš se potácí v depresích. Odmítne nabídku 
Bublináře, živícího se na mostě, aby mu za tučný honorář udělal reklamu. – O nočních děsech a 
šamanském dechu. Tomáš na noc uteče před matčiným nabádáním k Martině, ale přistihne ji s 
milencem Robertem. Žal zapije na mostě. – Ráno ho křísí skupina mystiků, procházejících kolem. 
Profesorka z FAMU vynadá svému bývalému nejlepšímu žákovi za jeho poraženeckou rezignaci. – O 
dětství a smutných láskách. Tomášova profesorka se rozhodne natočit o bývalém nadějném 
studentovi dokument. Nejdřív vyzpovídá rodiče. – Tomáš si povídá s krásnou Bublinářkou, která 
rozumí jeho depresi. Chce se s ní pomilovat v malostranském spáleništi, kde teď přespává, ale 
napadne je dívčin milenec a zaměstnavatel Bublinář. – Martina po večerech barví tchyniny trpaslíky; 
pořád myslí na Roberta. – O vyčištění kamenného mostu. Skupina mystiků časně ráno zbavuje 
most „nečistých sil“. Jeden z nich dá Tomášovi pytlík s „magickými“ houbami. – Tomášova otce, 
pomáhajícího manželce s trpaslíky na most, rozzlobí kýčaři. Muž shodí do vody Bublináře, který se 
zabije o rybářskou loďku. Když výtržníka odvede policie, „umělci“ napadnou vyděšenou matku. – O 
synovi a tajemném skřítku. Tomáš se na nabádání nešťastné matky staví doma. Najde tam však 
jen Roberta. Pragmatický muž pracuje jako reklamní producent; nabídne režisérovi práci. – Tomáš 
uspává syna vyprávěním o potměšilém skřítkovi, který bydlí uvnitř mostu. V noci se pomiluje s 
ochotnou Martinou. – O sochách a šílenství. Tomáš, který se předtím v alkoholickém opojení smířil s 
otcem, se staví v jeho ateliéru. Přinese odtud do blázince otci, ochromenému sedativy, kus sochařské 
hlíny. – O čekání na kometu. Martina se dál schází s Robertem, který ji miluje. Tomáš vyžebrá na 
mladé jeptišce nějaké peníze. Potom na mostě mezi čumily sleduje s Bublinářkou kometu; dá se s ním 
do řeči prezident, který ho zná z dob sametové revoluce. – O nevěře, vodním živlu a úředníkovi. 
Režisérka zpovídá do svého filmu Martinu. Ta se rozzlobí na Tomáše, který zatím přemluvil Péťu ke 
koupeli ve Vltavě. Nicméně pozve manžela na večeři, kde má být i Robert. – Matka na úřadě marně 
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prosí o povolení, aby mohla dál na mostě prodávat. – O dvou tátech a ženském údělu. Rozčilená 
Martina vyhodí po večeři manžela i milence; producent sokovi nabídne, aby pro něj napsal celovečerní 
film. Půjčí mu notebook. – Matka prodává trpaslíky v tržnici. Přemlouvá Martinu, aby vzala Tomáše na 
milost. – O počítači, magických houbách a cenzuře. Tomáš píše na mostě pod vlivem magických hub 
od mystiků svůj text. Robert mu ho vrátí k přepracování s tím, že je příliš negativistický. Při odchodu z 
agentury se Tomáš střetne s profesorkou, která pro producenta také pracuje. – O nočním ohni a 
melancholii stáří. Tomáše, který se chtěl v parku u ohníčku pomilovat s Bublinářkou, brutálně zbije 
sadistický strážník. Matka marně syna hledá; zasní se u Vltavy. – O mystické extázi a nové rodině. 
Tomáš skončil v nemocnici u jeptišek. Propadá se opět do mystických vizí. – Robert doufá, že se 
Martina rozvede a provdá se za něj. Slíbí, že pomůže její tchyni zpátky na most. Znovu má výhrady k 
Tomášovu textu. – Tomáš opije soka v sídlištním bufetu a pomstychtivě ho nechá Martině u dveří. – O 
mukách tvorby a komerce. Tomáš píše jako posedlý. Potká Bublinářku s novým přítelem, slizkým 
režisérem reklam, který pracuje pro Roberta a který mu nabídne práci. – Natáčení reklamy na 
koupelovou pěnu se Tomášovi jeví jako ta nejhorší umělecká prostituce; jeho žena u ní asistuje jako 
maskérka, jeho milenka jako herečka. – Robert chce, aby Tomáš přepracoval konec příběhu: skřeta 
by měl úplně vypustit. – O smrti a ohňostroji. Tomáš najde na schodech k mostu mrtvou matku. – 
Robert pozve Tomáše na slavnost na parníku. Deprimovanému režisérovi všichni blahopřejí, že získal 
peníze na film. Profesorka ho závistivě obviní, že se zaprodal. Tomáš bez ohledu na sponzory zbije 
Roberta kvůli Martině. Potom i s milovanou ženou skočí do vody, odkud s ní sleduje ohňostroj. 
Ozářený most působí magicky. – O tajemství kamenného mostu. „Zcivilizovaný“ Tomáš si před školou 
vyzvedne synka. Místo domů s ním jde na most, aby mu ukázal slíbeného skřítka. Když zlý strážník 
zjistí, že elegantní muž je filmový režisér, pomůže mu dostat se do vnitřních prostor mostu. Tomáš se 
synem v temnotě hledají tajemného skřítka. Netuší, že nevyzpytatelný tvor (podobný matčiným 
trpaslíkům) je jim v patách... -ap- 
 
Zdroj: http://www.filmovyprehled.cz/cs/film/9104/kamenny-most 
 
 
Kamenný most je třetím celovečerním filmem Tomáše Vorla. V roce 1996 navázal na svůj debut 
Pražská 5 (1988) a Kouř (1990). Zatímco Pražská 5 byla volným sledem epizodních projevů pražských 
divadelních forem od výtvarného divadla Kolotoč, baletní jednotky Křeč, pantomimické skupiny 
Mimoza až po melodram divadla Sklep a recitační skupinu Vpřed; Kouř představoval ucelený rytmikál 
totalitního věku.  
Oba filmy, Pražská 5 i Kouř, reagovaly velmi intenzivně na dobu a prostředí ve kterém vznikaly, není 
proto překvapením, že stejně sevřený s dobou je i Kamenný most. Silné autobiografické prvky 
procházely dvouletou genezí tvorby scénáře, na které pracoval Tomáš Vorel společně s Jaroslavem 
Duškem. Doba nadějí se rozplynula ve vystřízlivění a životní příběh režiséra formoval myšlenky a činy 
hlavního hrdiny, absolventa režie na FAMU, v podání Tomáše Hanáka. Ostatně hra na filmovou fikci 
zasazenou do důvěrné známé reality patří mezi největší devízy celého projektu.  
Kritika nově se utvářející společnosti transformovaná do postaviček prodejců na Karlově mostě a 
samozvaných podnikatelů protíná uměleckou linku, ve které dominuje přiznaně nepřiznaný karikující 
portrét Věry Chytilové v interpretaci Jany Synkové. Příběh malého českého člověka, který je v novém 
tržním hospodářství sevřen jako v kleci a nezná východisko, tomu propůjčila tvář Milena Dvorská jako 
maminka hlavního hrdiny. Za tuto svou kreaci byla nominována na Českého lva v kategorii herečka 
v hlavní roli. 
Mezi hereckými stálicemi z Vorlových filmů se tu dále shledáváme s Janem Slovákem a jeho zdařilým 
bezskrupulózním podnikatelem, Otakáro Mariou Schmidtem, Davidem Vávrou, Radomilem Uhlířem a 
debutantem Jiřím Macháčkem. Z osobností z jiného spektra stojí za zmínku epizodky s Vladimírem 
Franzem a Václavem Havlem. Kráska provázející celý příběh svým okouzlujícím úsměvem, modelka 
Hana Tallerová, zůstala jen při této jediné filmové zkušenosti.  
V době natáčení sledovala přípravy Kamenného mostu reportáž v obnoveném časopisu Kinorevue,22  
který po revoluci navázal na slavný týdeník z let 1934-1945. Dnes je cenný vhled do vývoje 
financování filmu, který přibližuje Magdalena Bičíková. Verze scénáře pod názvem Pod kamenným 
mostem získala od Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie dva a půl milionu korun. 
Na přelomu let 1995 a 1996 ale hrozila rekonstrukce Karlova mostu a rozpracovaný projekt musel být 
urychlen. Další peníze do filmu vložil Tomáš Vorel s produkční Mariou Cavinou pod hlavičkou nově 
založené společnosti Vorel film s. r. o. a díky iniciativě Václava Marhoula vstoupila do projektu jako 
koproducent tvůrčí skupina Čestmíra Kopeckého České televize a AB Barrandov. Nakloněn byl i 
Obvodní úřad Prahy 1 a Sdružení výtvarníků, kteří se podíleli bezplatně a nevytvářeli pro vznik filmu 
další komplikace. 
Magdalena Bičíková zachytila také tvůrčí práci zrcadlení ve scéně natáčení reklamy, ve které si někteří 
členové štábu zopakovali své role i před kamerou a jiní prošli menší změnou v castingu, to aby 
společně vytvořili autentickou atmosféru komerčního světa, kterým hlavní hrdina pohrdá. Reportáž 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Magdalena Bičíková, Příběh kamenného mostu, O tíze, lehkosti a skřetech, Kinorevue, 1996, ročník 6, číslo 2, strana 34-37. 
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v Kinorevui uzavírají medailonky spoluscénáristy a herce Jaroslava Duška, herce Tomáše Hanáka, 
kameramana Marka Jíchy a režiséra, herce a scénáristy v jedné osobě Tomáše Vorla. 
Premiéra se konala 24. 10. 1996, načež se na film snesla vlna ostré kritiky. Tomáš Vorel se proto 
rozhodl ke změně hotového filmu. Ve snaze zrychlit tempo vyprávění vystříhal všech 16 mezititulků, 
které oddělovaly jednotlivé kapitoly.23 Tím se série distribučních kopií odlišila od premiérové verze 
filmu. Byly zachráněny jen dvě původní kopie. Jedna s vyleptanými anglickými podtitulky a jedna ve 
vlastnictví kameramana Marka Jíchy. 
 
Protože Kamenný most je film vyrobený v soukromé produkci, nedochovalo se velké množství 
klíčových listinných pramenů jako jsou výrobní zprávy a denní zprávy z průběhu produkce a 
postprodukce filmu. U koproducentů (Barrandov studio archiv, archiv v České televize) se nedochovaly 
téměř žádné produkční materiály. Přístup k některým listinným pramenům tak byl ztížený, dostupnost 
fondů s dokumenty se otevírala teprve postupně. Významným zdroje informací byl výzkum 
kinematografických materiálů. Za v podstatě jediný zdroj nepublikovaných archivních zdrojů pak 
lze považovat nezpracovaný archiv producenta Vorel Film. Proto byl doplněn poměrně rozsáhlým 
výzkumem publikovaných materiálů, který však nepomohl poskytnout dostatečný přehled o uvedení 
filmu v zahraničí, jakož i orálním výzkumem (rozhovory s tvůrci, technology, organizačními 
pracovníky a dalšími pamětníky).  
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 1. O jedné rodině a trpaslících, 2. O nočních děsech a šamanském dechu, 3. O mužských věcech, 4. O dětství a smutných 

láskách, 5. O vyčištění kamenného mostu, 6. O synovi a tajemném skřítku, 7. O sochách a šílenství, 8. O čekání na kometu, 9. 
O nevěře, vodním živlu a úředníkovi, 10. O dvou tátech a ženském údělu, 11. O počítači, magických houbách a cenzuře, 12. O 
nočním ohni a melancholii stáří, 13. O mystické extázi a nové rodině, 14. O mukách tvorby a komerce, 15. O smrti a ohňostroji, 
16. O tajemství kamenného mostu	  
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B. FOTODOKUMENTACE 

1.  Fotodokumentace zkoumaných archiválií a dochovaných kinematografických materiálů, filmových 
políček vstupních negativních, pozitivních nebo jiných dochovaných filmových obrazových nosičů. 

 
B.1.1. – ANALÝZA MATERIÁLŮ ORIGINÁLNÍHO NEGATIVU NA INSPEKČNÍM STOLE  

  KINOTON FVT 1200 
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Eastmancolor EXR 5248 (cca 40%)  vyráběn v letech 1989 – 2004  ASA 100 Tungsten 3200K 
     Zesílené perforační otvory se zvětšeným  radiusem 0,005“.  

Identifikací fotogramu z 2. referenční pozitivní kombinované  kopie 
bylo zjištěno, že originální negativu obrazu byl vyroben v r. 1996 ve 
Francii: SAFE.TY (Francie) a x●▲ (1996). 

Eastmancolor EXR 5296 (minimálně) vyráběn v letech 1989 – 1995 ASA 500 Tungsten 3200K 
     Separace modré a zelené obdobná ECN 5295.  
     Vylepšená zrnitost použitím T-krystalů v azurové a purpurové vrstvě  
     (vyjma vysocecitlivé žluté vrstvy). 
     Zesílené perforační otvory se zvětšeným radiusem 0,005“. 
Eastmancolor EXR 5298 (cca 60%) vyráběn v letech 1994 – 1996 ASA 500 Tungsten 3200K 
     Separace modré a zelené obdobná ECN 5295.  
      Vylepšená zrnitost a reprodukce pleťových tónů, rozšířená  paleta  
      barev a hlubší černá.  
     Zesílené perforační otvory se zvětšeným radiusem 0,005“. 
     
Použitý originální barevný negativ Eastman Color Negative 5248 měl podle dochovaných 
senzitometrických zkoušek kameramana Marka Jíchy emulzní čísla 719-039 a 693-019 s praktickou 
citlivostí 21,8DIN a 21,3DIN. Citlivější materiál Eastman Color Negative 5298 pak emulzní čísla 255-
034 a 204-290 s praktickou citlivostí 28,1DIN a 27,1DIN. Použitý Eastman Color Negative 5296 měl 
emulzní čísla 248-018 s praktickou citlivostí 24,2DIN.  
 
 

      
 
Barevné originální negativy byly podle kameramana Marka Jíchy podexponovány cca o – 1 a ½  clony 
za současného výrazně zesíleného barevného svícení:  
 
„Například pro klasickou noční scénu pod sodíkovou oranžovou lampou byly použity lampy na umělé 
světlo, které byly ještě dvakrát zesíleny oranžovým korekčním filtrem CTO 100%. Tím vznikl pocit 
silné barevnosti, ale stylizovaně posunuté vždy do jedné oblasti teplých nebo studených tónů. Pro 
výsledný fotografický vzhled filmu s výraznou barevnou a strukturální stylizací tvořící režisérem 
požadovaný „kamenný vzhled“ byla použita speciální technologie podexponovaného originálního 
negativu, kopírovaného do nevybělené pozitivní kopie. Kamennost vzhledu měla připomínat hrubost a 
rudou nahnědlost až zčernání, které bylo možno pozorovat u barokních soch umístěných na Karlově 
mostu.24“ 
 
Výsledného dojmu kamennosti bylo docíleno navíc nebělením pozitivních kombinovaných kopií, při 
kterém se neodstraňují z kopie kovové částečky stříbra a obraz tak má zvýšenou zrnitost a sníženou 
barevnou saturaci, proti čemuž šel kameraman Marek Jícha zvýšením expozice kopírovacích světel na 
aditivní hlavě kopírky Bell&Howel: 
“Obraz tak byl černě zrnitý i tonálně posunut do rudohněda dodatečnými koloristickými zásahy při 
výrobě kopií. Z toho důvodu byly také nestandardně nastaveny kopírovací trimery na pozitivní kopírce, 
které jsou standardně nastaveny pro jednotlivá barevná světla R,G,B ve škále od 1 do 50 kopírovacích 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Rozhovor s kameramanem Markem Jíchou. Praha, 16. 8. 2015. Informace o způsobu snímání, svícení a laboratorního 

zpracování. 
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bodů. V případě nestandardního kopírování filmu Kamenný most byly kopírovací trimery nastaveny na 
své maximum, tedy 1-75 kopírovacích bodů.” 
 
Z Protokolu o stavu negativu obrazu filmu Kamenný most z Filmových laboratoří České televize 
vyplývá, že jak na podložce, tak na emulze se vyskytují otlaky i celoplošné rýhy obrazu, zejména ve 
2., a 4. dílu. 
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B.1.2. – ANALÝZA MATERIÁLŮ POZITIVNÍ REFERENČNÍ KOPIE NA INSPEKČNÍM STOLE  

  KINOTON FVT 1200 
 
Fotografie z jednotlivých dílů pozitivní kopie  Eastman EXR Color Print Film 5386 

 vyráběn v letech 1993 - 1998 
      Vylepšená zrnitost a ostrost, rozšířená paleta barev  

a barevná reprodukce při současném vynikající stabilitě  
barviv. V roce 1994 byla tato inovace oceněna Oscarem. 
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B.1.3.  -  VIDEOGRAMY POŘÍZENÉ NA INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
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B.1.4. – VÝROBA DFRK/RK  
 
Podle vzorků referenční kopie byl vyroben faksimile – přesná kopie pozitivní filmové kopie 
dagradované po 20ti letech. Skenování pozitivní kopie i originálního negativu proběhlo v rozlišení 4K. 
Porovnání DSM zdrojového skenu originálního negativu s DFRK faksimilí z pozitivní kopie a DRA 
výsledně restaurovaného vzorku s využitím originálního negativu jako zdroje. 
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B.1.5. – VZORKOVNÍK DFRK X DRA  
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416	  
	  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



417	  
	  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



418	  
	  

 
 
 
 
 
 

 



419	  
	  

 
 
B. 2. Fotokopie produkčních dokumentů filmu či korespondence týkající se výroby, dokončování  
a distribuce filmu v době jeho vzniku, pokud možno ve standardizovaném formátu PDF. 
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B.3. Fotografie související s výrobou filmu. 
 
[1] zvuková kamera Moviecam Superamerica (AB Barrandov/Barrandov Biografia, používaná pro 
natáčení též se steadicamem mimo jiné ve dnech 20.10.-21.10.1995 na parníku Tyrš, jak vyplývá 
z písemné dohody vedoucí produkce s kameramanem a režisérem ze dne 10. 10. 1995, důvodem pro 
její sepsání bylo podle vedoucí produkce Maria Cavina to, že objednávku steadicamu předtím u AB 
Barrandov několikrát rušili, nebo zařízení během natáčení nevyužili) 
 

 
 
[2] zvuková kamera Aaton 35 (Krátký film, exponovala obraz do části určené pro optickou stopu; 
ukradena během natáčení z uzamčeného kamerového vozu České televize, kvůli čemuž se stal později 
Krátký film dalším koproducentem filmu; později byla půjčována z kamerového oddělení České 
televize kamera Aaton IV, ale kameraman opakovaně reklamoval její závady, kvůli čemuž byla dle 
písemné Zprávy z natáčení filmu „Kamenný most“ kameramana Marka Jíchy ze dne 1. 12. 1995 mimo 
jiné půjčována z AB Barrandov kamera Moviecam Superamerica). 
 

 
 
[3] zvuková Arriflex BL4 35 (Česká televize) 
 
 
 



421	  
	  

 
 
 
 

 
 
 
[4] ruční němá Arri III se zvukotěsným boxem (Studio FAMU, kulaté rohy) 
 

 
 
 
 
 
B.4. Analytické histogramy a pořízené screenshoty z technických zařízení a barevných 

korektorů, dokladující práci na restaurování vzhledu a informující o koloristických zásazích 
a úpravách audiovizuálního díla, dále políčka ze skenovaného filmu a další dokumenty popisující 
proces digitalizace hmotných substrátů a vytvoření jednotlivých vzorků. Fotosky obrazových 
záběrů z restaurovaného audiovizuálního díla dokladující stav před restaurováním, v průběhu 
restaurování a po restaurování filmového díla. 
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B.4.1. Histogramy před restaurováním (obrázek v levo) a po restaurování (obrázek v pravo) dokládají, 

že došlo k zesvětlení obrazu a jeho barevné konsolidaci, odstraněním zelenožlutého zabarvení 
degradované filmové podložky (viz vzorkovníky DRA). 
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B.4.2. Histogramy v porovnání s DFRK, DRA, originálním negativem a SDTV masterem pro televizní 
vysílání. 
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B.5. TIFF testovacího obrazce použitého pro restaurátorské práce k nastavení korektoru a projekce. 

Referenční obrazce použité k nastavení barevného korektoru a digitálního korektoru nebo 
vypalovacího laseru, v případě vzniku nového negativu z restaurovaných digitálních dat. 

 

           
 
B.6.  Další uvedená fotodokumentace, potřebná pro textovou část restaurátorské zprávy. 
   
   Není dohledána.  
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C. KINEMATOGRAFICKÉ VZORKY 
 
C.1. Referenční testovací obrazec šedé a barevné tabulky (ARRI, případně SMPTE D-Cinema 

Leader DCDM/SMPTE Stem Subjective Test Film) ve formátu DPX/TIFF použitý při práci expertní 
skupiny na určeném barevném korektoru. 

 
C.2. Videogramy celé šíře filmových substrátů použitých k digitalizaci ve formátu z INSPEKČNÍHO 

STOLU s časovým kódem určeným pro výběr klíčových scén nebo pracovní digitalizát mov s TC 
pořízený z KK (např. QT ProRes HD 4444 330 Mb/s / QT ProRes HD 422 LT 110 Mb/s) 
z kontinuálního digitalizačního zařízení (telecine) s časovým kódem určeným pro výběr klíčových 
scén. 

 
C.3. DFSK/DFRK (DFAP/DFRRP) – digitální faksimile signované kopie/digitální faksimile referenční  

kopie – Digital Facsimile of Answer Print or Digital Facsimile of Reference Release Print – 
naskenované DPX/TIFF z vybraných klíčových scén z referenční pozitivní kopie je vzorek 
digitálního otisku referenční kopie (RK) v době vzniku vzorkovníku daného filmu. Slouží 
k porovnávání a k případnému následnému studiu degradace barviv ve filmových surovinách 
v budoucnu. Tento vzorek digitálně zafixuje stav referenční kopie k danému datu. Faksimile je 
přesná napodobenina památky či její části, s originálem shodná v tvaru a barvě, odlišná použitou 
technologií a materiálem. Faksimile zachycuje aktuální stav díla včetně stop jeho vývoje v čase 
(poškození apod.). 

 
C.4. DSM z ON (DP, DN, IMN, IMP, KK, K) – naskenované DPX/TIFF z vybraných klíčových scén  

z originálního negativu je vzorek nativního neupraveného skenu Digital Source Material (DSM) 
pořízeného z vybraných vzorků dochovaných originálních zdrojů filmu, v nejlepším případě ON, 
originálního negativu natočeného kamerou (originální obrazový negativ, duplikační pozitiv, 
duplikátní negativ, intermediát negativ, intermediát pozitiv, kombinovaná kopie, němá kopie – 
ON, DP, DN, IMN, IMP, RRP, SP). Tento vzorek je vytvořen na základě strukturálního skenovacího 
testu sloužícího k výběru nejvhodnějšího nastavení parametrů digitalizačních postupů s ohledem 
na zdrojové materiály vhodné k digitalizaci. 

 
C.5. KORK (EGAP) – DRA – modifikovaný DPX/TIFF DCDM s kamerovou okeničkou a bez 

provedených retuší – vzor kvalifikovaného odhadu restaurátora a expertní skupiny o tom, jak měl 
film vypadat a být slyšen na dobové premiérové projekci. Tento vzorek se pořizuje naskenováním 
v nativním rozlišení z ON (originálního negativu 35mm = 4K), respektive OZM (originálního 
zvukového mixu) nebo hierarchicky nejbližších dochovaných zdrojů. Tento restaurátorský odhad 
probíhá porovnáním s digitalizovanou referenční kopií DFRK. 

 
C.6. Zvukový vzorek ve formě WAV (Waveform Audio File) nebo BWF (Broadcast Wave 

Format) souborů – vzorek původního zvukového formátu z vybraných klíčových scén 
z referenční kopie nebo z negativu zvuku nebo ze zvukového mixu, respektující původní 
obrazovou frekvenci a počet stop původního záznamu. Zvukové vzorky reprezentující stav před 
a po restaurování zvuku. Bitová hloubka je preferovaná 24 bitů (minimálně 16 bitů), vzorkovací 
kmitočet minimálně 48 kHz. V případě, že byl vzorek pořízen s vyšším vzorkovacím kmitočtem 
(např. 96 kHz), pak je tento ponechán. 

 
Zvukový vzorek není zařazen, protože se zvuková složka se nevzorkovala 

 
C.7. Náhledové soubory popisující obsah vzorků vyšších formátů kapitol 4., 5., 6, které nelze  

jednoduše promítnout. Proto jsou vyrobeny náhledové soubory, které jsou vygenerovány např. 
v QT ProRes HD 4444 330 Mb/s / QT ProRes HD 422 LT či jiném pomocném digitálním formátu. 
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VZORKOVNÍK DRA METODIKY J, K – FILM ŽILETKY 
0011/2016/DRA/J,K/ZILETKY/AMU-NAKI 
 
A. TEXTOVÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÉ ZPRÁVY 
 
1. PROTOKOL O PRŮBĚHU VÝZKUMNÉ AKCE   
 
 
a) Název, číslo výzkumného protokolu, termíny a místo provedení výzkumné akce  
 
NÁZEV VÝZKUMNÉ AKCE:    003/2016/EXPERTNÍ SKUPINA  

ŽILETKY – Vzorkování DRA 
 

Číslo metodiky: DRA J8, DRA K1, K6 
 

Černobílé duplikátní negativy:  
GEVAERT (j1), FERRANIA (j2), EASTMAN 
KODAK (j3), GEVAERT (j4), FERRANIA 
(j5), ORWO (j6),  
čenobílé duplikační pozitivy – EASTMAN 
KODAK (j7), ORWO (j8) 
Barevné duplikátní negativy:  
EASTMAN COLOR INTERMEDIATE KODAK 
(k1), FERRANIACOLOR (k2), FUJICOLOR 
INTERMEDIATE FILM (k3), AGFACOLOR 
(k4),  
Barevné duplikační pozitivy:  
AGFACOLOR (k5), EASTMAN COLOR, 
INTERMEDIATE KODAK (k6), GEVAERT 
(k7), FERRANIACOLOR (k8), FUJICOLOR 
INTERMEDIATE FILM (k9). 

 
DRUH VÝZKUMNÉ AKCE:    Hodnocení a kvalifikovaný odhad DRA 
 
SOUVISÍ S ČINNOSTÍ PRACOVNÍ SKUPINY:  III. SKUPINA TABULKA 
 
PRACOVNÍ PODSKUPINA:    2. pracovní podskupina pro obrazové testy  

identifikující různé zdroje kinematografických 
materiálů 

 
DATUM:      9.6. 2016 -  30.8. 2016 
 
MÍSTA KONÁNÍ VÝZKUMNÉ AKCE:   CINEPOST Barrandov, Kříženeckého náměstí  

322/5, 152 00 Praha 5, Hlubočepy 
Česká televize – pracoviště retušování a  
pracoviště kolorgradingu BK3 

 
KOORDINÁTOR VÝZKUMNÉ AKCE:   Marek Jícha 
 
ÚČAST:       Marek Jícha, Ivan Vít, Vidu Gunaratna, 

Pravoslav Flak, Daniel Souček, Antonín Weiser, 
Josef Špelda, Jiří Macák 

 
ZADANÉ TÉMA VÝZKUMU:    Vzorkování a výzkum filmu Žiletky 
 
CÍLE VÝZKUMU:     Vzorkovník DRA 
 
PROTOKOL VYPRACOVAL/LA:    Marek Jícha 
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b) 
Zápis o sestavení expertní skupiny a jmenování hlavního restaurátora výzkumné vzorkovací 
akce 
 
Expertní skupina byla sestavena z výzkumných pracovníků Akademie múzických umění v Praze: 
 
Expertní skupina: 
restaurátor obrazu   Antonín Weiser 
restaurátor zvuku   zvuková složka se nevzorkovala 
autor díla              Zdeněk Tyc 
autor obrazové složky díla  Marek Jícha 
autor zvukové složky díla  Michal Holubec 
expertní dohled kameramanů  Jiří Šimunek 

Andrej Barla 
expertní dohled zvukového mistra zvuková složka se nevzorkovala 
     zvuková složka se nevzorkovala 
expert filmové historie                  Miroslav Jedlička 
externí expert zadavatele  Ivo Mathé 
vedoucí obrazové a zvukové techniky Tomáš Srovnal 
kolorista Cinepost   Tomáš Chudomel 
kolorista ČT    Zbyněk Blaženín 
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c) 
Zápis o inspekci zdrojových/referenčních materiálů k digitalizaci (včetně proměření hustoty 
a smrštění vybraných políček klíčových scén apod.) 
 
V Archivu a programových fondech České televize byly nalezeny tyto zdrojové materiály: 
 
NOC3273/6 – negativ obrazu barevný 35mm, bez zvuku, ošetřen ozářením, metráž: 3199.5 
NZC3273/6 – negativ zvuku k barvě 35 mm, optický zvuk, ošetřen ozářením, metráž: 3199.5 
NDOC3273/6IMP – duplikační pozitiv obrazu 35mm (IMP), bez zvuku, ošetřen ozářením, metráž: 
3199.5 
NOC3273/6IMN – intermediát negativ obrazu 35mm (IMN), bez zvuku, ošetřen ozářením, metráž: 
3199.5 
CPK8318/13p – pozitiv kombinovaný zvuk (mezinárodní zvukový pás) 35 mm magnetický záznam, 
zvuk: SEP MAG, metráž: 3196 
NC3273 – šablony - negativ 35mm bez zvuku, ošetřen ozářením, metráž neuvedena 
DK14/2 – distribuční kopie – pozitiv 35 mm, zvuk: COM OPT, anglické titulky, metráž: 3199.5 
DK56/2 – distribuční kopie - pozitiv 35 mm, zvuk: COM OPT, ošetřen ozářením, metráž: 3199.5 
DK67/2 – distribuční kopie - pozitiv 35 mm, zvuk: COM OPT, ošetřen ozářením, metráž: 3199.5 
2V131974 – vysílací čistopis DIGI BETACAM Sony, 4:3, barevný systém: PAL 576i/25 
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ORIGINÁLNÍ NEGATIV: 
 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu:  
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:    Žiletky  
verze:   česká   
rok výroby:  1993     
země původce (koprodukce):    ČR 
rok výroby/rok prvního uvedení:    17.02.1994 
výrobce (producent):   Ajetofilm, ČESKÁ TELEVIZE, ArtCam International and Groupe S.I.A.C. Paris, 
Fondation GAN, Ministère de la Culture et de la Francophonie, Centre National de la Cinématographie 
scénář:   Zdeněk Tyc   
režie:    Zdeněk Tyc  
kamera:   Marek Jícha   
zvuk:    Michal Holubec 
hudba:    Filip Topol, David Skála, Jan Hazuka, Jiří Jelínek 
produkce:   Čestmír Kopecký, Joël Farges 
vedoucí výroby:  Alexander Nardelli 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
negativ obrazu 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:   NOC3273/6 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):  3199.5 m 
počet dílů:   6 
rok vzniku:   1993 
rok zařazení do sbírky:   1993 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne):   CZ, FR 
vzácnost (jedinečnost):    2 
stav (úroveň mechanického poškození):   V průběhu dílů rýžky, rýhy v podkladu i emulzi, šmouhy 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  stereo 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,66 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  EASTMAN 5296 KJ,  

EASTMAN 5248 KM, EASTMAN 5222 DOUBLE X 
typ podložky a perforace:   triacetátní a negativní 
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DUPLIKAČNÍ POZITIV: 
 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu:  
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:    Žiletky  
verze:   česká   
rok výroby:  1993     
země původce (koprodukce):    ČR 
rok výroby/rok prvního uvedení:    17.02.1994 
výrobce (producent):   Ajetofilm, ČESKÁ TELEVIZE, ArtCam International and Groupe S.I.A.C. Paris, 
Fondation GAN, Ministère de la Culture et de la Francophonie, Centre National de la Cinématographie 
scénář:   Zdeněk Tyc   
režie:    Zdeněk Tyc  
kamera:   Marek Jícha   
zvuk:    Michal Holubec 
hudba:    Filip Topol, David Skála, Jan Hazuka, Jiří Jelínek 
produkce:   Čestmír Kopecký, Joël Farges 
vedoucí výroby:  Alexander Nardelli 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
duplikační pozitiv (IMP) 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:   NDOC3273/6IMP 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):   3199.5 m 
počet dílů:    6 
rok vzniku:   1993 
rok zařazení do sbírky:   1993 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne):   NE 
vzácnost (jedinečnost):    2 
stav (úroveň mechanického poškození):  děrování dřené, místy natlačené, slabé oboustranné rýšky, 
v 1.díle souvislé dřené rysky na emulzi,  na konci 5.dílu a 6.dílu podlepená perforace, 24 slepek 
formát obrazu [35mm, 16mm]:   35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:   stereo 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:1,66 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:   ORWO DP2,  
EASTMAN INTERMEDIATE  5243 – starší – p+p  SAFE.TY 
typ podložky a perforace:   triacetátní a negativní BH 
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DUPLIKÁTNÍ NEGATIV 
 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu:  
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:    Žiletky  
verze:   česká   
rok výroby:  1993     
země původce (koprodukce):    ČR 
rok výroby/rok prvního uvedení:    17.02.1994 
výrobce (producent):   Ajetofilm, ČESKÁ TELEVIZE, ArtCam International and Groupe S.I.A.C. Paris, 
Fondation GAN, Ministère de la Culture et de la Francophonie, Centre National de la Cinématographie 
scénář:   Zdeněk Tyc   
režie:    Zdeněk Tyc  
kamera:   Marek Jícha   
zvuk:    Michal Holubec 
hudba:    Filip Topol, David Skála, Jan Hazuka, Jiří Jelínek 
produkce:   Čestmír Kopecký, Joël Farges 
vedoucí výroby:  Alexander Nardelli 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
intermediát negativ obrazu (IMN) 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:    NOC3273/6IMN 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):   3199.5 m 
počet dílů:    6 
rok vzniku:   1993 
rok zařazení do sbírky:    1993 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne):   NE 
vzácnost (jedinečnost):    2 
stav (úroveň mechanického poškození):  děrování dřené, místy natlačené, slabé oboustranné rýžky, 
v 1.díle souvislé dřené rysky na emulzi,  na konci 5.dílu a 6.dílu podlepená perforace, 24 slepek 
formát obrazu [35mm, 16mm]:   35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:    stereo 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:   1:1,66 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:   EASTMAN INTERMEDIATE 5244 KV 
typ podložky a perforace:    triacetátní a negativní BH 
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NEGATIV ZVUKU 
 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu:  
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:    Žiletky  
verze:   česká   
rok výroby:  1993     
země původce (koprodukce):    ČR 
rok výroby/rok prvního uvedení:    17.02.1994 
výrobce (producent):   Ajetofilm, ČESKÁ TELEVIZE, ArtCam International and Groupe S.I.A.C. Paris, 
Fondation GAN, Ministère de la Culture et de la Francophonie, Centre National de la Cinématographie 
scénář:   Zdeněk Tyc   
režie:    Zdeněk Tyc  
kamera:   Marek Jícha   
zvuk:    Michal Holubec 
hudba:    Filip Topol, David Skála, Jan Hazuka, Jiří Jelínek 
produkce:   Čestmír Kopecký, Joël Farges 
vedoucí výroby:  Alexander Nardelli 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
ORIGINÁLNÍ NEGATIV ZVUKU (ONZ) 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:   NZC3273/6 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie 
metráž (stopáž):   3199.5 m 
počet dílů:    6 
rok vzniku:   1993 
rok zařazení do sbírky:    1993 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): 
vzácnost (jedinečnost):    2 
stav (úroveň mechanického poškození):    čistý 
formát obrazu [35mm, 16mm]:    35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:    stereo 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:   1:1,66 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:   Agfa ST8 
typ podložky a perforace:   triacetátní a negativní BH 
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KOMBINOVANÉ KOPIE: 
 
1. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu:  
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:    Žiletky  
verze:   česká   
rok výroby:  1993     
země původce (koprodukce):    ČR 
rok výroby/rok prvního uvedení:    17.02.1994 
výrobce (producent):   Ajetofilm, ČESKÁ TELEVIZE, ArtCam International and Groupe S.I.A.C. Paris, 
Fondation GAN, Ministère de la Culture et de la Francophonie, Centre National de la Cinématographie 
scénář:   Zdeněk Tyc   
režie:    Zdeněk Tyc  
kamera:   Marek Jícha   
zvuk:    Michal Holubec 
hudba:    Filip Topol, David Skála, Jan Hazuka, Jiří Jelínek 
produkce:   Čestmír Kopecký, Joël Farges 
vedoucí výroby:  Alexander Nardelli 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:   DK14/2 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):   3199.5 m 
počet dílů:    6 
rok vzniku:   1993 
rok zařazení do sbírky:    1993 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne):   ANGLICKÉ 
vzácnost (jedinečnost):    2 
stav (úroveň mechanického poškození):  děrování dřené, místy natlačené, slabé oboustranné rýžky, 
v 1.díle souvislé dřené rysky na emulzi,  na konci 5.dílu a 6.dílu podlepená perforace, 24 slepek 
formát obrazu [35mm, 16mm]:    35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:    stereo 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:    1:1,66 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:   EASTMAN COLOR PRINT EXR 5386 
typ podložky a perforace:   triacetátní a pozitivní 
 
***** 
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2. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu:  
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:    Žiletky  
verze:   česká   
rok výroby:  1993     
země původce (koprodukce):    ČR 
rok výroby/rok prvního uvedení:    17.02.1994 
výrobce (producent):   Ajetofilm, ČESKÁ TELEVIZE, ArtCam International and Groupe S.I.A.C. Paris, 
Fondation GAN, Ministère de la Culture et de la Francophonie, Centre National de la Cinématographie 
scénář:   Zdeněk Tyc   
režie:    Zdeněk Tyc  
kamera:   Marek Jícha   
zvuk:    Michal Holubec 
hudba:    Filip Topol, David Skála, Jan Hazuka, Jiří Jelínek 
produkce:   Čestmír Kopecký, Joël Farges 
vedoucí výroby:  Alexander Nardelli 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:    DK56/2 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):   3199.5 m 
počet dílů:    6 
rok vzniku:   1993 
rok zařazení do sbírky:   1993 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne): 
vzácnost (jedinečnost):    2 
stav (úroveň mechanického poškození):  děrování dřené, místy natlačené, slabé oboustranné rýžky, 
v 1.díle souvislé dřené rysky na emulzi,  na konci 5.dílu a 6.dílu podlepená perforace, 24 slepek 
formát obrazu [35mm, 16mm]:   35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:   stereo 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:   1:1,66 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:   EASTMAN COLOR PRINT EXR 5386 
typ podložky a perforace:  triacetátní a pozitivní 
 
***** 
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3. 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
˂I.LEADER˃ 
evidenční číslo záznamu:  
 
˂II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA˃ 
název filmu:    Žiletky  
verze:   česká   
rok výroby:  1993     
země původce (koprodukce):    ČR 
rok výroby/rok prvního uvedení:    17.02.1994 
výrobce (producent):   Ajetofilm, ČESKÁ TELEVIZE, ArtCam International and Groupe S.I.A.C. Paris, 
Fondation GAN, Ministère de la Culture et de la Francophonie, Centre National de la Cinématographie 
scénář:   Zdeněk Tyc   
režie:    Zdeněk Tyc  
kamera:   Marek Jícha   
zvuk:    Michal Holubec 
hudba:    Filip Topol, David Skála, Jan Hazuka, Jiří Jelínek 
produkce:   Čestmír Kopecký, Joël Farges 
vedoucí výroby:  Alexander Nardelli 
poznámka: 
 
˂III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA˃ 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
kombinovaná kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:   DK67/2 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie: 
metráž (stopáž):   3199.5 m 
počet dílů:    6 
rok vzniku:   1993 
rok zařazení do sbírky:   1993 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne):  
vzácnost (jedinečnost):    2 
stav (úroveň mechanického poškození):  děrování dřené, místy natlačené, slabé oboustranné rýžky, 
v 1.díle souvislé dřené rysky na emulzi,  na konci 5.dílu a 6.dílu podlepená perforace, 24 slepek 
formát obrazu [35mm, 16mm]:   35 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:   stereo 
 
˂IV.SOURCE TECHNICAL AREA˃ 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:   1:1,66 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:   EASTMAN COLOR PRINT EXR 5386 
typ podložky a perforace:   triacetátní a pozitivní 
 
***** 
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VÝBĚR REFERENČNÍ KOPIE RK: 
 
Výběrová projekce k nalezení referenční kopie za účasti expertní skupiny: M. Jícha, A. Weiser, I Vít, J. 
Šimunek, A. Barla, V. Gunaratna. Výběr vzorků proběhl dne 9.6. 2016 v laboratoři CPA – Centrum 
poradenství a analytických služeb, dočasně umístěné v postprodukci FINT, Kříženeckého náměstí 
322/5, Praha 5 na kalibrovaném projektoru KINOTON FP 38 E-Q "REFERENCE" slave 35/16/S16. Byly 
zkoumány tyto kopie: 
 
DK56 - 18/762 – bar. vysílací kopie 3 
Dobrá, nepoškrábaná, barevný tón černobílých scén ubíhá do zelenoazurova a bílé přeexponované 
části jsou růžové. Barevná část posunuta do azurova. Tonálně v pořádku. 
Restaurátorská skupina – NE 
 

 
 
 
DK14/5  angl.podtitulky 
Poškrábaná, barevný tón černobílých scén je méně azurový spíše namodralý. Méně kontrastní přitom 
tmavší černá. Pleťovky v barevné části teplejší, kopie je tonálně v pořádku. 
Restaurátorská skupina – NE 
 

 
 
 
DF67 - 1803 – HEUREKA ŽILETKY 
Velmi poškrábaná kopie, která je ale barevně konzistentní, není příliš tmavá a její černomodrý tón je 
nejlepší. Strmost i barevnost je v normě. M. Jícha ji označil za nejpřibližnější k režijnímu záměru 
namodralého tónu černobílých pasáží. Pro její kvalitu byla tato kopie restaurátorem a Expertní 
skupinou vybrána. 
Restaurátorská skupina – ANO 
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Byla vybrána kopie DF67 1803 a převezena na inspekci na inspekčním stole KINOTON FVT 1200. 
 
ŽILETKY :   Originální negativ: EASTMAN DOUBLE X 5222, EASTMAN 5248 KM, EASTMAN 5296 
KJ  Kopírovací materiály:   ORWO DP2, EASTMAN KODAK INTERMEDIATE 5244 KV – černobílé 
části,  
EASTMAN KODAK INTERMEDIATE  5243 – starší – ▲+▲  SAFE.TY - úvodní scéna s titulkem 1984 + 
úvodní titulky + zatmívačky, roztmívačky 
 
IMP - EASTMAN KODAK INTERMEDIATE 5244 – novější  KV 
IMN - EASTMAN KODAK INTERMEDIATE 5244 – novější  KV 
 
Pozitiv: EASTMAN COLOR PRINT ECP 5386 
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Vše je doloženo kartou historického výzkumu: 
 

 
 
 
Viz. Fotodokumentace  B.1.1. – ANALÝZA MATERIÁLŮ ORIGINÁLNÍHO NEGATIVU NA  

  INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
B.1.2. – ANALÝZA MATERIÁLŮ POZITIVNÍ REFERENČNÍ KOPIE NA  

  INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
B.1.3.  - VIDEOGRAMY POŘÍZENÉ  

  NA INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
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d) 
Zápis o výběru klíčových scén expertní skupinou 
 
Výběr refrenčních vzorků pozitivní kopie proběhl na projekci 9.6.2016 v laboratoři CPA – Centrum 
poradenství a analytických služeb, dočasně uméstěné v postprodukci FINT, Kříženeckého náměstí 
322/5, Praha 5 na zkalibrovaném projektoru KINOTON FP 38 E-Q "REFERENCE" slave 35/16/S16.  za 
účasti kameramanů M. Jíchy, A. Weisera, I Víta, J. Šimuneka, A. Barly, V. Gunaratny. 
 
Vzorky dle TC: 
 
ŽILETKY - STARTY TC - POZITIVNÍ KOPIE  KODAK ECP            STARTY ZAČÍNAJÍ NA à6ß  
 
Kopie ČT 1803 – HEUREKA ŽILETKY 
 
1 DÍL  
TC 01:00:31:18 - 01:02:15:18     POHLED BLEDĚMODRÝM OKNEM ČB/BARVA 
TC 01:03:51:21 - 01:05:20:14     TITULKY, KANCELÁŘ NAD PRAHOU, DEN 
2 DÍL  
TC 02:07:07:17 - 02:08:37:17    JÍZDA AUTEM EXT. KRAJINA + INT. MÍSTNOST 
3 DÍL 
TC 03:04:11:00 - 03:05:41:00     LEZE NA KOMÍN ZASNĚŽENÝ, EXT. DEN 
TC 03:16:49:24 - 03:18:19:24     VOJÁK NA KOMÍNĚ, EXT. NOC 
4 DÍL 
TC 04:14:43:08 - 04:16:13:08     DETAILY TVÁŘÍ DOMA U PIÁNA, DEN 
5 DÍL 
TC 05:03:25:24 - 05:04:55:24     BARVA EXT./INT. DEN/PODVEČER 
TC 05:13:24:11 - 05:14:54:10     BĚH Z PÁTERNOSTERU DO OBRAZOVKY, INT. DEN 
6 DÍL 
TC 06:04:16:22 -  06:05:46:22     ZALATE SNY NA PŮDĚ, INT 
 
 
Dohledání týchž vzorků v originálním duplikátním negativu EASTMAN KODAK 
INTERMEDIATE  5243, 5244 
 
ŽILETKY - STARTY TC – ORIGINÁLNÍ NEGATIV          STARTY ZAČÍNAJÍ NA à6ß  
 
1 DÍL  
TC 01:00:31:18 - 01:02:15:18     POHLED BLEDĚMODRÝM OKNEM ČB/BARVA 
TC 01:03:51:21 - 01:05:20:14     TITULKY, KANCELÁŘ NAD PRAHOU, DEN 
2 DÍL  
TC 02:07:07:17 - 02:08:37:17    JÍZDA AUTEM EXT. KRAJINA + INT. MÍSTNOST 
3 DÍL 
TC 03:04:11:00 - 03:05:41:00     LEZE NA KOMÍN ZASNĚŽENÝ, EXT. DEN 
TC 03:16:49:24 - 03:18:19:24     VOJÁK NA KOMÍNĚ, EXT. NOC 
4 DÍL 
TC 04:14:43:08 - 04:16:13:08     DETAILY TVÁŘÍ DOMA U PIÁNA DEN 
5 DÍL 
TC 05:03:25:24 - 05:04:55:24     BARVA EXT./INT. DEN/PODVEČER 
TC 05:13:24:10 - 05:14:54:10     BĚH Z PÁTERNOSTERU DO OBRAZOVKY, INT. DEN 
6 DÍL 
TC 06:04:16:22 -  06:05:46:22     ZALATÉ SNY NA PŮDĚ, INT 
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e) 
Zápis o nastavení digitalizačního zařízení při digitalizaci jednotlivých vzorků a o skenování 
kopie a negativu 
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f) 
Zápis o restaurování obrazu (grading: jasová struktura obrazu, barevný tón a sytost 
obrazu) a zvuku (frekvenční a dynamický rozsah, počet a umístění kanálů v kontejneru) 
 
Výroba DFRK: 
Hodnotící expertní skupina, která gradovala faksimili pozitivní vzorků, se sešla dne 13. července 2016 
v postprodukčním studiu CINEPOST Barrandov, v  projekci Cinepost Barrandov na kalibrovaném 
projektoru Bauer 14 ve složení: A. Weiser, M. Jícha, A. Barla, J. Šimunek, D. Souček, K. Fuxjager, J. 
Špelda, V. Gunaratna. 
Kolorista: Tomáš Chudomel 
Fotodokumentace: I. Vít 
 
Viz. Fotodokumentace  B.1.4. – VÝROBA DFRK/RK 
 
 
Vzorkování DRA: 
 
Hodnotící expertní skupina, která gradovala DRA vzorky z ON, se sešla dne 30. srpna 2016 
v postprodukčním studiu CINEPOST Barrandov, v  projekci Cinepost Barrandov na kalibrovaném 
projektoru Bauer 14 ve složení: A. Weiser, M. Jícha, A. Barla, I.Vít a J. Šimunek. Práce byla ukončena. 
Celkový barevný posun pozitivní kopie byl charakterizován u č.b. částí filmu směrem do žlutozelené a 
u barevných částí filmu do načervenalé barvy. Tyto degradace byly odstraněny. 
Kolorista: Tomáš Chudomel 
 
Viz. Fotodokumentace  B.1.5. – VZORKOVNÍK DFRK X DRA  
 
 
Proměření výsledků: 
 
V postprodukčním studiu CINEPOST Barrandov na kalibrovaném projektoru Bauer 14 35mm a na 
pracovišti České televize KB03 – DaVinci 4K s projektorem Barco. Před vlastní prací proběhlo rovněž 
kalibrování digitálního projektoru pro barevný prostor P3, které provedl pracovník výzkumu NAKI Jiří 
Myslík s využitím testovacích měřicích obrazců SMPTE (DCDM) dle mezinárodního standardu SMPTE 
428-6:2009, dále měřicího a kontrolního filmu (DCP) dle mezinárodního standardu SMPTE 428-6:2009 
s použitím spektrofotometru PhotoResearch SpectraScan PR-740. 
 
 
Digitální restaurování obrazu: 
 
Restaurování vzhledu obrazu bylo přizpůsobeno nestandardní filmové techologii použíté při výrobě 
filmu Žiletky, která využila duplikačních kopírovacích metod k dosažení adekvátního vzhledu 
černobílého obrazu. Ten je ve své původní podobě originálního negativu exponovaného kamerou již 
nedostupný, zanikl při výrobě filmu. Skenuje se tak až třetí generace rozkopírovaného obrazu ve 
formě barevného intermediátu s již vyrovnaným hustotním barevně posunutým obrazem (tonalita do 
modra) – určujícím výrazný výtvarný fotografický koncept. Expertní skupina, která vybrala 
z dostupných kopií z Archivu a programových fondů České televize tu nejoptimálnější kopii, pracovala 
dále na udržení tohoto barevného tónu. Je nutno zmínit, že trvanlivost KODAK pozitivních kopií 
EASTMAN COLOR PRINT ECP 5386 je výrazně menší než u kopií ORWO. Barevné degradace se proto 
výrazně projevují již u kopií se stářím cca 20 let. Kopie výrazně tmavnou a ubíhají do purpurova, jindy 
do hněda až hnědozelena. Jelikož žádná kopie nebyla schopna při sebepečlivějším postupu jejich 
laboratorního zpracování v době vzniku filmu (deklarováno autorem obrazové složky kameramanem 
Markem Jíchou i autorem filmu režisérem Zdeňkem Tycem) udržet tento barevný tón po celou dobu 
svého projekčního času, expertní skupina rozhodla tuto věc vyřešit stabilitou digitálního média. 
Chemický proces při vyvolávání kopií jemně rozhodil modrý tón do oblasti azurových nebo 
nafialovělých tónů. Tím, že každá kopie utíkala jiným směrem v jinou dobu, nelze tento fakt považovat 
za tvůrčí záměr autorů filmu. Souhlasně se k tomu staví i autoři sami. Proto se expertní skupina 
dohodla na tom, že se pokusí v digitální podobě udržet modravý tón černobílých pasáží filmu formou 
jednotné barevné korekce, která bude nasazena na černobílý základ, který je již hustotně vyrovnán. 
Aby nedocházelo k tzv. „after image efektu“, tedy postupnému znecitlivění lidského oka pozorováním 
modrého obrazu. Bylo rozhodnuto přimíchat do bílých (90-100%) pasáží obrazu jemný žlutý tón. Tím 
dochází k vyrovnanému účinku odpovídajícímu zákonitostem barevné harmonie poměrem modrá-
žlutá. Analogové kopie tento efekt automaticky svým rozladěním vytvářely, byť velmi chaoticky, neboť 
byly primárně degradovány všemi barevnými vrstvami intermediát negativu EASTMA INTERMEDIATE 
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5244. Digitální kompatibilita takového záznamu s barevnými částmi, reprezentovanými buďto 
originálním negativem z kamery EASTMAN 5248, 5296 nebo rovněž dublovanými pasáženi přes 
EASTMAN INTERMEDIATE 5243 je dokonalá a nevzbuzuje žádné podezření z nejednotnosti, stejně jak 
je tomu u analogové projekce. Základní snahou kvalifikovaného odhadu expertní skupiny tedy bylo 
udržet původní záměr autorů filmu k účinku modrobílých a barevných pasáží, jakožto výrazu 
postmoderní stylizace vycházející z klipové kultury 90.let odpovídající výtvarné koncepci filmu. 
Všechny archiválie jsou ve velmi dobrém stavu, uloženy v depozitářích České televize. Smrštění 
duplikačního intermediátu překvapivě ke svému mládí vykazuje vysokých 0.50% (rok 2017) viz karta 
historického výzkumu (odd. C) této zprávy. Stáří filmu v roce 2017 je 24 let. Restaurování bylo 
schváleno expertní skupinou jednohlasně jako vynikající. Ještě stojí za zmínku, že film Žiletky nemá 
ve své kamerové okeničce po celou dobu žádné nečistoty a není ani mechanicky poškrábaný. Lze 
proto předpokládat nízké náklady na retušování filmu v době jeho celkového restaurování. 
 
 
Viz. Fotodokumentace  B.4. – ANALYTICKÉ HISTOGRAMY A SCREENSHOTY 
 
 
Restaurátorská analýza obrazu: 
 
Film Žiletky je koncipován jako symbolická báseň o magické Praze a jednom jejím obyvateli, mladém 
intelektuálovi, který je zamilován sám do sebe a dvou dívek a do jeho světa undergroundových 
hospod. Jeho život je narušen povolávacím rozkazem do socialistické armády komunistického 
Československa. Atmosféra šedi pražských uliček, dvorků, průchodů, úřadů i zdí popraskaných 
socialismen a chránícím zdevastované pražské zahrady je světem, který je mladému člověku 
domovem. Po vypití láhve rumu na ex, odjíždí na vojnu, aby zde naplánoval útěk do blázince tím, že 
vyleze na vysoký tovární komín a nechá se sundat zásahovou jednotnou požárníků za asistence 
armádní jednotky. Film je rozdělen na dvě části uvozené titulky, 1984 vše je pravda a 1994 vše je 
barevné. Koncept černobílého obrazu, tónovaného do modra jednoznačně a nekompromisně tvrdí, že 
svět mladého vojáka nemá žádné východisko. Po osvobození z armády se obraz zabarvuje a tato 
barevnost odvádí hrdinu filmu do již zcela irreálného magického prostoru, jakéhosi labyrintu chodeb a 
výtahů typu páter noster, velkého a nekonečného úřadu. Objevuje zde svou milou, která zemřela při 
autonehodě a odvádí ji do jiného světa, světa mrtvých, zalitý šťastným zlatým světlem zářících 
andělů, kteří jsou reprezetováni úředníky stojícími v kruhu se zavřenýma očima. Konec filmu je 
znázorněn jako odlet mrtvých milenců do nekonečného vesmíru. Barevná stylizace je velmi výrazná a 
uvědoměle komponovaná, využívající teplého kodakovského barevného podání, které je určeno 
teplými sytými a velmi hřejivými tóny. 
 
 
Skenování negativu: 
 
Skenování negativu filmu Žiletky proběhlo na zařízení Northlight 2 v nativnim rozlišení skeneru 8K 
přepočteného do 4K výstupních DPX souborů představujících jednotlivá políčka obrazu. Film byl 
skenován v plném jasovem rozsahu negativu 2.048D interpretovaný 10bitovou logaritmickou škálou. 
Sken byl realizován v postprodukční společnosti Cinepost Barrandov na skeneru Northlight 2, 
skeneristou Tomášem Dalimanem. 
 
 
Retušování: 
 
V rámci výroby restaurátorských vzorků DRA B3 filmu ŽILETKY nebyly vzorky retušovány, neboť 
retušování není předmětem metodického postupu nastavení kvalifikovaného odhadu/odvození vzhledu 
obrazu filmu, jak vypadal v době premiéry filmu. Celkový stav negativu je možno vyjádřit (stupnice 1-
5 (5= silně požkozený negativ)) číslem 2. Negativ je ve velmi dobrém stavu, uložen v depozitářích 
NFA, o čemž svědčí i nízké smrštění originálního negativu (rok 2016 = cca 0.50%) viz karta 
historického výzkumu (odd. C) této zprávy). Stáří filmu je 24 let. 
 
 
Obrazové restaurování: 
 
Obrazové restaurování proběhlo pouze na úrovni vzniku vzorků vybraných scén pro vzorkovník DRA. 
 
 
Zvukové restaurování: 
 
Zvukové restaurování nebylo provedeno, výzkum tohoto filmu nebyl zařazen do výzkumu zvukové 
složky filmu. 



444	  
	  

 
 
Výstupní kontrola: 
 
Po hodnotící projekci dne 30. srpna 2016 v postprodukčním studiu CINEPOST Barrandov v  projekci 
Cinepost Barrandov na kalibrovaném projektoru Bauer 14 ve složení expertní skupiny: A. Weiser, M. 
Jícha, A. Barla, I.Vít a J. Šimunek. Digitální restaurátor: Antonín Weiser,  kolorista: Tomáš Chudomel a 
vedoucí technolog Tomáš Srovnal, bylo konstatováno, že digitalizace proběhla úspěšně. Byla splněna 
přísná kritéria metodiky DRA: 
 
1. kritérium: Obraz je digitalizován v rozlišení odpovídajícím originálnímu kinematografickému 
materiálu, v původní snímkové frekvenci, v poměru stran a velikosti obrazu odpovídajícím originálu 
a s dostatečným rozsahem jasů zachovávajícím věrnost originálu. Zvuk je digitalizován v rozlišení 
minimálně 48 kHz, 24 bit, v odpovídajícím počtu kanálů. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO (zvuková složka se nevzorkovala) 
 
2. kritérium: Na restaurování filmu se podílelo profesionální pracoviště odborných filmových 
a digitálních restaurátorů, pokud možno s odborným vysokoškolským vzděláním nejlépe v oborech 
kamera a zvuková tvorba. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
3. kritérium: Na restaurování filmu se podíleli autoři filmu – kameramani, mistři zvuku a režiséři 
(pokud jsou k dispozici) a zástupci delegovaní jejich profesními autorskými asociacemi. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO (zvuková složka se nevzorkovala) 
 
4. kritérium: Zrestaurovaný film je schválen expertní skupinou a výše uvedenými autory filmového 
díla, jsou-li dostupní, kteří by spolu s členy expertní skupiny měli po vzájemné dohodě podepsat 
oficiální schvalovací protokol expertní restaurátorské skupiny k provedenému digitálnímu restaurování 
audiovizuálního díla a restaurátorskou zprávu dokladující, že byla použita metoda DRA. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
5. kritérium: Digitální restaurování kinematografického díla a kvalifikované odvození či odhad rozdílů 
kvality mezi DFRK a DRA musí být provedeno digitálním restaurátorem a expertní skupinou v zájmu 
zachování autorského konceptu filmového díla ve smyslu autorského zákona. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
6. kritérium: Jako jediný zdroj pro archivování DRA je použit tzv. Master Archive Package (MAP) 
a Intermediate Access Package (IAP), nebo další vyvinuté archivační digitální postupy odpovídající ISO 
normě, z něhož se následně vytvářejí veškeré kopie pro jakékoliv distribuční formáty (digitální kino, 
televize, domácí video, web atd.), a to bez jakéhokoliv zásahu do podoby díla dle výše definovaných 
kritérií (s výjimkou změn v celkové velikosti obrazu a odlišné úrovně komprese v závislosti na 
příslušném distribučním formátu). Pokud neexistuje verze originálního mixu zvuku určeného pro 
televizi či domácí kina, musí být před archivací DRA vytvořena standardním způsobem, odpovídajícím 
současným požadavkům na tato média. V současnosti je to např. norma EBU R128 pro stanovení 
průměrné hlasitosti. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
 
Výsledek hodnocení expertní skupiny: 
 
Digitální restaurátor a expertní skupina řešící restaurování DRA vzorků obrazu filmu Žiletky shledala 
práci na digitalizaci za bezproblémovou. Restaurátor obrazu Antonín Weiser hodnotí práci celé expertní 
skupiny jako zodpovědnou a vysoce profesionální. 
 
Členové expertní skupiny protokolárně stvrzují: 
 
• Expertní skupina pracovala kvalifikovanými postupy lege artis na základě metodiky digitalizace a 

digitálního restaurování DRA vytvořené v rámci projektu NAKI AMU/NFA DF13P01OVV006 
(Metodiky digitalizace národního filmového fondu) a při respektování etického kodexu restaurování 
filmů DRA, AMIA, FIAF a IASA. 
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• Byly splněny základní principy hodnocení za účelem posouzení odstranění degradace kvality obrazu 
působením času. Při sledování hraničních přijatelných odchylek od subjektivně nastavené kvality 
byly použity postupy objektivní softwarové analýzy vytvořené na základě statisticky stanovených 
pozorovatelných diferencí v barevné a jasové struktuře obrazu. 

• Obraz byl digitalizován v parametrech rozlišení obrazových bodů, snímkové frekvence, stranových 
poměrů, velikosti obrazu, rozsahu jasů a barevné hloubky odpovídajících předlohovým nosičům. 

• V průběhu prací nebylo žádným způsobem neautorizovaně zasaženo do podoby a struktury 
audiovizuálního díla, audiovizuální dílo nebylo zkráceno ani jinak střihově upraveno. 

• Proběhla závěrečná kontrolní projekce zhotoveného digitálního masteru audiovizuálního díla 
v digitálně restaurované podobě a nebyly zjištěny vady ani nedostatky (jako jsou zejm. výpadky 
obrazu či zvuku, chybějící části, výrazné slepky, posun dělení, asynchronnost, výrazné zvukové 
lupance, apod.). Kvalitativní rozdíly při projekci autorizované referenční kombinované kopie proti 
výslednému digitálnímu masteru jsou v tonalitě a barevném podání obrazu v subjektivně 
přípustných limitech. Výsledné audiovizuální dílo a díla audiovizuálně užitá po přepisu a digitálním 
restaurování metodou DRA věrně odpovídají originálnímu dílu audiovizuálnímu a dílům 
audiovizuálně užitým, zaznamenaným na předlohových nosičích, na jejichž podkladě byl přepis 
proveden. 

• Po dohodě členů expertní skupina vydává dnešního dne schvalovací výrok. 
 
Schvalovací výrok: 
Výsledný záznam (digitální master vzorků DRA) předmětného audiovizuálního díla 
• byl vytvořen předepsaným postupem a splňuje kriteria metodiky digitalizace a digitálního 

restaurování DRA, 
• je vyjádřením originálního audiovizuálního díla v digitálně restaurované podobě, 
• lze jej považovat za digitálně restaurovaný autorizát (DRA). 
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2. PROTOKOL O TECHNOLOGICKO-HISTORICKÉM VÝZKUMU 
 
 
ŽILETKY (Razor Blades) – Symbolický 
 
Anotace: 

Nový český film o lásce až za hrob. 

Filmový text Zdeňka Tyce dozrával od roku 1990, prošel četnými proměnami a posléze se stal 
podkladem pro scénář česko-francouzského filmu Žiletky. Jeho poetikou navazuje Tyc na svůj režijní 
debut, vynikajícího, leč stále nedoceněného Vojtěcha, řečeného sirotka (1989). Podobně jako tam, i v 
„příběhu o lásce až za hrob“ je klasický děj nahrazen silnou vnitřní situací hlavního hrdiny Andreje 
Chadimy, jehož citové a myšlenkové zrání sleduje od roku 1984 do současnosti. – V „čase temna“ 
potkává nezakotvený Andrej krásnou Kristýnu, která se pro něj v příštích letech stává symbolem 
nedosažitelnosti. Mladík trýznivě prožívá čas vojny, odkud se zoufale pokouší dostat, a po 
dlouhodobém léčení na psychiatrii se mu to podaří. Očistí se „útěkem“ na idylický venkov, ale po čase 
se vrací do Prahy a zakouší trpké citové rozčarování. Nakonec však nalézá vyrovnanost a naplňuje 
vysněnou lásku... – Tyc výrazně „nekomerčním“ způsobem řetězí úmyslně „oddramatizované“ situace, 
skládající dohromady hrdinovo bloudění vlastním vnitřním prostorem. Protagonistova situace je 
maximálně zobecněna, tvůrci však zároveň diváka zvolna a soustředěně vtahují do Andrejova 
prožívání konkrétních situací. Pro Andreje, neustále bolestně zraňovaného „žiletkami“ světa, není 
vnitřní osvobození automaticky spjato se změnou společenské a politické situace. – Andrejův svět Tyc 
zvnějšňuje v četných metaforických obrazech, jejichž leitmotivem je „magický dům“ s četnými patry, 
spojenými děsivě strojovým páternosterem, a korunovaný mystickým podkrovím-katedrálou. Pro 
odlišení doby společenské nesvobody a času porevolučního se v první významové části převážně 
syrově černobílý film láme do barvy. Ta si vynucuje odlišnou poetiku vidění, v níž tvůrce výrazně 
stylizuje zvláště závěrečné patetické setkání dvojice v bezčasí mystické klenby „katedrály“. – 
Přemýšlivý a citlivý přístup tvůrců k zajímavému tématu nenalezl zcela adekvátní formální vyjádření: 
až „dokumentaristicky“ malebná syrovost (ve stylu Tycova debutu) není v souladu s 
ornamentalistickou symboličností jiných scén. – Cenný, ale stylově poněkud nevyjasněný projekt 
vyniká vizuální krásou (kamera Marek Jícha); zvláštní pozornost si zaslouží originální způsob 
obrazového nakládání s architektonickými prvky „magické“ Prahy, z nichž tvůrci skládají prostory 
Andrejova světa. Vedle hereckých výkonů zkušených profesionálů (Iva Janžurová, Věra Kubánková) 
zaujme nezvykle obsazená Markéta Hrubešová, především však velmi autentický neherec Filip Topol, 
charismatická osobnost dnes už neexistující hudební skupiny Psí vojáci (rovněž autor instrumentální 
hudby a písně, k níž odkazuje název filmu). – Film vznikl v koprodukci, na níž je finančně angažována 
především Česká televize a francouzské a české ministerstvo kultury. 
 
Obsah: 
 
1984 ...a vše je pravda. Citově i existenčně nezakotvený mladík Andrej Chadima bloudí Prahou, z 
níž vnímá hlavně poničené domy, křivolaké uličky a všudypřítomnou, vzdálenou a mlčenlivou siluetu 
Hradčan. Svět je roztříštěn na krátké a intenzivní depresivní prožitky. – Andrej v luxusní kanceláři 
vyhledá svou bývalou přítelkyni Evu, kterou nedávno opustil. Plačící Eva marně žádá, aby ji nechal na 
pokoji; Andrej zamkne dveře a pomiluje se s ní. – V hospodě mladík mimoděk šokuje mladistvé 
štamgasty, když vypije na ex láhev rumu. – Andrej se vnutí krásné elegantní dívce Kristýně. Připadá 
mu tajemná a setkání považuje za osudové. Kristýna přijímá jeho namlouvání. Andrej ji doprovodí na 
nádvoří starého domu, kam si ona odejde bez vysvětlení cosi zařídit. Mladík na ni dlouho marně čeká. 
Sleduje rozmanité osoby, vycházející ven, trýznivě vnímá postupující prázdný čas a existenci 
skličujícího mechanismu páternosteru. Nakonec ho z chodby jakéhosi skladiště, kde čekal, vyhodí 
vrátný; zavírá se. Dvojice chladně výhružných policistů podezřelého mladíka legitimuje. – Andrej 
musel na vojnu. Nudnou prázdnotu služeb střídá buzerace na rozcvičkách a při poplachu, kde zupáčtí 
četaři ostentativně přehlížejí šikanu. Na cvičáku nováčky setře samolibý velitel přijímače; ostentativně 
předvádí svou tvrdost a poctivost; má prý ovšem zvláštní slabost pro dobré střelce. – Andrej nemůže 
zapomenout na Kristýnu. Přijede za ním Eva, která mu po chvíli rozpaků udělá v návštěvní místnosti 
kvůli Kristýně žárlivou scénu. – Ven z kasáren se Andrej dostane na otcův pohřeb; veze smutnou 
matku na venkov k babičce. Při setkání nikdo z nich nedokáže zadržet pláč. – Za vynikající střelbu 
dostane Andrej opušťák. V Praze vyhledá Kristýnu, ale z rozhovoru v přepychovém půdním bytě je 
vyruší příchod dívčina arogantního milence Míry. Andrej kvůli závrati nedokáže včas zmizet z terasy po 
požárním žebříku na střechu, a tak ho Míra zbije a poníží. Zbytek opušťáku stráví zoufalý mladík v 
alkoholickém oparu. – Na vycházce Andreje překvapí v hospodě Kristýna. Chce, aby s ní odjel někam 
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daleko. Když Andrej odmítne dezertovat, dívka přes jeho prosby zhnuseně odejde. – Velitel si všimne, 
že jeho oblíbený střelec není ve své kůži, a „přátelsky“ mu domlouvá. – Andrej se propadá stále 
hlouběji do osamění a deprese. Chvíle klidu nalézá v nedaleké gotické katedrále. Během hlídky za 
ledového zimního dne vyleze na vysoký komín; podaří se mu přemoci závrať. Čeká nahoře až do noci, 
než si ho někdo všimne. Přijede vojenská hlídka a hasiči. Andrej křičí, že sleze, ale žádá odjezd vojáků 
a záruku předání civilnímu doktorovi. Když zmrzlého a vyčerpaného mladíka hasiči dopraví dolů, vojáci 
se vrátí. – Andrej leží ve vojenské nemocnici na psychiatrii. Je v těžké depresi, není schopen 
komunikovat; ostatně o to ani nikdo z rutinně jednajícího personálu nestojí. – Za pacientem přijde nic 
nechápající matka. Syn jí zuřivě vyčte, že rodiče se o něj nikdy nestarali; uteče do kuřárny, kde 
dostane záchvat vzteku. – Když matka přijde znovu, syn jí pošeptá, že je v pořádku. Komisní mladá 
sestřička pacientovi navenek laskavě domlouvá: když bude prohlášen na nesvéprávného, nedostane 
nikdy slušnou práci ani řidičský průkaz. Začne Andreje osahávat, ale vyděšený mladík najde sílu utéct. 
– Andrej je propuštěn domů. Obejme se s utrápenou matkou, navštíví v nemocnici babičku. Potom 
vyhledá Kristýnu. Baví se i s jejím milencem, který ho varuje, aby Kristýnu nechal na pokoji. Trojice 
se v bytě opije. V noci Andreje probudí, jak se Kristýna miluje s Mírou. V zoufalství uteče na střechu a 
spadne dolů na ulici. – 1994. Vše je barevné... Andrej nalezl útočiště ve starém venkovském stavení 
kdesi daleko od Prahy. Chová ovce, stará se o malé hospodářství, čte. Po roce se však vrátí do Prahy. 
Cítí potřebu vstoupit do domu, kde mu kdysi zmizela Kristýna. V jednotlivých patrech cestou vzhůru 
páternosterem objevuje zvláštní, odlišné prostory. Na okamžik se připojí ke skupině mladých lidí, 
sledujících uměleckou produkci. – V pokoji-úřadu najde na stole Kristýninu fotku. Při cestě výš slyší 
její křik o pomoc. V modernistickém, geometricky strohém komplexu sleduje v desítkách televizních 
obrazovek, jak Kristýna před kýmsi zoufale prchá ven z domu; v uličce dívku porazí dodávka. Umírající 
Kristýna vyčte Andrejovi, že ji opustil. – Mladík vyhledá uličku a na chodníku skutečně najde stopy 
krve. – Pak v paláci vyjede výtahem do půdních prostor. V jedné z místností jeho cestu pozorně 
sleduje otec. V mystickém prostoru Andrej nalezne nahou mrtvou Kristýnu; bizarní ďábel nechápe, 
proč se jí vůbec zabývá. V kruhu strnulých přihlížejících a v Andrejově náručí se Kristýna probere k 
životu. Mladík jí konečně vyzná lásku a ona jeho vyzvání s radostí přijme. Dvojice pluje prostorem 
podkrovní katedrály, až se dostane pod volné hvězdné nebe... -ap- 
 
Zdroj: http://www.filmovyprehled.cz/cs/film/7596/ziletky 
 
 
Žiletky – rešerše Markéty Nedvědové 
 
- Žiletky jsou druhým celovečerním filmem Zdeňka Tyce. V roce 1993 navázal na svůj debut Vojtěch, 
řečený sirotek (1989), kterým si získal respekt i mezinárodní ocenění. Tyc pracoval do té doby 
s černobílým filmem, v Žiletkách zkombinoval modrobílou viráž s barevným materiálem.  
- Žiletky jsou zastřešeny česko-francouzskou koprodukcí, což bylo výsledkem tehdy nové situace na 
Barrandově a zájmu o Tycovo další dílo vycházející z hlavní ceny poroty za nejlepší evropskou 
prvotinu, kterou získal Vojtěch, řečený sirotek na festivalu v Anger v lednu 1991.  
- Žiletky měly premiéru 17. 2. 1994, tomuto datu předcházela poměrně náročná geneze probíhající 
v dramaturgické tvůrčí skupině Jiřího Menzela v rámci FSB, která vycházela z dvojice filmových 
povídek ze srpna a října 1990 a dvojice literárních scénářů z 15. ledna a 21. března 1991, v březnu 
1991 byla také zafixována explikace a synopse. Tyc tehdy vyjádřil své vize takto: „Musím přiznat, že 
příběh je situován do poloviny 80. let. Ani náhodou nemá ambici kopat do „mrtvoly komunismu“. Lidé 
zasvěcení jej považují za nadčasový, obecně platný a mezinárodně srozumitelný.“ 
 
Ve finální podobě filmu jsou dvě časové roviny konkretizovány jako 1984 …a vše je pravda a 1994 
Vše je barevné… Klíčovou osobností celého projektu se stal Filip Topol, který zde sehrál hlavní roli a 
jeho dříve undergroundová skupina Psí vojáci se postarala o hudební doprovod, přičemž titulní píseň 
Žiletky zazněla během závěrečných titulků. Druhým snímkem, který pracoval s hudbou Psích vojáků, 
se znovu stala až Sestra Víta Pancíře v roce 2008. Ostatně i pro Filipa Topola byla po letech Sestra 
také teprve druhou a poslední hereckou příležitostí. Zemřel roku 2013. 
 
Žiletky získaly tři nominace na Českého lva – Nejlepší kamera (Marek Jícha), Nejlepší zvuk (Michal 
Holubec) a Nejlepší hudba (Psí vojáci). Ve Francii získal prestižní ocenění „Fondation GAN Pour le 
Cinema“ a byl uveden na velkých festivalech v Berlíně, Torontu a na workshopu v Göteborgu, 
pořádaném Evropskou filmovou akademií, kam byl vybrán Wimem Wendersem. 
 
S odstupem od premiéry vyšly postupně dvě výrazné kritiky. První byla textem Jana Lukeše 
v obnovené Kinorevui, který viděl v Tycovi návaznost na Juráčka. Druhá byla prací Jaromíra 
Blažejovského, který sledoval linku paralel s Tarkovským a Michalkovem-Končalovským. Oba odlišné 
texty se shodly v jediném, v nepřijetí hereckého výkonu Markéty Hrubešové.  
 
V 90. letech vyšel film na VHS v délce 112 minut, po roce 2000 ho Česká televize odvysílala třikrát 
ve stejné délce 112 minut. 
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B. FOTODOKUMENTACE 

 
B.1. Fotodokumentace zkoumaných archiválií a dochovaných kinematografických materiálů, filmových 

políček vstupních negativních, pozitivních nebo jiných dochovaných filmových obrazových nosičů. 
 
B.1.1. – ANALÝZA MATERIÁLŮ ORIGINÁLNÍHO NEGATIVU NA INSPEKČNÍM STOLE  

  KINOTON FVT 1200 
 

Fotografie z filmového negativu kombinovaného IMN (č.b.) a ON (barva) + IMP + IMN distribuční 
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Intermediát negativ – originál filmu – třetí generace vzniklá kopírováním z černobílého originálního 
negativu EASTMAN 5222 do duplikačního černobílého pozitivu ORWO DP3 a zpět do Intermediát 
negativu EASTMA INTERMEDIATE 5244. 
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Intermediát pozitiv EATMAN 5244 – tzv. zabezpečovací pozitiv. 
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Intermediát negativv EATMAN INTERMEDIATE 5244 – tzv. distribuční negativ. 
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453	  
	  

 
 
B.1.2. Fotografie z filmového zvukového negativu Agfa ST8. 
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B.1.2. – ANALÝZA MATERIÁLŮ POZITIVNÍ REFERENČNÍ KOPIE NA INSPEKČNÍM STOLE  

  KINOTON FVT 1200 
 
Fotografie z jednotlivých dílů pozitivní kopie filmu  
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460	  
	  

 
 
B.1.3.  -  VIDEOGRAMY POŘÍZENÉ NA INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
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B.1.4. – VÝROBA DFRK/RK   Vlevo DFRK, vpravo RK 
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B.1.4. – VZORKOVNÍK DFRK/DRA 
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B. 2. Fotokopie produkčních dokumentů filmu či korespondence týkající se výroby, dokončování  
a distribuce filmu v době jeho vzniku, pokud možno ve standardizovaném formátu PDF. 
 
  Nedochovala se. 
 
B.3. Fotografie související s výrobou filmu. 
 
  Nedochovala se. 
 
B.4. Analytické histogramy a pořízené screenshoty z technických zařízení a barevných 

korektorů, dokladující práci na restaurování vzhledu a informující o koloristických zásazích 
a úpravách audiovizuálního díla, dále políčka ze skenovaného filmu a další dokumenty popisující 
proces digitalizace hmotných substrátů a vytvoření jednotlivých vzorků. Fotosky obrazových 
záběrů z restaurovaného audiovizuálního díla dokladující stav před restaurováním, v průběhu 
restaurování a po restaurování filmového díla. 

 
B.4.1. Histogramy před restaurováním (horní obrázek) a po restaurování (dolní obrázek) dokládají, že 

došlo k zesvětlení obrazu a restaurování zvhledu odstraněním barevných degradací. 
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B.5. TIFF testovacího obrazce použitého pro restaurátorské práce k nastavení korektoru a projekce. 

Referenční obrazce použité k nastavení barevného korektoru a digitálního korektoru nebo 
vypalovacího laseru, v případě vzniku nového negativu z restaurovaných digitálních dat. 

 

 
 
 
B.6.  Další uvedená fotodokumentace, potřebná pro textovou část restaurátorské zprávy. 
   
   Není dohledána.  
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C. KINEMATOGRAFICKÉ VZORKY 
 
 
C.1. Referenční testovací obrazec šedé a barevné tabulky (ARRI, případně SMPTE D-Cinema 

Leader DCDM/SMPTE Stem Subjective Test Film) ve formátu DPX/TIFF použitý při práci expertní 
skupiny na určeném barevném korektoru. 

 
C.2. Videogramy celé šíře filmových substrátů použitých k digitalizaci ve formátu z INSPEKČNÍHO 

STOLU s časovým kódem určeným pro výběr klíčových scén nebo pracovní digitalizát mov s TC 
pořízený z KK (např. QT ProRes HD 4444 330 Mb/s / QT ProRes HD 422 LT 110 Mb/s) 
z kontinuálního digitalizačního zařízení (telecine) s časovým kódem určeným pro výběr klíčových 
scén. 

 
C.3. DFSK/DFRK (DFAP/DFRRP) – digitální faksimile signované kopie/digitální faksimile referenční  

kopie – Digital Facsimile of Answer Print or Digital Facsimile of Reference Release Print – 
naskenované DPX/TIFF z vybraných klíčových scén z referenční pozitivní kopie je vzorek 
digitálního otisku referenční kopie (RK) v době vzniku vzorkovníku daného filmu. Slouží 
k porovnávání a k případnému následnému studiu degradace barviv ve filmových surovinách 
v budoucnu. Tento vzorek digitálně zafixuje stav referenční kopie k danému datu. Faksimile je 
přesná napodobenina památky či její části, s originálem shodná v tvaru a barvě, odlišná použitou 
technologií a materiálem. Faksimile zachycuje aktuální stav díla včetně stop jeho vývoje v čase 
(poškození apod.). 

 
C.4. DSM z ON (DP, DN, IMN, IMP, KK, K) – naskenované DPX/TIFF z vybraných klíčových scén  

z originálního negativu je vzorek nativního neupraveného skenu Digital Source Material (DSM) 
pořízeného z vybraných vzorků dochovaných originálních zdrojů filmu, v nejlepším případě ON, 
originálního negativu natočeného kamerou (originální obrazový negativ, duplikační pozitiv, 
duplikátní negativ, intermediát negativ, intermediát pozitiv, kombinovaná kopie, němá kopie – 
ON, DP, DN, IMN, IMP, RRP, SP). Tento vzorek je vytvořen na základě strukturálního skenovacího 
testu sloužícího k výběru nejvhodnějšího nastavení parametrů digitalizačních postupů s ohledem 
na zdrojové materiály vhodné k digitalizaci. 

 
C.5. KORK (EGAP) – DRA – modifikovaný DPX/TIFF DCDM s kamerovou okeničkou a bez 

provedených retuší – vzor kvalifikovaného odhadu restaurátora a expertní skupiny o tom, jak měl 
film vypadat a být slyšen na dobové premiérové projekci. Tento vzorek se pořizuje naskenováním 
v nativním rozlišení z ON (originálního negativu 35mm = 4K), respektive OZM (originálního 
zvukového mixu) nebo hierarchicky nejbližších dochovaných zdrojů. Tento restaurátorský odhad 
probíhá porovnáním s digitalizovanou referenční kopií DFRK. 

 
C.6. Zvukový vzorek ve formě WAV (Waveform Audio File) nebo BWF (Broadcast Wave 

Format) souborů – vzorek původního zvukového formátu z vybraných klíčových scén 
z referenční kopie nebo z negativu zvuku nebo ze zvukového mixu, respektující původní 
obrazovou frekvenci a počet stop původního záznamu. Zvukové vzorky reprezentující stav před 
a po restaurování zvuku. Bitová hloubka je preferovaná 24 bitů (minimálně 16 bitů), vzorkovací 
kmitočet minimálně 48 kHz. V případě, že byl vzorek pořízen s vyšším vzorkovacím kmitočtem 
(např. 96 kHz), pak je tento ponechán. 

 
Zvukový vzorek není zařazen, protože se zvuková složka se nevzorkovala 

 
C.7. Náhledové soubory popisující obsah vzorků vyšších formátů kapitol 4., 5., 6, které nelze  

jednoduše promítnout. Proto jsou vyrobeny náhledové soubory, které jsou vygenerovány např. 
v QT ProRes HD 4444 330 Mb/s / QT ProRes HD 422 LT či jiném pomocném digitálním formátu. 
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VZORKOVNÍK DRA METODIKY L – CHRONOFOTOGRAFICKÝ SVITEK 
                 ÉTIENNE-JULES MAREY 
0012/2017/DRA/L/CHRONOFOTOGRAFICKY_SVITEK_E-J_MAREY/AMU-NAKI 
 
A. TEXTOVÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÉ ZPRÁVY 
 
1. PROTOKOL O PRŮBĚHU VÝZKUMNÉ AKCE   
 
 
a) Název, číslo výzkumného protokolu, termíny a místo provedení výzkumné akce  
 
NÁZEV VÝZKUMNÉ AKCE: 0011/2015/EXPERTNÍ SKUPINA  

CHRONOFOTOGRAFICKÝ SVITEK  
E-J MAREY – Vzorkování DRA 
 
Číslo metodiky: DRA L2 
Prehistorické kinematografické  
obrazové záznamy, záznamy na  
svitkovém fotopapíru (l1), 
 záznamy na celuloidu (l2) 

 
DRUH VÝZKUMNÉ AKCE:     Hodnocení a kvalifikovaný odhad DRA 
 
SOUVISÍ S ČINNOSTÍ PRACOVNÍ SKUPINY:   III. SKUPINA TABULKA 
 
PRACOVNÍ PODSKUPINA:    2. Pracovní podskupina pro obrazové  

testy identifikující různé zdroje 
kinematografických materiálů 

 
DATUM:       15.8. 2016- 26.3. 2017 
 
MÍSTA KONÁNÍ VÝZKUMNÉ AKCE:   -Národní technické muzeum v Praze 

-CPA – Centrum poradenství  
a analytických služeb AMU v Praze 
-Digitalizační centrum Národního 
památkového ústavu v Praze 

 
KOORDINÁTOR VÝZKUMNÉ AKCE:    Marek Jícha 
 
ÚČAST:        Marek Jícha, Ivan Vít,  

Daniel Souček, Ladislav Bezděk, 
Jaromír Šofr, Vidu Gunaratna,  
Jiří Šimunek, Jiří Myslík 

 
ZADANÉ TÉMA VÝZKUMU: Vzorkování a výzkum  

Chronofotografického svitku  
J-E Mareye 

 
CÍLE VÝZKUMU:      Vzorkovník DRA 
 
PROTOKOL VYPRACOVAL/LA:     Marek Jícha 
 
 



480	  
	  

 
 
 
 
b)  Zápis o sestavení expertní skupiny a jmenování hlavního restaurátora výzkumné 
vzorkovací akce 
 
Expertní skupina byla sestavena z výzkumných pracovníků Akademie múzických umění v Praze: 
 
Expertní skupina: 
restaurátor obrazu   Marek Jícha 
restaurátor zvuku   zvuková složka se nevzorkovala 
autor díla              --- nežijící 
autor obrazové složky díla  není 
autor zvukové složky díla  není 
expertní dohled kameramanů  Ivan Vít 

Daniel Souček 
Jaromír Šofr 

expertní dohled zvukového mistra zvuková složka se nevzorkovala 
     zvuková složka se nevzorkovala 
expert filmové historie                  Zdeněk Stuchlík 
externí expert zadavatele  Hynek Střítežský 
vedoucí obrazové a zvukové techniky Ladislav Bezděk 
kolorista     Vidu Gunaratna 
 
 
 



481	  
	  

 
 
 
 
c)  Zápis o inspekci zdrojových/referenčních materiálů k digitalizaci (včetně proměření 
hustoty a smrštění vybraných políček klíčových scén apod.) 
 
V Národním technickém muzeu byly nalezeny tyto zdrojové materiály: 
 
ORIGINÁLNÍ NEGATIV: 
 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
<I.LEADER> 
evidenční číslo záznamu:  
 
<II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA> 
název filmu:    Chronofotografický svitek E-J Mareye  
verze:   francouská  
rok výroby:  cca 1888-1904     
země původce (koprodukce):    Francie 
rok výroby/rok prvního uvedení:     nedohledáno 
výrobce (producent):   Étienne-Jules Marey  
scénář:  
režie:  
kamera:  
zvuk:     
hudba:     
produkce:   
poznámka:   
 
<III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA> 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
negativ obrazu 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:  NTM 63727 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie:  není 
metráž (stopáž):  45 vteřin  19,04m =  545okének  
počet dílů:  1 
rok vzniku:  1888-1904 
rok zařazení do sbírky:  nedohledáno 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne):  ne 
vzácnost (jedinečnost):  1 
stav (úroveň mechanického poškození):  Celkově velmi poškozený, na několika místech roztržený, 
velká degradace časem, podložka je pružná, fotochemické degradace (při vyvolání??) 
formát obrazu [35mm, 16mm]:  88 mm 
formát zvuku [mono,stereo]:  zvuk není 
poznámka:   jedná se o chronofotografický svitek bez perforace, který nebyl určen k promítání 
 
<IV.SOURCE TECHNICAL AREA> 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:3,33 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  nedohledáno 
typ podložky a perforace:  nitrocelulóza, perforace není 
 
***** 
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KONTAKTNÍ KOPIE: 
 
METADATA PRO UKLÁDÁNÍ VZORKŮ CEN (zpracováno dle norem a doporučení 
CEN/TC 372 EN 15744:2009 a EN 15907:2009, ISO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 
1.5.2014,FIAT/IFTA Minimum Data 1992: 
 
<I.LEADER> 
evidenční číslo záznamu:  
 
<II.FILM  IDENTIFICATION AND LEGAL AREA> 
název filmu:   Chronofotografický svitek E-J Mareye 
verze:   francouská  
rok výroby  cca: 1888-1094    
země původce (koprodukce):   Francie 
rok výroby/rok prvního uvedení:   nedohledáno      
výrobce (producent):   Étienne-Jules Marey  
scénář:  
režie:  
kamera:  
zvuk:     
hudba:     
produkce :   
poznámka:  
 
<III.SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA> 
typ materiálu (negativ obrazu/duplikační pozitiv/duplikátní negativ/kombinovaná kopie): 
pozitivní kopie 
Identifikační (přírůstkové) číslo zdrojového/referenčního materiálu:  NTM 63 941/6 a NTM 63 941/7 
římská kopie evidenční č./distribuční kopie:  není 
metráž (stopáž):  2x1 m 
počet dílů:  2 
rok vzniku:   nedohledáno 
rok zařazení do sbírky:   nedohledáno 
cizojazyčné podtitulky (jazyk/ne):  ne 
vzácnost (jedinečnost):   1 
stav (úroveň mechanického poškození): zachovalé, bez perforace, na krajích na několika místech 
natržený, snese ohyb, obraz prokreslený. 
formát obrazu [35mm, 16mm]  88 mm 
formát zvuku [mono,stereo]  není 
poznámka:  Zřejmě jde o dva vybrané kousky z negativu, zkopírované do pozitivního materiálu, které 
nejlépe zobrazují pohyb koní zapřažených v kočárech. Od poloviny negativu viditelné problémy 
s vyvoláním. Od poloviny délky filmového negativu nebyla žádná pozitivní kopie pořízena. 
 
<IV.SOURCE TECHNICAL AREA> 
poměr stran obrazu zdrojového/referenčního materiálu:  1:3,33 
druh, výrobce a typ zdrojového/referenčního materiálu/záznamu:  nedohledáno 
typ podložky a perforace:   nitrocelulóza, perforace není 
 
***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



483	  
	  

 
 
VÝBĚR REFERENČNÍ KOPIE RK: 
 
Vzhledem k tomu, že se dochovalo jen několik svitků Étienna-Julese Mareye ve sbírkách Národního 
technického muzea v Praze, byl výběr proveden z těchto archiválií. Existují dvě krátké pozitivní kopie, 
zřejmě É-J Mareyem vybraných částí z delšího negativu, obsahující koňská spřežení. 1. NTM 63941/6 
a 2. NTM 63941/7. Pro vzorkování byl vybrán první svitek a konkrétně bylo vybráno okénko 
odpovídající pořadí negativu č. 155. 
 
Komentáře: 
 
CHRONOFOTOGRAFICKÝ SVITEK E-J MAREYE :   Originální negativ: neznámý (KODAK??)  
Pozitiv: neznámý (KODAK??) 
 
Vše je doloženo kartou historického výzkumu: 
 

 
 
Viz. Fotodokumentace  B.1.1. –  ANALÝZA MATERIÁLŮ ORIGINÁLNÍHO NEGATIVU NA  

  INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
B.1.2. –  ANALÝZA MATERIÁLŮ POZITIVNÍ REFERENČNÍ KOPIE NA  

  INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
B.1.3.  -  VIDEOGRAMY POŘÍZENÉ  

   NA INSPEKČNÍM STOLE KINOTON FVT 1200 
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d)  Zápis o výběru klíčových scén expertní skupinou 
 
Pracovní schůzka restaurátorského týmu, dne 15.8.2016 v 16:00hodin v budově Národního 
technického muzea (NTM), Kostelní 1320/42, 170 78 Praha 7. Cílem schůzky bylo seznámení se se 
zadáním projektu restaurování chronofotografických svitků Étenna-Julese Mareye ze sbírek Národního 
techického muzea, obhlídka chronofotografických svitků Étienne-Jules Mareye. Zjištěné rozměry 
Mareyova 3,1x88mm obrazového políčka. Přehled ostatních dochovaných formátů: 
 
Etien-Jules Marey -  88mm - 10 svitků 
Etien-Jules Marey -  50mm - 2 svitky pozitivy 
Etien-Jules Marey -  83mm - 4 svitky 
Edison – 35mm - trojitý záznam - 1 svitek 
 
Dalším krokem bude nastavení pracovního workflow na pokusném 6x9 negativním pásu v NTM. 
 
Po nastavení skenovacího workflow dojde k pokusnému naskenování svitku č. 63941/1 (50mm) a 
63941/6 (88mm) a 63729 (83mm) a jeho zpracování ve Photoshopu na pracovišti Národního 
památkového ústavu (NPU) pod vedením pana Ladislava Bezděka. 
 
Úvaha o rozlišení: 
 
Jiří Myslík: Výpočet nastavení rozlišení skeneru v DPI. Výsledkem by měl být DCP v rozlišení 4K - ten 
má kontejner s rastrem 4096x2160 px. Výpočet pro šířku obrázku 88mm:  88mm = 3,465 inch. Sken 
by měl být v dvojnásobném rozlišení t.j. 8192 / 3,465 = 2364 DPI.  
 
Marek Jícha: DRA bude muset být ve formě nezávislých TIFF souborů. DCP 4K pak bude jen pomocné 
pro prezentaci v kinech, ale spíše se vyrobí jen verze HD (Blu-ray Disc/DVD) pro potřeby výstavnictví 
jako smyčky. Primárně tedy DRA bude v plném rozlišení TIFF 16bitů. 
 
Ladislav Bezděk: Dosáhnout rozlišení skenu cca 2500 dpi je úplně bez problému a skener EverSmart 
Supreme by to zpracoval rychleji. Doporučoval bych jít trochu výš i za cenu zpomalení práce. Mám už 
vymyšlený způsob posunování filmu skenerem, zítra to odzkouším na obyčejném pruhu filmu 6x9 cm. 
Musíme dobře promyslet to papírkování - všechny sponky, byť z umělé hmoty, musí zůstat mimo 
přítlačná skla skeneru. 
 
Jiří Myslík: Ještě jsem spočítal, jaké je v dpi rozlišení při skenování kinematografických filmů 35mm 
pro výsledek ve 4K: pokud uvažujeme formát Super 35mm se šířkou okeničky 24,89mm (0,980inch), 
potom vyjde rozlišení 4180 dpi. Pří respektování  Schannonova teorému je to dvojnásobek - to už je 
8360 dpi. Myslím, že by bylo rozumné zkusit 4000 dpi a posoudit, zda výsledek obsahuje rozlišitelnou 
mikrostrukturu skenovaného obrazu. 
 
Ladiskav Bezděk: Navrhuji rozlišení 175 dpm (bodů na milimetr), což je cca 4500 dpi. Podle mojí 
zkušenosti by to mělo stačit. Jestli správně uvažuji, tak při šířce obrazu cca 8,5 cm je to více něž 12K. 
Těch 175 dpm je jedno z možných HW nastavení, kdy skener EverSmart Supreme (údajně podle 
výrobce) neprovádí  žádný přepočet dat. Možnou alternativou je skenování na novějším typu zařízení 
fy. Cruse v režimu 3800 dpi. 
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e)  Zápis o nastavení digitalizačního zařízení při digitalizaci jednotlivých vzorků 
a o skenování kopie a negativu 
 
 

 
Národní památkový ústav 

Název projektu Digitalizace Mareyova chronofotografického svitku 
Autor projektu AMU 
Kontaktní osoba Marek Jícha  
Digitalizační zařízení Skener Cruse, CRUSE Spezialmaschinen GmbH 

 

Zdrojový materiál 

 
Druh předlohy 
 

 
24x36 
mm 

 
4,5x6 
cm 

 
6x6 cm 

 
6x9 cm 

 
9x13 
cm 

 
10x15 
cm 

 
13x18 
cm 

 
18x24 
cm 

Čb. negativ     X    
Čb. diapozitiv         
Barevný negativ         
Barevný diapozitiv         

 
Podložka 

 
sklo 

 
Pružná 
podložka 

 

  X 

 
Výstup 
 

Rozlišení   3800 dpi    
 
Obrazový formát RAW (DT) TIFF  

 X 
 
Kódování optické hustoty 8 bit/1 kanál RGB 16 bit/1 kanál RGB Čb. 8bit Čb. 

16bit 
 

 X    
 
ICC profil Profil skeneru Adobe RGB (1998) Jiný 

 X  
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f)  Zápis o restaurování obrazu (grading: jasová struktura obrazu, barevný tón a sytost 
obrazu) a zvuku (frekvenční a dynamický rozsah, počet a umístění kanálů v kontejneru) 
 
Výroba DFRK: 
Hodnotící expertní skupina, která gradovala faksimili z pozitivní vzorků, se sešla dne 26. března 2017 
v CPA – Centru poradenství a analytických sližeb v Laboratoř barevného filmu LBF katedry kamery 
FAMU ve složení:  I. Vít, M. Jícha, J. Šofr, V. Gunaratna, J. Šimunek, D. Souček, L. Bezděk 
Kolorista: Vidu Gunaratna 
 
Viz. Fotodokumentace  B.1.4. – VÝROBA DFRK/RK 
 
 
Vzorkování DRA: 
 
Hodnotící expertní skupina, která gradovala DRA vzorky z ON, se sešla dne 26. března 2017 v CPA – 
Centru poradenství a analytických sližeb v Laboratoř barevného filmu LBF katedry kamery FAMU ve 
složení:  I. Vít, M. Jícha, J. Šofr, V. Gunaratna, J. Šimunek, D. Souček, L. Bezděk 
Kolorista: Vidu Gunaratna 
 
Viz. Fotodokumentace  B.1.5. – VZORKOVNÍK DFRK X DRA  
 
 
Proměření výsledků: 
 
Barevný korektor FinalCut Pro 7 byl vybrán pro svoji flexibilitu zpracování dat 4K pro vzorkování DFRK 
a DRA, byl rovněž použit barevný korektor DaVinci Resolve verze 12.5 k porovnávacímu testování. 
Monitor byl kalibrován koloristou na hodnotu 6500K na monitoru Apple Cinema HD s prakticky 
ověřenými výsledky. 
 
 
Digitální restaurování obrazu: 
 
Restaurování chronofotografického snímku É-J Mareye bylo komplikované nikoliv co do délky záběru, 
ale do jeho vysoce hustotně rozkolísané fotografické kvality. Vypadá to, jako by byl při jeho vzniku 
problém s vyvoláním, což vzhledem ke stáří, délce a době vzniku snímku je pochopitelné. První 
polovina svitku je vyvolaná dobře, ale druhá již vykazuje značné hustotní rozkolísání a kazy. Jde o 
jeden z prvních delších kinematografických záznamů v historii světového filmu. Hustotní neklid se 
neprojevuje jen mezi jednotlivými okénky ale rovněž uvnitř políček snímku. To prakticky znemožňuje 
digitální retušování. Po posouzení tohoto stavu se expertní skupina nakonec rozhodla od retušování 
Mareyova snímku zcela ustoupit. Digitálním kolor-gradingem byl restaurován fotografický vzhled 
snímku na základě analýzy a porovnání s DFRK - faksimilí pořízeným z jedné ze dvou kratších 
pozitivních dobových kopií. Grading korigoval dynamické změny hustot v průběhu záznamu a v druhé 
polovině korigoval snížené hustoty způsobené zahnědlými skvrnami, zřejmě vzniklými při nebo krátce 
po vyvolání vlivem fotochemických defektů. Nitrocelulózový filmový negativní materiál nevykazuje 
vady vzniklé napadením plísní. Na několika místech je natržený, v jednom místě chybí kousek z levé 
strany. Ani tyto vady se expertní skupina rozhodla neretušovat. DRA chronofotografického snímku É-J 
Mareye tedy obsahuje všechny artefakty, které se na negativu vyskytly při jeho ohledání v roce 2017. 
Restaurováním byl snímek uveden do konzistentního stavu, co se týče jeho fotografické kvality, 
úrovně černé a bílé a udržením (velmi problematické!) jednotného charakteru strmosti snímku. Jde o 
výjev pouličního ruchu z Place de la Concorde v Paříži, snímaný někdy v březnu či dubnu za 
slunečného počasí kolem poledních hodin. 
 
Viz. Fotodokumentace  B.4. – ANALYTICKÉ HISTOGRAMY A SCREENSHOTY 
 
 
Restaurátorská analýza obrazu: 
 
Úvaha digitálního restaurátora a expertní skupiny se zaobírala nejprve směrem, zda je etické 
restaurovat kinematografický obraz Étienna-Julese Mareye jako kontinuální kinematografický záběr, 
když snímky nebyly s tímto autorským záměrem pořizovány. Objednávkou NTM ale bylo zdigitalizovat 
chronofotografické svitky a rovněž zpřístupnit jejich obsah veřejnosti metodou DRA formou oživení  
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Mareyových záběrů. Vznikají proto dva výstupy, jeden složený ze statických skenů pořízených na 
skeneru Cruse 13K (3800 dpi) a jednak kontinuální kinematografický obrazový zdroj v rozlišení 4K 
(4096x1716 72dpi). Výhodou je, že É-J Marey si z dlouhého negativu chronofotografického záběru 
pořídil dvě kratší pozitivní kopie pro svoje pracovní účely studia pohybových fází pouličního ruchu 
(koně, kočáry, kola, pěší chůze). Z těchto dochovaných kopíí lze pořídit kvalitní DFRK a podle něho 
restaurovat původní vzhled dobrazu z originálního negativu podle metodiky DRA. Pro potřeby obou 
postupů restaurování bylo nutné ze skenů 4K obsahujících vždy záznam čtyř políček najednou tato 
vyříznout a přizpůsobit formě kinematografické sekvence opatřené jednotlivými čísly. Vyroben byl 
DFRK jen z jediného políčka č. 155, k němu byl vytvořen vzorek DRA také z jediného políčka 
originálního negativu č. 155. Toto vzorové políčko DRA lze využít pro restaurování celého svitku jako 
referenci anebo pro převod a restaurování jednolivých naskenovaných tabulí po čtyřech okénkách.  
Co do fotografické kvality obrazu lze konstatovat, že originální negativ je exponován excelentně, je 
rovněž kvalitně vyvolán (byť s velkými hustotními nestabilitami), je však značně degradovaný, 
výrazně poškozený mechanicky a rovněž jsou na něm vidět výrazné stopy chemických degradací. Bylo 
rovněž určeno místo odkud Étien-Jules Marey tento záběr natáčel. Jde o lokalitu pařížského náměstí 
Place de la Concorde snímanou od západní strany. 
 
Viz. Fotodokumentace  B.3. Fotografie související s výrobou filmu. 
 
 
Skenování negativu: 
 
Skenování proběhlo v Digitalizačním centru NPÚ GnŘ pod vedením Ladislava Bezděka. Skenovací 
pracoviště Národního památnového ústavu patří v tomto směru k nejlépe vybaveným pracovištím v 
České republice. 
 
 

                     
 
 
Po vyhodnocení počátečních zkoušek byl pro digitalizaci Mareyova svitku zvolen skener Cruse, který 
umožňuje lépe vyřešit problém skenování průběžné předlohy (v případě Mareyova svitku jde o pás 
filmu o délce téměř 20 m). Jedná se o skener high-end třídy, uzpůsobený ke skenování 
transparentních předloh až do velikosti 18x24 cm. Zařízení bylo vyrobeno specializovanou firmou 
CRUSE Spezialmaschinen GmbH s ohledem na Národním památkovým ústavem požadované 
parametry. Čas naskenování jednoho obrazového pole je podstatně kratší než u staršího skeneru 
EverSmart Supreme, a z hlediska minimálního množství tepla, vyzařovaného prosvětlovacím boxem, 
jde o řešení, které je vůči nitrátní podložce Mareyova svitku šetrnější (Cruse používá k prosvětlení 
předlohy LED diody). Maximální rozlišení skeneru Cruse je 6000 dpi, tento skener však nepracuje 
s konstantním rozlišením na plochu prosvětlovacího boxu – se změnou velikosti snímané plochy se 
maximální použitelné rozlišení skeneru proměňuje. 
 
Pro skenování Mareyova svitku byla zvolena plocha 9x13 cm, čemuž u skeneru Cruse odpovídá 
rozlišení 3800 dpi. V tomto režimu byly provedeny nejprve pilotní skeny, které byly následně 
posouzeny z hlediska požadavku zobrazení mikrostruktury zrnitosti fotoemulze. Rozlišení 3800 dpi 
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bylo shledáno jako dostačující. Plocha 9x13 umožnila snímat 4 obrazová pole (okeničky) najednou 
v jednom skenu, což výrazně zjednodušilo manipulaci se vzácnou archiválií. 
Obrazové pole Mareyova svitku má šíři 8,6 cm, tedy 3,413 palce. Při rozlišení 3800 dpi (3800 
obrazových bodů na jeden palec) se jedná v přepočtu o 12 969,4 obrazových bodů na celkovou šířku 
obrazu, tedy o rozlišení bezmála 13K. Jako obrazový formát byl zvolen TIFF v režimu kódování optické 
hustoty 16 bit/1 kanál RGB, celkově 48 bit. Výsledné skeny byly převedeny do icc profilu Adobe RGB 
(1998). 
 
 
Retušování: 
V rámci výroby restaurátorských vzorků DRA L2 filmu CHRONOFOTOGRAFICKÝ SVITEK ÉTIENNE-
JULES MAREY nebyly vzorky retušovány, neboť retušování není předmětem metodického postupu 
nastavení kvalifikovaného odhadu/odvození vzhledu obrazu filmu, jak vypadal v době prvního uvedení 
filmu. Chronofotografické snímky Étienna-Julese Mareye nebyly původně určeny k promítání. Celkový 
stav negativu je možno vyjádřit (stupnice 1-5 (5= silně požkozený negativ)) číslem 5. Negativ po 
naskenování vyžaduje výrazné digitální retušování, které v mnohých případech nebude efektivní a 
budou se muset v obraze poškozené části na úrovni pohybů kočárů s koňmi a zóny pěších chodců 
retušovat jejich výměnou a dokreslením. Nepůjdou nahradit retušováním z předchozího nebo 
následného políčka např. pomocí softwaru PF Clean vzhledem k vysoké hustotní nestabilitě 
jednotlivých okének. To je dáno rovněž rychlostí posuvu filmu 12 obrázků za vteřinu, který ukazuje 
jednotlivá políčka s delším fázovým posuvem v porovnání s klasickou projekční frekvencí 24 obrázků 
za vteřinu (1/50 sekundy). Tím je zhoršena možnost retušování ze sousedních polí v oblasti 
pohybových detailů. Negativ je v dobrém stavu, kvalifikovaně uložený v chladničkách depozitáře 
Národního technického muzea v Praze. Stáří filmu je cca 129-113 let. Přesný vznik tohoto 
chronofotografického záznamu neznáme, odhadujeme na přelom století. 
 
Viz. Fotodokumentace  B.6.1.  Další uvedená fotodokumentace, potřebná pro textovou  
      část restaurátorské zprávy. 

 
Obrazové restaurování: 
 
Nejprve byly jednotlivé snínky chronofotografické kamery vyříznuty ze skenovaných tabulí a 
rekonstruovány a stabilizovány v softwaru Adobe Photoshop ve společnosti Animation People Praha, 
členem výzkumného týmu panem Ivanem Vítem. Práce probíhaly v rozlišení 13K v režimu kódování 
optické hustoty 16 bit/1 kanál RGB, celkově 48 bit, v icc profilu Adobe RGB (1998). Zde vznikla 
očíslovaná sestava digitálních okének celého záběru, která byla dále zpracovávána již v rozlišení 4K. 
Obrazové restaurování proběhlo na barevném korektoru DaVinci Resolve verze 12.5 v CPA – Centru 
poradenství a analytických služeb Akademie múzických umění v Praze na fakultě filmové a televizní 
v laboratoři LBF katedry kamery FAMU, Smetanovo nábřeží 2, Praha 1., podle vzorku DRA – jednoho 
okénka č. 155. Digitální restaurátor Marek Jícha a kolorista Vidu Gunaratna. 
 
Viz. Fotodokumentace  B.6.2.  Další uvedená fotodokumentace, potřebná pro textovou  
      část restaurátorské zprávy. 
 
 
Zvukové restaurování: 
 
Zvukové restaurování nebylo provedeno, výzkum tohoto filmu nebyl zařazen do výzkumu zvukové 
složky filmu neboť záznam neobsahuje žádný zvuk. 
 
 
Výstupní kontrola: 
 
Po hodnotící projekci dne 26. března 2017 v CPA – Centru poradenství a analytických služeb 
v Laboratoři barevného filmu LBF ve složení expertní skupiny:   I. Vít, M. Jícha, J. Šofr, V. Gunaratna, 
J. Šimunek, L. Bezděk. Dgitální restaurátor: Marek Jícha,  kolorista: V. Gunaratna a vedoucí technolog 
L. Bezděk, bylo konstatováno, že digitalizace proběhla úspěšně. Byla splněna přísná kritéria metodiky 
DRA: 
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1. kritérium: Obraz je digitalizován v rozlišení odpovídajícím originálnímu kinematografickému 
materiálu, v původní snímkové frekvenci, v poměru stran a velikosti obrazu odpovídajícím originálu 
a s dostatečným rozsahem jasů zachovávajícím věrnost originálu. Zvuk je digitalizován v rozlišení 
minimálně 48 kHz, 24 bit, v odpovídajícím počtu kanálů. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
2. kritérium: Na restaurování filmu se podílelo profesionální pracoviště odborných filmových 
a digitálních restaurátorů, pokud možno s odborným vysokoškolským vzděláním nejlépe v oborech 
kamera a zvuková tvorba. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
3. kritérium: Na restaurování filmu se podíleli autoři filmu – kameramani, mistři zvuku a režiséři 
(pokud jsou k dispozici) a zástupci delegovaní jejich profesními autorskými asociacemi. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
4. kritérium: Zrestaurovaný film je schválen expertní skupinou a výše uvedenými autory filmového 
díla, jsou-li dostupní, kteří by spolu s členy expertní skupiny měli po vzájemné dohodě podepsat 
oficiální schvalovací protokol expertní restaurátorské skupiny k provedenému digitálnímu restaurování 
audiovizuálního díla a restaurátorskou zprávu dokladující, že byla použita metoda DRA. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
5. kritérium: Digitální restaurování kinematografického díla a kvalifikované odvození či odhad rozdílů 
kvality mezi DFRK a DRA musí být provedeno digitálním restaurátorem a expertní skupinou v zájmu 
zachování autorského konceptu filmového díla ve smyslu autorského zákona. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
6. kritérium: Jako jediný zdroj pro archivování DRA je použit tzv. Master Archive Package (MAP) 
a Intermediate Access Package (IAP), nebo další vyvinuté archivační digitální postupy odpovídající ISO 
normě, z něhož se následně vytvářejí veškeré kopie pro jakékoliv distribuční formáty (digitální kino, 
televize, domácí video, web atd.), a to bez jakéhokoliv zásahu do podoby díla dle výše definovaných 
kritérií (s výjimkou změn v celkové velikosti obrazu a odlišné úrovně komprese v závislosti na 
příslušném distribučním formátu). Pokud neexistuje verze originálního mixu zvuku určeného pro 
televizi či domácí kina, musí být před archivací DRA vytvořena standardním způsobem, odpovídajícím 
současným požadavkům na tato média. V současnosti je to např. norma EBU R128 pro stanovení 
průměrné hlasitosti. 
 
HODNOCENÍ OBRAZOVÉ SLOŽKY:  ANO 
 
 
Výsledek hodnocení expertní skupiny: 
 
Digitální restaurátor Marek Jícha a expertní skupina řešící restaurování DRA vzorků obrazu 
chronofotografického záznamu Étienna-Julese Mareye – PLACE DE LA CONCORDE, shledala práci na 
digitalizaci za bezproblémovou. Restaurátor obrazu Marek Jícha hodnotí práci celé expertní skupiny 
jako zodpovědnou a vysoce profesionální. 
 
Členové expertní skupiny protokolárně stvrzují: 
• Expertní skupina pracovala kvalifikovanými postupy lege artis na základě metodiky digitalizace a 

digitálního restaurování DRA vytvořené v rámci projektu NAKI AMU/NFA DF13P01OVV006 
(Metodiky digitalizace národního filmového fondu) a při respektování etického kodexu restaurování 
filmů DRA, AMIA, FIAF a IASA. 

• Byly splněny základní principy hodnocení za účelem posouzení odstranění degradace kvality obrazu 
působením času. Při sledování hraničních přijatelných odchylek od subjektivně nastavené kvality 
byly použity postupy objektivní softwarové analýzy vytvořené na základě statisticky stanovených 
pozorovatelných diferencí v barevné a jasové struktuře obrazu. 

• Obraz byl digitalizován v parametrech rozlišení obrazových bodů, snímkové frekvence, stranových 
poměrů, velikosti obrazu, rozsahu jasů a barevné hloubky odpovídajících předlohovým nosičům. 

• V průběhu prací nebylo žádným způsobem neautorizovaně zasaženo do podoby a struktury 
audiovizuálního díla, audiovizuální dílo nebylo zkráceno ani jinak střihově upraveno. 
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• Proběhla závěrečná kontrolní projekce zhotoveného digitálního masteru audiovizuálního díla 
v digitálně restaurované podobě a nebyly zjištěny vady ani nedostatky (jako jsou zejm. výpadky 
obrazu či zvuku, chybějící části, výrazné slepky, posun dělení, asynchronnost, výrazné zvukové 
lupance, apod.). Kvalitativní rozdíly při projekci autorizované referenční kombinované kopie proti 
výslednému digitálnímu masteru jsou v tonalitě a barevném podání obrazu v subjektivně 
přípustných limitech. Výsledné audiovizuální dílo a díla audiovizuálně užitá po přepisu a digitálním 
restaurování metodou DRA věrně odpovídají originálnímu dílu audiovizuálnímu a dílům 
audiovizuálně užitým zaznamenaným na předlohových nosičích, na jejichž podkladě byl přepis 
proveden. 

• Po dohodě členů expertní skupina vydává dnešního dne schvalovací výrok. 
 
 
 
 Schvalovací výrok: 
Výsledný záznam (digitální master vzorků DRA) předmětného audiovizuálního díla 
• byl vytvořen předepsaným postupem a splňuje kriteria metodiky digitalizace a digitálního 

restaurování DRA, 
• je vyjádřením originálního audiovizuálního díla v digitálně restaurované podobě, 
• lze jej považovat za digitálně restaurovaný autorizát (DRA). 
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2. PROTOKOL O TECHNOLOGICKO-HISTORICKÉM VÝZKUMU 
 
 
Francouzský fyziolog a chronofotograf Étienne-Jules Marey se narodil v roce 1830 ve městě Beaune ve 
Francii. V roce 1849 odešel do Paříže, aby se zapsal na fakultu medicíny a studoval chirurgii a 
fyziologii. V roce 1859 se kvalifikoval jako lékař a založil v roce 1864 malou pařížskou laboratoř na 14 
rue de l'Ancienne Comedie, kde studoval oběh krve a publikoval v roce 1868 Le Mouvement dans les 
fonctions de la vie. Od roku 1863 , Marey zdokonalil první prvky jeho "methode graphique", studoval 
pohyb pomocí záznamových nástrojů a grafů. Použitím polygrafů, sfygmografů, dromografů a dalších 
myografů se podařilo analyzovat diagramy procházky člověka a koně, letu ptáků a hmyzu. Výsledky - 
publikované v La Machine Animale v roce 1873 - vzbudily velký zájem a vedly Lelanda Stanforda a 
Eadwearda Muybridgea, aby prováděli své vlastní fotografické výzkumy pohybů koní. Na druhé straně 
vliv Muybridge a ostatních výzkumníků v Mareyho kruhu, včetně Alphonse Penauda, vedl fyziologa k 
tomu, aby použil fotografii pro studium pohybu. Marey velice obdivoval výsledky Muybridge v Palo 
Alto, ale byl nespokojen s nedostatečnou přesností v představách ptáků. V roce 1882 zdokonalil 
"fotografickou pušku" inspirovanou 1874 "fotografickým revolverem" astronoma Julese Janssena a 
schopnou za jednu sekundu nasnímat dvanáct expozic. V roce 1882 se stanice Physiologique otevřela 
v Bois de Boulogne, financováno městem Paříž, s Georgesem Demenÿem jako Mareyovým asistentem. 
Marey rychle opustil svou fotopušku a v roce 1882 vynalezl chronofotografickou kameru s pevnými 
deskami, vybavenou časovanou závěrkou. Tímto způsobem se mu podařilo kombinovat na jediném 
talíři několik po sobě jdoucích snímků. Pro usnadnění natáčení v různých pozicích byla kamera 
umístěna uvnitř velké dřevěné kabiny, která se pohybovala po kolejích. V letech 1882 až 1888 
uskutečnil množství záznamů, včetně slavných "čísel geometriky". 
 
V roce 1888 Marey znovu vylepšil svůj vynález tím, že nahradil skleněnou desku dlouhým páskem 
citlivého papíru. První film "na papíře", pořízený frekvencí 20 snímků za sekundu, byl ukázán (ale 
nebyl promítán) na Akademii věd dne 29. října 1888. Pás byl přerušovaně přemístěn do kamery 
pomocí elektromagnetu. O dva roky později Marey nahradil papírový proužek průhledným 
celuloidovým filmem o šířce 90 mm, dlouhém 1,20 metru. Tlaková deska imobilizovala fólii a pružina ji 
znovu spustila po uvolnění tlaku. Všechny kamery pro Mareyúv výzkum, byly založeny na principu, 
který jako první použil Marey: přerušovaný pohyb citlivého filmu za objektivem, statické momenty 
filmu odpovídající otevření uzávěru. Mezi roky 1890 a 1900 Marey (asistoval mu Demenÿ do roku 
1894, poté Lucien Bull a Pierre Nogues) vyrobil značné množství pohybových filmových pásů s 
vysokou technickou a estetickou kvalitou - samotný Cinématheque Francaise vlastní 400 originálních 
negativů - včetně velmi krásných Autoportrétů Mareyho a Demenyho, nahrávka pohybu ruky a slavná 
padající kočka natočená v roce 1894. V tom roce obdržel výpověď Demenyho, který chtěl pokračovat 
v záznamech komerčním způsobem. V roce 1894 vydal Marey důležitou práci, Le Mouvement, která 
pokrývala všechny jeho výzkumy. Měl značný vliv na všechny průkopnické vynálezce kina v 
devadesátých letech minulého století. Jeho díla, která byla šířena mezinárodním tiskem, byla silnou 
inspirací mimo jiné pro Thomase Edisona a Louise Lumièra. Marey je skutečný zakladatel 
kinematografické techniky. Zemřel v roce 1904. V jeho výzkumu pokračoval Bull a Nogues na Institutu 
Marey, kde provedli mikroskopické, rentgenové a vysokorychlostní analytické filmy. 
 
Zdroj: Laurent Mannoni: Étienne-Jules Marey   http://www.victorian-cinema.net/marey 
 
Rešerše Daniela Součka ke kinematografickému materiálu, který mohl používat É-J Marey: 
 
Daniel Souček:  Kinematografický film (pdf) 
Daniel Souček:  Étienne-Jules Marey (pdf)  
 
Kodak č. 1 z roku 1888-89 (vynalezen 1885) měl svitkový film na 100 snímků na kterém byly obrazy 
šíře 2,5 palce což je 6,35 cm ale ten samotný film byl širší.. viz odkaz kde je obrázek: 
 
http://www.kodaksefke.nl/kodak-original-1888.html 
 
http://www.popphoto.com/news/2013/09/125-years-ago-today-george-eastman-patented-box-
camera-trademarked-kodak 
 
bohužel se nikde nepíše o přesné šíři filmu, ale v Kodak 1 byla cca 70 mm 
 
http://camerapedia.wikia.com/wiki/Kodak_No._1 
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Zde se píše, že to bylo 65mm, ale je to jen velikost obrázku, film byl širší.... 
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Kodak_Nr._1 
 
o historii ještě zde:  
http://www.fotografovani.cz/novinky/trendy1/okenko-do-historie-5-kodak-152288cz 
 
Co se týče našeho filmu 88mm, je pravděpodobné že vzniknul kolem roku 1890 nebo později. O tom 
se zmiňují v souvislosti s filmem 90mm  (to by mohl být on). 
 
http://www.victorian-cinema.net/marey 
 
Jakýsi film z roku 1893 na filmu 82mm 
 
https://www.youtube.com/watch?v=11lKItGNuiY 
 
Zde se píše o tom, že svou kameru patentoval v roce 1889 a natočil s ní mnoho filmů. 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne-Jules_Marey 
 
Zde je Mareyova kamera z roku 1890 na 60mm film 
 
http://www.cinematheque.fr/fr/catalogues/appareils/collection/camera-film-60-mm-non-perforeap-
95-1779.html 
 
Filmový materiál Kodak č. 2, s udávanou velikostí 3 ½" x 3 ½ na 101 snímků... možná že tohle by 
mohl být Mareyův film... (t.j. 8,89mm), tenhle kus je z roku 1898, ale těch modelů byla spousta..... 
 
http://www.earlyphotography.co.uk/site/entry_C253.html 
 
 
 
Další dohledané zdroje: 
 
-The International Scientific Series Volume LXXIII:  MOVEMENT by E.J.Marey (pdf) 
 
-Ukázky filmového materiálu – obrazová galerie – katalog NTM (pdf) 
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B. FOTODOKUMENTACE 
 
B.1.  Fotodokumentace zkoumaných archiválií a dochovaných kinematografických materiálů, filmových 

políček vstupních negativních, pozitivních nebo jiných dochovaných filmových obrazových 
nosičů. 

 
B.1.1. – ANALÝZA MATERIÁLŮ ORIGINÁLNÍHO NEGATIVU  
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B.1.2. – ANALÝZA MATERIÁLŮ POZITIVNÍ REFERENČNÍ KOPIE  
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B.1.3. – VÝROBA DFRK/RK  
 
Fotodokumentace pořízená Ivanem Vítem dokládá věrnost výsledku výroby digitální faksimile. Při 
pozorování očima se expertní skupina shodla na této věrnosti. Snímek je pořízený digitálním 
fotoaparátem (vpravo 4K kolorovaný sken pozitivní kopie promítaný digitálně na kalibrovaném 
monitoru barevného korektoru Finam Cut Pro7, vlevo průsvit originálního Mareyova svitku pozitivní 
kopie téhož políčka na bílé ploše téhož monitoru. Kvalifikovaný odhad proveden a schválen expertní 
skupinou. 
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B.1.5. Obrazová příloha VZORKOVNÍK DFRK X DRA 
 
 



497	  
	  

 
 
 
B. 2. Fotokopie produkčních dokumentů filmu či korespondence týkající se výroby, dokončování  
a distribuce filmu v době jeho vzniku, pokud možno ve standardizovaném formátu PDF. 
 
  Nedochovala se. 
 
B.3. Fotografie související s výrobou filmu. 
          

 
   
       Obrázek mapy města Paříže, kde je vyznačeno červeně odkud byl pořízen snímek 

chronofotografického záznamu E-J Mareye a pod jakým úhlem. 
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B.4. Analytické histogramy a pořízené screenshoty z technických zařízení a barevných 

korektorů, dokladující práci na restaurování vzhledu a informující o koloristických zásazích 
a úpravách audiovizuálního díla, dále políčka ze skenovaného filmu a další dokumenty popisující 
proces digitalizace hmotných substrátů a vytvoření jednotlivých vzorků. Fotosky obrazových 
záběrů z restaurovaného audiovizuálního díla dokladující stav před restaurováním, v průběhu 
restaurování a po restaurování filmového díla. 

 
B.4.1. Histogramy před restaurováním (horní obrázek DFRK) a po restaurování (dolní obrázek DRA) 

dokládají, že došlo k zesvětlení obrazu a jeho černobílé neutralizaci. 
 
 

 
Histogram na barevném korektoru DaVinci z DFRK. 
 

 
Historgram na barevném korektoru DaVinci z DRA. 
 
 
B.5. TIFF testovacího obrazce použitého pro restaurátorské práce k nastavení korektoru a projekce. 

Referenční obrazce použité k nastavení barevného korektoru a digitálního korektoru nebo 
vypalovacího laseru, v případě vzniku nového negativu z restaurovaných digitálních dat. 
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B.6.1. Další uvedená fotodokumentace, potřebná pro textovou část restaurátorské zprávy. 
   
   Analytický záznam poškozených částí negativu, které je nutné vyretušovat. Míra možnosti 

retuší závisí na velikosti poškození a je pro každý případ individuální. 
 
                    

                
                         Nutno doplnit z předcházejícího okna, povoz s koňmi nepůjde vyretušovat. 
 

           
Půjde lehce vyretušovat doplněním obrazu z předcházejícího okénka. 
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Půjde vyretušovat z předcházejícího okénka včetně hlavy jedoucího vozky. 

 
 

          
Postava cyklisty nepůjde lehce vyretušovat, rovněž povoz v druhém plánu 
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Velmi obtížné až nemožné vyretušování drobných deatilů v pozadí, které svým pohybem 

neumožňují výměnu z předcházejícího okénka. Hnědé fleky na kočáru v popředí se restaurujíkolor-
gradingem. 

 
 
B.6.1.  Další uvedená fotodokumentace, potřebná pro textovou část restaurátorské zprávy. 
 
   Pohled na monitor při stabilizaci a zrekonstruování obrázkové sekvence snímku É-J Mareye. 
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C. KINEMATOGRAFICKÉ VZORKY 
 
 
C.1. Referenční testovací obrazec šedé a barevné tabulky (ARRI, případně SMPTE D-Cinema 

Leader DCDM/SMPTE Stem Subjective Test Film) ve formátu DPX/TIFF použitý při práci expertní 
skupiny na určeném barevném korektoru. 

 
C.2. Videogramy celé šíře filmových substrátů použitých k digitalizaci ve formátu z INSPEKČNÍHO 

STOLU s časovým kódem určeným pro výběr klíčových scén nebo pracovní digitalizát mov s TC 
pořízený z KK (např. QT ProRes HD 4444 330 Mb/s / QT ProRes HD 422 LT 110 Mb/s) 
z kontinuálního digitalizačního zařízení (telecine) s časovým kódem určeným pro výběr klíčových 
scén. 

 
C.3. DFSK/DFRK (DFAP/DFRRP) – digitální faksimile signované kopie/digitální faksimile referenční  

kopie – Digital Facsimile of Answer Print or Digital Facsimile of Reference Release Print – 
naskenované DPX/TIFF z vybraných klíčových scén z referenční pozitivní kopie je vzorek 
digitálního otisku referenční kopie (RK) v době vzniku vzorkovníku daného filmu. Slouží 
k porovnávání a k případnému následnému studiu degradace barviv ve filmových surovinách 
v budoucnu. Tento vzorek digitálně zafixuje stav referenční kopie k danému datu. Faksimile je 
přesná napodobenina památky či její části, s originálem shodná v tvaru a barvě, odlišná použitou 
technologií a materiálem. Faksimile zachycuje aktuální stav díla včetně stop jeho vývoje v čase 
(poškození apod.). 

 
C.4. DSM z ON (DP, DN, IMN, IMP, KK, K) – naskenované DPX/TIFF z vybraných klíčových scén  

z originálního negativu je vzorek nativního neupraveného skenu Digital Source Material (DSM) 
pořízeného z vybraných vzorků dochovaných originálních zdrojů filmu, v nejlepším případě ON, 
originálního negativu natočeného kamerou (originální obrazový negativ, duplikační pozitiv, 
duplikátní negativ, intermediát negativ, intermediát pozitiv, kombinovaná kopie, němá kopie – 
ON, DP, DN, IMN, IMP, RRP, SP). Tento vzorek je vytvořen na základě strukturálního skenovacího 
testu sloužícího k výběru nejvhodnějšího nastavení parametrů digitalizačních postupů s ohledem 
na zdrojové materiály vhodné k digitalizaci. 

 
C.5. KORK (EGAP) – DRA – modifikovaný DPX/TIFF DCDM s kamerovou okeničkou a bez 

provedených retuší – vzor kvalifikovaného odhadu restaurátora a expertní skupiny o tom, jak měl 
film vypadat a být slyšen na dobové premiérové projekci. Tento vzorek se pořizuje naskenováním 
v nativním rozlišení z ON (originálního negativu 35mm = 4K), respektive OZM (originálního 
zvukového mixu) nebo hierarchicky nejbližších dochovaných zdrojů. Tento restaurátorský odhad 
probíhá porovnáním s digitalizovanou referenční kopií DFRK. 

 
C.6. Zvukový vzorek ve formě WAV (Waveform Audio File) nebo BWF (Broadcast Wave 

Format) souborů – vzorek původního zvukového formátu z vybraných klíčových scén 
z referenční kopie nebo z negativu zvuku nebo ze zvukového mixu, respektující původní 
obrazovou frekvenci a počet stop původního záznamu. Zvukové vzorky reprezentující stav před 
a po restaurování zvuku. Bitová hloubka je preferovaná 24 bitů (minimálně 16 bitů), vzorkovací 
kmitočet minimálně 48 kHz. V případě, že byl vzorek pořízen s vyšším vzorkovacím kmitočtem 
(např. 96 kHz), pak je tento ponechán. 

 
Zvukový vzorek není zařazen, protože se zvuková složka se nevzorkovala 

 
C.7. Náhledové soubory popisující obsah vzorků vyšších formátů kapitol 4., 5., 6, které nelze  

jednoduše promítnout. Proto jsou vyrobeny náhledové soubory, které jsou vygenerovány např. 
v QT ProRes HD 4444 330 Mb/s / QT ProRes HD 422 LT či jiném pomocném digitálním formátu. 
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Vysvětlivky zkratek 
 
SK – signovaná kopie – pečlivě vyrobená dobová vyrovnaná tzv. „signovaná“ kombinovaná kopie 
obsahující synchronizovanou obrazovou i zvukovou složku, schválená kameramanem, mistrem zvuku 
a režisérem, kteří se na její první díl fyzicky podepsali. Byla předvedena na premiéře filmu a dále 
obecně používána jen jako autoritativní referenční materiál pro výrobu nových kopií. Dnes je vhodná 
pro digitální restaurování jako reference. U nás se vyskytuje jen zřídka, na západ od našich hranic jde 
o běžnou praxi. 
 
RK – referenční kopie – pečlivě vyrobená dobová vyrovnaná kopie obsahující synchronizovanou 
obrazovou i zvukovou složku, určená pro distribuci v kinech. Byla vybrána restaurátorem jako 
referenční, tedy nejvíce se blížící signované kopii. Jde vždy o odhad, proto se výběr referenční kopie 
musí provádět spolu s expertní skupinou složenou z kameramanů. 
 
DFSK/DFRK – digitální faksimile signované kopie / digitální faksimile referenční kopie – přesná 
napodobenina díla či jeho části, s originálem shodná v tvaru a barvě, odlišná použitou technologií 
a materiálem. Faksimile zachycuje aktuální stav díla včetně stop jeho vývoje v čase (poškození 
apod.). 
 
DSM – Digital Source Master (digitální zdrojový datový záznam) – je proprietární sada digitálních 
obrazových a zvukových souborů, vytvořených v postprodukčním procesu, v závislosti na zpracovateli 
kinematografického díla a na dostupném technickém zařízení, tedy např. data z filmového skeneru. 
Sada obsahuje nekomprimované a nezakódované obrazové, zvukové a titulkové soubory vyhovující 
příslušným mezinárodním normám (např. ISO 26428-19:2011) a doporučením SMPTE, ukládané 
nejlépe v souborech TIFF s bitovou hloubkou 12 nebo 16 bitů na obrazový kanál. Obraz je ukládán 
s kamerovou okeničkou, prolínacími značkami filmových dílů a nemá retušované nečistoty či poškození 
materiálu. 
 
ON – originální obrazový negativ filmu – filmový negativ naexponovaný filmovou kamerou. 
 
DP – duplikační obrazový pozitiv. 
 
DN – duplikátní obrazový negativ. 
 
IO – inverzní originál 
 
IMN IMP – intermediát negativ (pozitiv). 
 
IK – inverzní kopie 
 
NK – němá kopie – filmová kopie bez zvukové stopy. 
 
DKP – duplikační kombinovaná pozitivní kopie – je vyrobená z ON a NZ, obsahuje synchronní 
obrazovou i zvukovou složku a slouží jako záložní materiál v případě ztráty či poškození originálního 
negativu. Jsou to kopie, které jsou uloženy v archivu a nikdy se nepůjčují k projekcím. 
 
OZM – originální zvukový mix kinematografického díla – je zaznamenán na magnetický nebo optický 
nosič a používán jako autoritativní referenční materiál pro digitální restaurování. 
 
NZ – negativ zvuku – originální mix zvuku zaznamenaný v optické podobě nebo přepis z OZM do 
optické podoby používaný při výrobě RK, KK, PZK či DKP, vyrobený ve zvukové kameře. 
 
PZK – pozitivní zvuková kopie – samostatná pozitivní kopie vyrobená ze zvukového negativu pro účely 
následující digitalizace. Pozitivní zvuková kopie je obvykle nová, z NZ pečlivě vyrobená filmová kopie 
s jednostranným či oboustranným optickým záznamem zvuku, neobsahující obrazovou složku, která je 
ve srovnání s NZ kompletní. 
 
KK – kombinovaná kopie – pečlivě vyrobená filmová kopie z ON a NZ určená k promítání v distribuci 
v kinech, obsahující synchronní obrazovou i zvukovou složku, která je v okamžiku digitalizace ve velmi 
dobrém technickém stavu. 
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KORK – kvalifikované odvození původního vzhledu referenční kopie – odhad restaurátora a jeho 
expertní skupiny základních obrazových parametrů (jas, kontrast, barevný tón, sytost) s cílem obnovit 
původní vzhled signované (referenční) kopie v době její premiéry. Tato restaurátorská analýza probíhá 
z naskenovaného negativu obrazu (nebo nejbližšího dochovaného obrazového filmového 
zdroje) porovnáním s digitalizovanou referenční kopií DFRK. 
 
DRA – digitálně restaurovaný autorizát – výsledek procesu digitálního restaurování (modifikovaný 
DCDM s kamerovou okeničkou a bez provedení retuší), který byl certifikován restaurátorem, expertní 
skupinou a zástupci státní autority jako nový originální zdroj původního díla. DRA nemůže být proto 
považován za verzi díla, ale je to jeho originální digitální zdroj. Obraz je ukládán s dobovou 
kamerovou okeničkou, nevyretušovanými prolínacími značkami filmových dílů a některými 
nevyretušovanými nečistotami či větším poškozením materiálu. 
 
DCDM – Digital Cinema Distribution Master – nekomprimované a nezakódované obrazové, zvukové 
a titulkové soubory, vyhovující příslušným mezinárodním normám ISO 26428-19:2011 a doporučením 
SMPTE, ukládané v souborech TIFF s bitovou hloubkou 12 nebo 16 bitů v barevném prostoru XYZ jako 
distribuční digitální originál. Obraz je ukládán s projekční dobovou okeničkou, s možným využitím 
APENDIXU DRA obsahujícím kopie záběrů s vyretušovanými prolínacími značkami filmových dílů a 
vyretušovanými nečistotami či jiným rušivým poškozením materiálu. 
 
IAP – Intermediate Access Package – sada nezakódovaných, komprimovaných obrazových 
a zvukových souborů, identifikačních a doplňkových technických metadat a médií (vizuálně 
bezeztrátová komprese obrazové složky, zvuková složka bez komprese), vytvořená z DRA ve formě 
DCDM. Je určena k produkci veškerých distribučních formátů (pro digitální kino, televizi, domácí video, 
web atd.). Není vhodná k dlouhodobému uchovávání kinematografických děl, obsahuje pouze 
projekční obrazové pole a podporuje jen snímkové frekvence podle příslušné mezinárodní normy ISO 
pro digitální kinematografickou projekci. Produkt DRA optimalizovaný k vytváření dalších submasterů 
pro distribuční exploataci (DCP, DVB-T, BRD/DVD, VOD apod.). 
 
DCP – Digital Cinema Package – prezentační kopie pro distribuci v digitálních kinech; obecně není 
vhodný k dlouhodobému uchovávání kinematografických děl. 
 
DAP – Distribution (Dissemination) Access Package – jakýkoli distribuční formát (pro digitální kino, 
televizi, domácí video, web, BRD, atd.). 
 
DVD – Digital Versatile Disc (Digital Video Disc). 
 
BRD – Blue-Ray Disc. 
 
VOD – Video On Demand. 
 
HDTV, UHDTV (UHD) – High-definition television, Ultra high-definition television. 
 
MAP – Master Archive Package – sada nezakódovaných, komprimovaných obrazových a zvukových 
souborů, identifikačních a doplňkových technických metadat a médií (matematicky bezeztrátová 
komprese obrazové složky, zvuková složka bez komprese), vytvořená z DRA (TIFF 16 bitů, XYZ) 
v libovolně zvoleném rozlišení, určená k dlouhodobému uchování kinematografických děl; měla by 
obsahovat celé kamerové obrazové pole (vč. případného optického zvukového záznamu, perforačních 
otvorů filmového pásu atd.) a podporovat originální promítací snímkovou frekvenci. Produkt DRA 
optimalizovaný k dlouhodobé digitální prezervaci. 
 
DAN – Data Archive Negative – datový zápis do filmového negativu (datový archivní negativ). 
 
NON – nový negativ obrazu – vzniká laserovým přepisem digitálních dat do nového negativního 
materiálu, kde vytváří analogový kinematografický obraz. 
 
NRK – nová referenční kopie – filmová kopie pořízená jako kontrolní kopie z nového negativu obrazu 
NON. 
 
SAM – separační archivní master – tři černobílé separační R, G a B výtažky z barevného originálního 
negativu nebo DRA sloužící k dlouhodobému archivování tří černobílých pásů R, G, B pořízených 
rozkopírováním nebo laserovým přepisem do trvanlivého archivního černobílého negativu se strmostí 
γ = 1.00.  
 



505	  
	  

 
 
APENDIX DRA – samostatná a jasně označená sestava záběrů zkopírovaných z DRA masteru, které 
jsou dále dočištěny, zbaveny rušivých artefaktů, které však DRA master musí obsahovat. Jde o 
artefakty existující v originálním negativu, které dokládají autentický technický stav originálního 
negativu. Jde např. o startovací značky filmových dílů (kolečka a čtverečky), byly-li vyraženy do 
negativu, nečistoty z kamerové okeničky, jiné rušivé artefakty. Tyto vady jsou v APENDIXU 
odstraněny vyretušováním. APENDIX slouží budoucímu uživateli DRA masteru jako možnost tyto 
záběry vyměnit či nikoliv, avšak vždy až ve fázi výroby následného distribučního masteru DCDM 
s nastavenou dobovou projekční okeničkou. 
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(III) Srovnání “novosti postupů” oproti původní metodice, případně jejich zdůvodnění, 
pokud se bude jednat o novou, neznámou Metodiku, a jejich srovnání s postupy v zahraničí 

 
Certifikované metodiky digitalizace všech typů obrazových zdrojů filmových materiálů 
stanovují zcela nový pracovní postup při vzorkování digitálně restaurovaného filmového díla, který 
nemá v zahraničí srovnání. Byl vyvinut na základě ověřování praktických zkušeností a potřeb práce 
digitálního restaurátora získaných postupně během výroby digitálně restaurovaných českých filmů 
Marketa Lazarová, Hoří, má panenko, Všichni dobří rodáci, Ostře sledované vlaky, Kamenný most a 
Radúz a Mahulena v období let 2011–2016. Vzniklý vzorkovník DRA všech typů obrazových zdrojů 
filmových materiálů restaurovaných z vybraných částí filmů slouží jako knihovna restaurátorských 
kvalifikovaných odhadů/odvození již provedených digitalizací podle metodiky DRA (Metodikou 
digitálního restaurování filmů, jejímž výsledkem je digitálně restaurovaný autorizát (DRA)), která 
může být postupně rozšiřována anebo opakovaně využita při případném opakovaném restaurování 
filmového díla, protože obrazové vzorky vzhledem k jejich digitální podobě časem nemění svůj vzhled. 
Nezanedbatelná je také datová úspornost vzorkovníků a tím i jejich finanční význam. 
    
Nová digitální technologie – počítačové zpracování obrazových a zvukových kinematografických dat – 
se snaží docílit původního vzhledu filmového díla, shodného s tím jaký byl prezentován na premiérové 
projekci. K tomu je nutná kontrola celého procesu, aby nedošlo k nežádoucím změnám, případnému 
vylepšení nebo zhoršení původního charakteru zvuku, nebo dokonce ke vzniku nových verzí filmového 
díla. 
 
Certifikované metodiky digitalizace všech typů obrazových zdrojů filmových materiálů nově nabízí 
objektivní pohled na proces restaurování. Spolu se související nadřazenou Metodikou digitálního 
restaurování filmů, jejímž výsledkem je digitálně restaurovaný autorizát (DRA) je příspěvkem českých 
výzkumníků a digitalizačních odborníků ke způsobu digitalizace filmového fondu. Jejím výsledkem je 
autorizovaný, tedy kvalitní originální zdroj filmu v digitální podobě. Výsledkem celého procesu po 
schválení autory, historiky, technologickými experty, dalšími odbornými autoritami zadavatele 
digitálního restaurování a odpovědným digitálním restaurátorem je digitalizát nesoucí označení 
Digitálně restaurovaný autorizát. 
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(IV) Popis uplatnění Certifikované metodiky, informace, pro koho je určena, subjekty s 
kterými bude uzavřena smlouva o využití výsledku a jakým způsobem bude uplatněna 

Uživateli metodiky mohou být všechny archivy vlastnící kinematografické sbírky, které je potřebné 
digitalizovat v nejvyšší kvalitě. V České republice jde o velké filmové archivy, jako jsou Národní 
filmový archiv, Archiv a programové fondy České televize, Vojenský historický ústav, Národní 
technické muzeum, BSA - Barrandov Studio, archiv, Národní muzeum, Krátký film a.s., Národní archiv 
a podobně. Mnoho kinematografických archiválií se ale nachází i v regionálních muzeích. Mezi 
potenciální uživatele metodiky patří také soukromí sběratelé filmových snímků a soukromí filmoví 
producenti, kteří se snaží zachovat svá díla v digitální podobě. Šíře uplatnění metodiky vzhledem k její 
odborné a technologické náročnosti je zatím limitována, a proto je používána jen tam, kde je potřebné 
a nezbytné zachování autorizovaného původního vzhledu filmového díla. 
  
Umělecká díla se stávají hodnotou právě díky svému trvalému působení na diváka, čtenáře či 
posluchače. Základním předpokladem kvalitního digitálního restaurování filmů je dodržení všech šesti 
základních kvalitativních kritérií metodiky DRA. Jedním z nich je oslovení kvalitního odborně 
vzdělaného digitálního restaurátora, který potřebuje pro práci rovněž kvalitní měřicí a analytické 
metodiky, které mu pomáhají tento odpovědný úkol zvládnout na profesionální úrovni. Takovou 
metodickou pomůckou jsou vzorkovníky jednotlivých filmových technologií, které slouží k základní 
orientaci a rovněž k porovnávání nově navzorkovaných filmů se základním technologickým 
vzorkovníkem. K tomu slouží certifikované metodiky digitalizace všech typů obrazových zdrojů 
filmových materiálů. 
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PŘÍLOHA č.1:  Chronologický přehled  kinematografických  materiálů.  
 
Část I- kinematografické suroviny vyráběné v letech 1888 - 1950. 
       
 

 
1888   Keystone Dry Plate ( John Carbutt), společnost zahájila výrobu plochých černobílých  

fotografických  filmů i pásů s fotografickou emulzí (šíře 19 mm a 35 mm pro vývoj Edisonova  
Kinetoscopu), celuloidová podložka.  

           
1989   The Eastman Company ( George Eastman ), společnost zahájila výrobu černobílého 

svitkového fotografického filmu šíře 70 mm, který se používal k prvním kinematografickým 
experimentům; celuloidová podložka. 

 
1893   Kodak (nový název firmy G. Eastmana) vyrábí na objednávku T.A. Edisona, resp.W.K. 

Dicksona,  pro jejich Kinetoskop ( dnešní „peep show “), první 35 mm černobílou filmovou 
surovinu,  délky 15,2 m, se 4mi perforačními otvory na obou stranách každého políčka 
(v okraji filmového pásu),celuloidová podložka,  geometrické parametry shodné s dnešním 
35mm filmem.  

 
1895   Lumierův č.b. film, pro jeho Kinematograf; 35 mm celuloidový pás s polevem fotografickou 

emulzí, 35 mm široký, s jedním kruhovým perforačním otvorem na každé straně okraje 
obrazového okénka (a v jeho horizontálním středu), délka 17 m. Surovina byla finálně 
vyráběna v Lyonu. 

  
1908   Agfa Positive, černobílá   pozitivní surovina, 35 mm, č.b. proces s vývojkou  Agfa 20, 

celuloidová  ( nitrátová) podložka.  
 
1910   Kodak poprvé  dodávává filmy na acetátové podložce („safety film“, šíře 22mm). 
 . 
1913   Agfa Negative, černobílá, ortochromatická negativní surovina, 35mm č.b. proces s vývojkou 

Agfa 15, acetátová podložka . 
 
1915   Kodachrome Two Color,(od r. 1930 „ Fox Nature Color“), subtraktivní dvoubarevný proces, 

ideový předchůdce Technicoloru č.1(viz r. 1917), snímání a projekce obdobným systemem, ale 
výsledná  č.b.kopie 35mm měla oboustranný polev, a byla po specielním zpracování na jedné 
straně obarvena červeno-oranžově a na druhé modro-zeleně ( 2 okénka nad sebou, každé 
v jedné z uvedených subtraktivních barev, dvojnásobná frekvence snímání i projekce).  

 
1916  Kodak Cine negative typ E, černobílá ortochromatická negativní surovina, 35mm, 25 ASA, 

proces Kodak  vývojka D-76 , nitrátová podložka, končí v r.1930. 
 

Eastman 1301, černobílá  ortochromatická  pozitivní surovina, 35mm, č.b. proces s vývojkou   
D-97, nitrátová podložka, nahrazen typem 1302 v r.  

 
1917   Technicolor proces 1, dvoubarevný aditivní systém, současně se exponovala dvě okénka nad 

sebou (dvojnásobná frekvence 32 obr./sec.) na jeden č.b. 35 mm negativní pás speciální 
kamerou, jedno přes červený, druhé přes modro-zelený filtr. Projektor se dvěma objektivy 
(každý s jedním z filtrů) promítal současně obě dvě okénka č.b. kopie přes sebe na projekční 
plochu (problémem  bylo přesné nastavení krytí obou obrazů). Končí v r.1922. 

  
Kodak 1201, Cine negative typ F, černobílá ortochromatická negativní surovina, 35mm, 25 
ASA, č.b.proces s vývojkou Kodak D-76, nitrátová podložka, náhrada za typ E, s menším 
zrnem    a lepší rozlišovací  schopností, končí v r.1939. 

 
1920   Du Pont, černobílá pozitivní surovina, 35mm, č.b. proces Kodak D- 76 nitrátová podložka, 

končí 1940. 
 
1921   Eastman  Sonochrome, černobílá pozitivní surovina, 35mm, č.b. proces s vývojkou D-97,         

se zabarvenou podložkou , dodávánou v 10ti různých barvách, nitrátová podložka. 
 
1922 Kodak Super Speed Cine, černobílá ortochromatická negativní surovina, 35 mm, 40ASA, 

proces Kodak BW D-96, nitrátová podložka, končí 1930. 
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Kodak 1203, Panchromatic Cine Film ,Type I,černobílá,panchromatická negativní 
surovina, 35 mm,   ASA, proces Kodak BW D-76, nitrátová podložka, končí 1941. 

 
Technicolor proces 2, jinak opticky upravenou kamerou byl naexpován za stejných 
podmínek jako v procesu 1 č.b. 35mm negativ. Okénka exponovaná pod červeným filtrem 
byla kopírována do jednoho č.b. pozitivního pásu, pod zeleným pak do druhého. Po vyvolání 
byl první pás tónován do modro-zelené a druhý do oranžovo-červené barvy, tedy do 
subtraktivních barev. Po slepení obou kopií rubem k sobě, byla výsledná, takto slepená 
dvoubarevná kopie promítána  normálním kinoprojektorem. Končí 1927. 

 
1923 Kodak matrix, č.b. pozitivní surovina na výrobu matric pro systém Technicolor, 35 mm, 

specielní č.b. proces Kodak, nitrátová podložka. 
 
1925 Gevaert  Negative Ortho  , černobílá, ortochromatická negativní surovina, 35mm, č.b. 

proces s vývojkou Agfa 15, acetátová podložka. 
 
1926 Du Pont, Orthochromatic negative, negativní ortochromatická surovina, 35mm, č.b.proces 

s vývojkou Kodak D-76, nitrátová podložka.  
 

Kodak Duplicating, černobílá ,negativní duplikační surovina, č.b.proces s vývojkou Kodak     
D-76, nitrátová podložka. 

 
1927   Technicolor proces 3, dvoubarevný subtraktivní proces s aplikací barviv na film 

hydrotypickou (imbibiční ) metodou. Používal stejnou kameru i převzal větší část technologie 
(vč. aditivního snímání) z procesu 2. Z  č.b.negativu byly vykopírovány dvě č.b. matrice, které 
po zpracování      a nasycení barvami methodou přesného soutisku se postupně přenášely 
(tiskly) na čirou, speciálně upravenou podložku a tzv. procesem „ Dye Transfer“ vznikaly 
distribuční kopie. Končí v r. 1933. 

 
Gevaert Pan 23, černobílá, panchromatická negativní surovina, 35mm, ASA 12 D, č.b. proces 
s vývojkou Agfa 15, acetátová podložka. 

 
Du Pont, Panchromatic negative, černobílá, panchromatická negativní surovina, 16 mm, 
č.b. proces s vývojkou D-76, nitrátová podložka. 
 
Du Pont, Print Film, černobílá pozitivní surovina, 16mm, č.b.proces s vývojkou Kodak             
D-97,nitrátová podložka. 

 
1928   Kodak 1218,Typ II, Cine, černobílá, panchromatická negativní surovina, 35mm, č.b. proces       

s vývojkou Kodak D-76, nitrátová podložka, končí v r.1935. 
 

Kodak Typ III, Cine, černobílá, panchromatická negativní surovina, 35mm č.b. proces 
s vývojkou Kodak D-76, nitrátová podložka. 
 
Kodak 1210, černobílá negativní surovina, 35mm, citlivost v infračervené oblasti, č.b.proces 
s vývojkou Kodak D-76, nitrátová podložka.  

   
1929   Kodak  Sound Film, první černobílá surovina pro zvukový záznam, 35mm, č.b. pozitivní 

proces s vývojkou Kodak D-97, nitrátová podložka. 
 

Eastman  Sonochrome, černobílá pozitivní surovina se zbarvenou podložkou ( 17 variant), 
35mm, č.b.proces, vývojka D-97, nitrátová podložka, nová barviva neinterferovala s optickým 
záznamem zvuku na filmu. 

 
Agfa Pankine E, černobílá  negativní surovina, 35 mm, 8ASA-D, č.b.proces, s vývojkou Agfa 
15, acetátová podložka. 

 
Du Pont VA Sound Recording Film, černobílá negativní surovina pro plochový záznam 
zvuku, 35mm, č.b.proces s vývojkou typu Kodak 97, nitrátová podložka. 

 
Du Pont VD Sound Recording Film, černobílá negativní surovina pro intensitní záznam 
zvuku, 35mm, č.b. proces s vývojkou typu Kodak 97 nebo Agfa 20 či 25, nitrátová podložka. 

 
Kodak 1355, černobílá duplikační pozitivní surovina, 35mm, č.b. proces vývojkou Kodak       
D-97, nitrátová podložka. 
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1930 Kodak 1510, černobílá negativní surovina,35mm, vyšší citlivost,  č.b.proces s vývojkou Kodak    
D-97, žlutě zbarvená nitrátová  podložka. 

          
1931  Kodak 1217, černobílá panchromatická negativní surovina, zvýšená citlivost, 35mm, č.b. 

proces s výv. D-76,nitrátová podložka 
 
1932  Technicolor  proces  4, první tříbarevný imbibiční proces, kdy se speciální kamerou exponují 

současně tři č.b. specielně senzibilované negativy (výtažky RGB), senzibilované na umělé 
světlo. Byly vykopírovány matrice a po jejich zpracování a nasycení subtraktivními barvivy, 
byly s nimi vytištěny distribuční kopie modifikovaným procesem Dye-Transfer 3. Končí v r. 
1952. 
   
Du Pont, Superpan Infra, černobílá negativní surovina, citlivá převážně v infračervené části 
spektra, 35mm, č. b. proces s vývojkou Kodak D-96, nitrátová podložka. 

 
Kodak X Pan, černobílá negativní surovina, 35mm, 32 ASA typ D, č.b.proces s vývojkou 
Kodak D-76, nitrátová podložka . 

 
Kodak 1362, černobílá pozitivní duplikační surovina, 35mm,č.b. proces s vývojkou Kodak     
D-97, nitrátová  podložka. 

 
1934  Agfa Superpan, černobílá negativní surovina, 35mm, 25 ASA typ D, č.b.proces s vývojkou 

Agfa 15, nitrátová podložka. 
            
1935  Eastman 1227, Super-X, černobílá panchromatická negativní surovina, 35mm, č.b.proces, 

vývojka D-76, nitrátová podložka. 
 

 Du Pont, Superior Panchromatic Film, černobílá negativní surovina, 35mm, č.b.proces, 
vývojka Kodak D-76, nitrátová podložka. 

 
 Kodachrome Movie, barevná, inverzní  snímková surovina, 16 mm, 6 ASA-D,  proces K-1, 
acetátová podložka, končí 1938. 

    
 Iflord FP 2, černobílá negativní surovina, 35 mm. 28ASA-D, č.b. proces s vývojkou 
 Ilford ID-11/ Kodak D-76,acetátová podložka, končí v r. 1939. 
 
1936 Kodak 1303, černobílá,jemnozrnná negativní duplikační surovina, 35 mm, č.b.proces 

s vývojkou D-76, nitrátová podložka . 
 

 Agfacolor Neu,  barevná, inverzní surovina, 16mm, 6 ASA, proces Agfacolor Umkehr, č.b. 
vývojka  Agfa 20, bar. vývojka Agfa 1, nitrátová nebo acetátová podložka, první subtraktivní 
barevný film s třemi emulzními vrstvami, v každé vrstvě příslušná barevná složka; film se 
vyvolával v jedné barevné vývojce.  

 
 Kodachrome Movie, barevná, inverzní  snímková surovina, 16/35 mm, 10ASA-D,  proces    
K-1, acetátová podložka, končí 1938. 

 
1937   Eastman 1365,  černobílá, jemnozrnná pozitivní duplikační surovin -master, č.b. proces 

s vývojkou Kodak D-97, nitrátová podložka.  
   
Eastman  1203, černobílá, jemnozrnná panchromatická negativní duplikační surovina,        
35 mm, č.b. proces s D-76, nitrátová  podložka. 
 
Du Pont 300, Superior Pan negative, černobílá, panchromatická negativní surovina, 35mm, 
č.b. proces s vývojkou Kodak D-76, nitrátová podložka. 
 

1938   Kodachrome 5262, barevná inverzní duplikační surovina, 16mm, 6ASA-T, proces P-12A, 
končí v r. 1940, nahrazen typem 5265. 

 
 Kodachrome  A , barevná inverzní duplikační surovina, 16mm, 8ASA-T, proces  P-12A, končí      
v r. 1945. 

  
 Ilford Selochrome , černobílá inverzní surovina, ortochromatická, 35 mm, 50 ASA D, 
inverzní proces Ilford, acetátová podložka. 
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 Ilford Selo F.P., černobílá negativní surovina, panchromatická , 35 mm, 28 ASA D,  
 jemnozrnná, č.b.proces Ilford, vývojka ID-11, acetátová podložka. 
 
           Ilford Selo H.P. 2, černobílá negativní surovina, panchromatická, 35 mm, hypersensitivní  
 200 ASA, č.b.proces Ilford, vývojka ID-11, acetátová podložka. 
 

 Ansco Color, barevná negativní surovina, 16 mm, 16ASA-D, proces Agfacolor, acetátová 
podložka, končí v r. 1951. 

 
 Eastman 1360, černobílá, jemnozrnná surovina pro plochový záznam zvuku, č.b. proces 
s vývojkou Kodak D-97,nitrátová podložka.  

  
Eastman  1230, Background-X, ( pozdější 5230 - safety film),černobílá specielní pozitivní 
surovina pro projekci pozadí, nižší strmost, č.b. proces s vývojkou Kodak D-97, nitrátová 
podložka.                                                

  
 Eastman 1231, Plus X,  černobílá negativní surovina, 35mm, 80ASA D, 64ASA T, č.b. proces 
s vývojkou D-76, nahrazuje typ 1227 Super X film, oba nitrátová podložka, ( později 5231 
safety film, acetátová podložka). 

 
 Eastman 1232, Super-XX, černobílá negativní surovina, 35mm, 160 ASA , č.b. proces              
s vývojkou Kodak D-76,nitrátová podložka, (později 5232 safety film, acetátová podložka). 

 
 Eastman 5261 Super XX Reversal, černobílá inverzní surovina, 35mm, 160 ASA, proces 
Kodak inverzní, I.výv. D-94A, II. výv. D-95, nitrátová podložka, končí 1958. 

            
 Agfa Ultra Speed 1, černobílá negativní surovina, 35mm, 160 ASA, č.b. proces s vývojkou 
Agfa 15, nitrátová podložka. 

 
1939   Eastman 1366, černobílá, jemnozrnná surovina pro záznam zvuku, č.b.proces s D- 97, 

nitrátová podložka. 
 
           Agfacolor Typ B, barevná negativní surovina, nemaskovaná, 35 mm, 6 ASA D, proces  
 Agfacolor s vývojkou s TSS, nitrátová podložka, končí 1941. 
 
           Agfacolor Typ G, barevná negativní surovina, nemaskovaná, 35 mm, 6 ASA T, proces  
 Agfacolor s vývojkou s TSS, nitrátová podložka, končí 1941. 
 

 Agfacolor Positive , barevná pozitivní surovina, 35mm, barevný proces Agfa 85, vyvol. 
substance TSS, nitrátová podložka, končí 1941. 

 
 Agfa Finopan, černobílá negativní, jemnozrnná surovina, 35mm, 24 ASA D, 12 ASA T, č.b. 
proces s vývojkou Agfa 15, nitrátová podložka. 

 
 Ilford FP- 2, černobílá negativní surovina, 35 mm. 80ASA-D, č.b. proces s vývojkou  Ilford        
ID-11/ Kodak D-76,acetátová podložka, končí v r. 1942. 

 
 Agfa Ultra Speed 2, černobílá negativní surovina, 35/16 mm, 250 ASA-D/T, č.b. proces, 
vývojka Agfa 18, šedomodrá acetátová podložka. 

 
 Agfa- Pankine- K, černobílá negativní surovina, 35/16 mm, 80 ASA, č.b. proces s výv. Agfa 
15, šedomodrá acetátová podložka. 

 
 1940   Kodachrome 5265, barevná duplikační surovina, 16 mm,  proces K-11, nitrátová podložka. 

Nahrazuje typ 5262, končí v r.1956, kdy je nahrazen typem 5269 . 
           

 Eastman 1503, černobílá duplikační, negativní surovina , 35mm, proces D-76, povrch emulze 
žlutě zabarven, nitrátová podložka. 

          
 Eastman 1302, černobílá pozitivní surovina, jemnozrnná, 35mm, č.b.proces  s vývojkou     
D-97, nitrátová podložka, nahrazuje typ 1301. 

 
 Du Pont 104 Superior 1, černobílá panchromatická negativní surovina, 8O ASA D, 35mm,  
 č.b.proces s vývojkou Kodak D-76, nitrátová podložka. 
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 Du Pont 126 Superior 2 , černobílá panchromatická negativní surovina, 100 ASA D, 35mm, 
č.b.proces s vývojkou Kodak D-76, nitrátová podložka. 

 
 Du Pont 127 Superior 3, černobílá panchromatická negativní surovina, 250 ASA D, 35mm, 
č.b.proces s vývojkou Kodak D-76, nitrátová podložka. 
 
Du Pont Master Positive, černobílá, jemnozrnná duplikační, pozitivní surovina, 35 mm, 
č.b.proces s vývojkou KODAK D-97, nitrátová podložka. 
 
 Agfacolor  B 2, barevná negativní surovina, nemaskovaná, 35mm, 25 ASA- D, proces 
Agfacolor s vývojkou s TSS, nitrátová  podložka, končí 1945. 
	  
 Agfacolor  G 2, barevná negativní surovina, nemaskovaná, 35 mm, 25 AS-T, proces 
Agfacolor s vývojkou s TSS, nitrátová podložka, končí 1945. 

 
 Du Pont Release Positive, černobílá, jemnozrnná  pozitivní  surovina, 35mm, č.b.proces 
s vývojkou Kodak D-97,  nitrátová podložka. 

 
 Agfacolor Positive ,Typ 3, barevná pozitivní surovina, 35mm, bar. proces Agfa 85, vyvol. 
substance TSS, nitrátová podložka, končí 1945. 

 
 Du Pont Sound Recording, černobílá jemnozrnná surovina pro záznam zvuku, 35mm, 
č.b.proces Kodak s vývojkou D-97, nitrátová podložka. 

  
1941  Kodak 5231 Plus X, panchrom.negativní surovina, 35mm, 80 ASA D, 64 ASA- T, č.b.proces 

s vývojkou D-76, nahrazuje typ 1231. 
 

 Du Pont Infra D, černobílá negativní surovina, citlivá k infračervené části spektra, 35mm,       
č.b. proces s výv. Kodak D-96, nitrocelulosová  podložka. 

 
  Eastman 1302, černobílá pozitivní jemnozrnná surovina, 35mm, č.b.proces s vývojkou    
 D-97,nitrátová podložka, nahražena typem 5302 v r.1950. 
 
1942   Kodachrome 5267 Professional, barevná inverzní surovina, 16/35mm, proces K-11, 

nitrátová podložka. 
 

 Ilford  FP 3,  černobílá negativní surovina, 16/35 mm, 80ASA- D/64 ASA- T, č.b. proces              
s vývojkou ID-11, acetátová podložka, končí v r. 1968. 

        
 Ansco Color 235, barevná negativní surovina, 16mm,12ASA-D, proces Agfacolor,acetátová 
podložka, končí v r. 1955. 

 
1943   Ilford HP 3 Cine, černobílá negativní surovina, 35mm, 125 ASA D, č.b. proces s vývojkou ID-

11, acetátová podložka. 
 
1945 Agfacolor Positive 310,Typ 4, barevná pozitivní surovina, 35mm, bar. proces Agfa 85, 

vyvol. substance TSS, nitrátová podložka, končí 1956. 
 

 Agfacolor  B 2, barevná negativní surovina, nemaskovaná, 35mm, 16 ASA D, proces 
Agfacolor  s vývojkou s TSS, nitrátová  podložka, končí 1945. 

 
  Agfacolor  G 2, barevná negativní surovina, nemaskovaná, 35 mm, 16 ASA T, proces  
  Agfacolor s vývojkou s TSS, nitrátová podložka, končí 1945. 
 

 Kodachrome II, barevná inverzní surovina, 16mm, 10ASA-D, proces P-12A,                  
acetátová podložka, končí 1951. 

    
1946 Kodachrome 5268 Commercial, 16mm, nahrazuje 5262/7262, proces K-11,                 

nitrátová podložka, v r. 1958 končí, nahrazen typem 7255. 
  

 Du Pont 301, negative, černobílá negativní surovina, 35mm,č.b. proces s vývojkou Kodak 
D-76, nitrátová podložka. 

 
 Ilford  FP 3 D,černobílá negativní surovina, 16/35 mm, 80ASA-D/64ASA-T, č.b. proces               

s vývojkou ID-11, acetátová podložka, končí v r. 1968. 
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 Du Pont 108 Pan, černobílá, negativní duplikační surovina, jemnozrnná, 35mm, č.b. proces 
s vývojkou Kodak D-76 (D-96), nitrátová podložka. 

 
 Du Pont 228, černobílá, pozitivní duplikační surovina, jemnozrnná, 35mm, č.b proces 
s vývojkou Kodak D-97, nitrátová podložka. 

 
 Du Pont 308, černobílá, negativní duplikační surovina, jemnozrnná, 35mm, č.b. proces 
s vývojkou Kodak D-97, acetátová podložka. 

 
 Du Pont 201, černobílá surovina pro záznam zvuku, 35mm, č.b.proces s vývojkou Kodak     
D-97, nitrátová podložka. 

 
 Du Pont 226, černobílá surovina pro záznam zvuku, jemnozrnná, 35mm, č.b. proces 
s vývojkou Kodak D-97, nitrátová podložka. 

 
 Du Pont 232, černobílá, pozitivní surovina pro záznam zvuku, jemnozrnná, 35mm, č.b.proces 
s vývojkou Kodak D-97, nitrátová podložka  

 
 Du Pont 213, černobílá pozitivní surovina pro výrobu distribučních kopií, 35mm, č.b.proces 
s vývojkou D-97, nitrátová podložka. 

    
 Du Pont 225, černobílá pozitivní surovina, jemnozrnná, 35mm, č.b. proces s vývojkou Kodak     
D-97, nitrátová podložka. 

 
 Du Pont 600, standartní černobílá pozitivní surovina pro výrobu distribučních kopií, 35mm, 
č.b. proces s vývojkou Kodak D-97, acetátová podložka. 

 
 Du Pont 605, jemnozrnná, černobílá  pozitivní  surovina pro výrobu distribučních kopií, 
35mm, č.b. proces s vývojkou D-97, acetátová podložka. 

 
 Du Pont 205, černobílá  pozitivní surovina pro výrobu titulků, vyšší strmost, 35 mm, 
č.b.proces s vývojkou Kodak D-97, nitrátová podložka. 

 
 Du Pont 207, černobílá  pozitivní  surovina, pro projekci pozadí, 35 mm, č.b. proces 
s vývojkou Kodak D-97, nitrátová podložka. 

 
 Du Pont 227, černobílá , jemnozrnná pozitivní surovina pro projekci pozadí, 35 mm, čb. 
proces s vývojkou Kodak D-97, nižší strmost, nitrátová podložka.   
 

1947 Du Pont 323, černobílá, ortochromatická negativní surovina, 35mm, určená pro snímání 
z televizního monitoru, č.b. proces s vývojkou Kodak D-96, nitrátová podložka. 

 
 Du Pont 602, černobílá surovina pro záznam zvuku, 35mm, č.b. proces s vývojkou Kodak   
D-97  

 
 Gevacolor Positive  9,51, barevná pozitivní surovina, 35mm, barevný proces Agfa 
s vyvolávací látkou Gevadiamin , acetátová podložka. 

 
1948 Kodak zavádí ve formátu 35mm čtyřletý program, kdy hořlavá nitrátová podložka  byla od  r. 

1948 postupně  nahrazována podložkou triacetátovou. Výměna dokončena  u všech 
kinematografických  výrobků Kodak v r. 1952. 

 
 Ilford Pan F , černobílá negativní surovina, 35mm, od r. 1949 i 16mm, 16 ASA D,  
 č.b.proces s vývojkou ID-11, acetátová podložka,  
  
 Gevacolor T6 51, barevná negativní surovína, 35mm, 16 ASA, proces Agfacolor,vývojka  
 s Gevadiaminem, acetátová podložka, končí 1954. 
 
 Ferraniacolor Typ HS, barevná pozitivní surovina, 35mm, proces Agfacolor, vývojka  
 s TSS, podložka acetátová, končí 1966. 
    
 Kodachrome II, barevná inverzní surovina, 16mm, 10ASA-D, proces P-14/ K-11,   
 acetátová podložka, končí 1952. 
            
1949  Foma, černobílá pozitivní surovina, 35mm, standartní  č.b.proces, výroba s přerušeními    

končí v r.1996. 
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 Ferraniacolor negative, barevná negativní surovina, 16 ASA dvě verze D i T, proces shodný 
s Agfacolor negative, acetátová podložka. 

     
 Agfacolor DC-1, inverzní, barevná, negativní duplikační surovina, 35/16mm, proces 
Agfacolor Umkehr, č.b.vývojka Agfa 20, bar. vývojka Agfacolor (TSS), končí v r. 1965, 
nahrazen surovinou DC-2.   

 
1950 Eastman Color 5247 barevná negativní surovina, 35mm,  16 ASA - D, vtroušené barevné 

složky, proces ECN-1, acetátová podložka, končí 1952.  
 

Eastman Color 5381 barevná pozitivní filmová surovina, 35 mm, vtroušené barevné složky, 
proces ECP-1, acetátová podložka, končí 1953. 

 
Eastman 5365 černobílá jemnozrnná duplikační surovina, 35mm, proces BW D-96, acetátová 
podložka, náhrada za 1365 (nitrátová podložka), končí v r. 1966. 
 
Eastman 5302 černobílá jemnozrnná pozitivní surovina, 35mm i 7302/16 mm, proces BW   
D-97, acetátová podložka, náhrada za typ 1302 (nitrátová  podložka), končí v r. 2013. 

 
Eastman 5203  černobílá jemnozrnná panchromatická duplikační surovina, proces BW D- 96, 
polyesterová  podložka (ESTAR), náhrada za E 1203 (nitrátová  podložka), končí v r. 1958. 
 
Fomapan KP 3, černobílá pozitivní  surovina, 35 mm, proces č.b. (vývojka typ Kodak          
D-97), podložka acetátová, končí 1996. 
 
Ferrania P 30, černobílá negativní surovina, 35/16mm, 200 ASA, univ. č.b. proces ( Kodak   
D-76, Ilford ID 11), acetátová podložka, končí v r. 2008. Historický materiál, natáčeli na něj 
slavní režizéři „ italské vlny“, např. De Sica, Passolini, Rosselini, Fellini, atd.,v padesátých až 
sedmdesátých letech minulého století. 
   
Fomapan 100 Profi, černobílá negativní surovina, 100 ASA ( vyráběná též v citlivosti 200      
a 400 ASA), 35mm, (č.b. negativní proces - universal –Kodak D-76, Ilford ID-11), acetátová 
podložka, zkoušky použití i v kinematografii (KF - kreslený film), končí v r.1957. 
 
Tasma NK-1, černobílá negativní surovina, 250ASA-D, 200ASA-T, 65/35/16mm, zpracování 
modifikace č.b. negativního procesu Agfa, acetátová  podložka, končí v r. 1989.  

 
Tasma NK-2, černobílá negativní surovina, 160ASA-D, 80ASA-T, 65/35/16mm, zpracování 
modifikace č.b. negativního procesu Agfa, acetátová  podložka, končí v r. 1989. 

 
Tasma NK-3, černobílá negativní surovina, 32ASA -D, 25ASA -T, 70/35/16mm, zpracování 
modifikace č.b. negativního procesu Agfa, acetátová  podložka, končí v r. 1999. 
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PŘÍLOHA č.2:  Chronologický přehled  kinematografických  materiálů.  
 
Část II- kinematografické suroviny vyráběné v letech 1951 - 2016. 
 
 
1951  Eastman 5216 černobílá surovina pro zhotovování separačních výtažků z negativů Eastman 

color,         35 mm, jemné zrno, proces BW D-96, acetátová podložka, končí v r. 1956.  
 
Eastman 5305 černobílá vysoce citlivá černobílá pozitivní surovina, 35mm i 7305/16 mm, 
proces Kodak D–97, acetátová podložka, cilivější verze typu 5302, končí v r. 1958. 
 
Du Pont 805, černobílá kontrastní surovina pro zhotovování titulků, 35 mm, proces Kodak  D-
97, acetátová podložka, končí v r. 1972. 
  
Du Pont 825, černobílá, jemnozrnná pozitivní surovina, 35 mm, proces Kodak D-97, 
acetátová podložka, končí v r. 1960. 
 
Du Pont 926, „Superior 2“, černobílá negativní surovina, 35mm, 125ASA-D, 100ASA-T, 
proces Kodak D96, acetátová podložka, končí v r. 1972. 

 
Du Pont 927, „Superior 3“, černobílá negativní surovina, 35mm,320ASA-D, 250ASA-T, 
proces Kodak    D-96, acetátová podložka, končí v r. 1965. 
 
Du Pont 908, černobílá, negativní duplikační surovina, jemnozrnná, 35mm, proces Kodak    
D-96, acetátová podložka, končí v r. 1972. 
 
Du Pont 824, černobílá pozitivní surovina, jemnozrnná, s nižším kontrastem, 35mm, proces 
Kodak D-97, končí v r. 1972.  
 
Du Pont 826 , černobílá surovina pro záznam zvuku, jemnozrnná, 35mm, proces Kodak D-97, 
acetátová podložka, končí v r. 1970.  
 
Du Pont 828, černobílá, pozitivní duplikační surovina, jemnozrnná, 35 mm, proces Kodak    
D-96, acetátová podložka, končí v r. 1960. 
 
Eastman 5306 černobílá pozitivní surovina s lentikulární podložkou, určená pro barevný 
Kinescope,       35 mm, emulze typu 5302, proces Kodak D-97, acetátová podložka, končí    
v r. 1955. 
 
Agfacolor Positivfilm Typ 4, barevná pozitivní surovina, 35/32/16mm, pozitivní proces 
Agfacolor (vyvol. subst. TSS), acetátová podložka, surovina 35mm, měla již perforace KS nebo 
CS, končí v r. 1952. 
  
Kodachrome A, barevná inverzní surovina, 16mm, 20ASA-T, proces P-14 nebo K-11, 
acetátová podložka, končí v r. 1962.  
 

1952 Eastman Color 5248 barevná negativní surovina, 35mm i 7248/ 16 mm, 25ASA-T, 16ASA-D,  
proces ECN, acetátová podložka, náhrada za 5247, končí v r. 1959. 
 
Ferraniacolor Color Positiva, barevná pozitivní surovina, 35/16mm, zpracování modifikací 
procesu Agfacolor pozitiv (vývojka RC 101 s TSS), acetátová podložka, končí v r. 1966. 
 
Ferrania Color Typ 82, barevná negativní surovina, 35mm, 15 DIN-T, 10 DIN-D, zpracování 
modifikací procesu Agfacolor ( vývojka RC 101, vyvol. látka S 41=T 32), acetátová podložka, 
končí v r.2008. 
 
Eastman Color 5243 Internegativ, barevná negativní surovina, 35mm, (na výrobu barevných 
duplikátů     z výtažkových pozitivů – 5216), proces ECN, acetátová podložka, dvoustupňová 
alternativa k CRI (inverzní intermediát), nahrazen typem 5245 v r. 1953.   

          
Sovcolor DS 2, barevná negativní surovina, 70/35/16mm, 32ASA-D, negativní proces 
Agfacolor, acetátová podložka, končí v r. 2000. 
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Ansco Color Typ 843, barevná negativní surovina, 35mm, 16ASA-D, negativní proces 
Agfacolor - vývojka Agfa 608, vyvolávací látka Ansco S-5, šedé zbarvení acetátové podložky, 
rozpustná antihalační vrstva, končí 1956. 

 
 Technicolor proces  5, subtraktivní 3 barevný proces, pro zhotovování barevných výtažků 
byl používán vícevrstvý barevný negativ, snímaný normální kamerou, kopie zhotovovány jako 
v procesu 4, kopírovacím (soutiskovým) procesem Technicolor Dye-Transfer. Snímaní jednoho 
barevného negativu běžnou kamerou celý systém výrazně zjednodušilo. V tomto roce byly 
proto uvedeny do provozu v Holywoodu laboratoře Technicoloru zpracovávající procesy ECN     
a ECP.  
 
Ansco Color Typ 848, barevná pozitivní surovina, 35mm, pozitivní proces  Agfacolor vývojka 
Agfa 609, vyvol. látka Ansco S-5, acetátová podložka, končí v r.1956.  

 
Agfacolor Positivfilm Typ 5, barevná pozitivní surovina, 35mm, proces Agfacolor pozitiv 
vyvolávací látka TSS. Barevná složka ve vrchní emulzní vrstvě žlutě je zbarvená, místo 
separátní žluté filtrační vrstvy; acetátová podložka, končí v r.1956. 

            
V roce 1952 byl u většiny výrobců všech druhů filmových surovin dokončen přechod 
z nitrátové na acetylcelulózovou podložku (safety). 
  
1953 Eastman Color 5245 Internegativ, barevná negativní surovina, 35mm,  proces ECN, náhrada 

za 5243,  acetátová podložka, končí v r. 1956. 
 

 Eastman Color 5382  barevná pozitivní surovina, 35mm i 7382/16mm, proces ECP, lepší 
rozlišovací schopnost než 5381, kterou nahrazuje, acetátová podložka, 16mm končí 1961, 
35mm končí v r. 1966. 

 
Ilford Fine Grain Positive, jemnozrnná černobílá pozitivní surovina, 35/16mm, proces + 
Ilford ID-2, acetátová podložka, končí 2002. 
 
Ilford Hyper Pan, HP 3, černobílá negativní surovina, 35/16mm, 200ASA- D, 160ASA - T, 
č.b. proces s vývojkou ID- 11, acetátová podložka, končí v r. 1965. 

 
Ansco Color  843 , barevná negativní surovina, 35 mm, 16ASA D, proces Ansco 608 
(modifikace procesu Agfacolor), vyvol. látka Ansco S-5, acetátová podložka, končí v r.1956. 
 
Ansco Color  844 , barevná negativní surovina, 35 mm, 16ASA T, proces Ansco 608, 
acetátová podložka, končí v r.1956. 
 
Ansco Color Typ 846, barevná, negativní duplikační surovina (intermediát), 35 mm, určená 
pro výrobu barevných duplikátních negativů, i kopírovaných z černobílých výtažkových pozitivů 
(používali výtažkový materiál Eastman, typ 5216), negativní proces modifikace Agfacoloru 
vývojka Ansco 608, vyvolávací látka Ansco S-5, acetátová podložka, končí v r. 1956. 

   
Ansco Color 848, barevná pozitivní surovina, 35 mm, proces Ansco 609, acetátová podložka, 
končí 1956. 

 
1954 Eastman 5233 Tri-X , černobílá, vysoce citlivá negativní surovina, 35mm, 320 ASA D,        

250 ASA T, proces Kodak D-96, acetátová podložka, končí v r. 1990. 
 
 Agfacolor Negativfilm B-333, Wolfen, barevná negativní surovina pro denní světlo, 

35mm,15 DIN-D, proces Agfacolor – vyvol.látka TSS, acetátová podložka, končí 1962. 
Barevné kopie na pozitiv Agfacolor Typ 4 nebo 5. 

 
 Ansco Color 845, barevná negativní surovina, 35mm, 25ASA T, proces Ansco 608, oranžově 

zabarvená acetátová podložka, končí 1956.    
  
 Ferrania P 36, černobílá, vysoce citlivá negativní surovina, 35/16mm, 320ASA, proces       

HC 110, acetátová podložka, končí v r. 2008. 
 
 Ferraniacolor Typ 54, barevná negativní surovina, 35mm, 20ASA-T, proces Agfacolor 

negativ s TSS, acetátová podložka, končí 1962. 
 
 Gevacolor T6.52, barevná negativní surovina, 35mm, 32ASA-T, proces Agfacolor negativ, 

vývojka s Gevadiaminem, acetátová podložka, končí v r.1958. 
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 Gevacolor Print 9.52, barevná pozitivní surovina, 35mm, 32ASA-T, barevný proces Gevaert 

s vývojkou GP 23(TSS), acetátová podložka.  
   

Agfacolor Negativfilm G 334, Wolfen, barevná negativní surovina pro umělé světlo, 35 mm, 
15 DIN-T, proces Agfacolor- vyvol. látka TSS . V horní vrstvě žlutě zbarvená barevná složka 
místo separátní žluté filtrační vrstvy, acetátová podložka. Kopírovací pozitiv Agfacolor Typ 4 
nebo 5,končí stejně jako G 334 v r.1962. 

 
1955 Eastman 5/7374 , záznamový černobílý materiál pro telerecording, 16 mm, proces, 

acetátová podložka, proces Kodak D-96, končí v r. 1990. 
 
 Kodak 7276 Plus- X Reversal, černobílá, inverzní snímková surovina, 16mm, 50ASA- D, 

40ASA- T, proces Kodak Reversal , I.a II. č.b.vývojka D-19 , acetátová podložka, surovina se 
vyvolává též jako negativ ( stejně jako Tri-X R) končí v r. 1968. 

 
Slavich NK 2, černobílá negativní surovina, 35mm, 32ASA-D, 25ASA-T, zpracování 
modifikace č.b. negativního procesu Agfa, acetátová podložka, končí v r. 1970. 

 
 Slavich NK 2sh, černobílá negativní surovina, 35mm,100ASA-D, 80ASA-T, zpracování 

modifikace č.b.negativního procesu Agfa, acetátová podložka, končí v r. 1970. 
 
 Slavich MZ 3, černobílá pozitivní surovina, 35mm, zpracování – klasický č.b. pozitivní proces 

( modifikace předpisu Agfa), acetátová podložka, končí v r. 1970. 
          

Agfacolor Typ 3, Levercussen, barevná negativní surovina, 35mm, ASA40-T, 25ASA-D, 
negativní proces Agfacolor , acetátová podložka, končí v r. 1964. 

  
 Anscochrome 231, barevná inverzní surovina, GAF/Ansco, 16 mm, ASA32-D, proces AR-1, 
acetátová podložka, končí v r. 1963.  

 
Anscochrome 232, barevná inverzní surovina, GAF/Ansco, 16 mm, ASA32-T, proces AR-1, 
acetátová podložka, končí v r. 1963.  

 
1956 Eastman 5235, panchromatická černobílá surovina, 35mm, výtažkový film,proces Kodak     

D-96, acetátová podložka, končí v r. 1998. 
 
Ferrania P 28, černobílá negativní surovina, 40ASA, 35/16mm, proces HC 110, acetátová 
podložka,  končí v r.2008. 
 
Ferrania P 32, černobílá negativní surovina, 100ASA, 35/16mm, proces HC 110, acetátová 
podložka, končí v r.2006. 
  
Ferrania P 37, černobílá vysoce citlivá negativní surovina, 400ASA, 35/16mm, proces        
HC 110, acetátová podložka, končí v r. 2008. 
 
Anscochrome Professional 242, barevná, inverzní snímková surovina, 16 mm, 12ASA-D, 
proces AR-1, acetátová podložka, končí v r. 1963. 
 
Eastman 4231 Plus-X, panchromatická černobílá negativní surovina, 35mm, 80 ASA D,        
64 ASA T, proces Kodak D-96, acetátová podložka, končí v r. 1910. 
 
Eastman Color 7270 Internegativ, barevná negativní surovina, pro výrobu barevných 
duplikátních negativů z barevných pozitivů (i originálních inverzí), 16mm, zkrácený proces 
ECP, acetátová podložka, nahrazen typem 7271 v r. 1968. 
 
Eastman 5209, černobílá panchromatická inverzní surovina, rastrová acetátová podložka, 
proces Kodak D-96, končí v r. 1958. 
 
Eastman Color 5253 Intermediat, dvoustupňová barevná a maskovaná (2 vrstvy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
duplikační surovina, 35mm, proces ECN se zkrácenou vyvolávací dobou, acetátová podložka, 
končí v r. 1977. 
 
Kodachrome 5269, barevná inverzní duplikační surovina, 35mm (Technicolor Monopack)       
i 7269/16 mm, proces K-11, acetátová podložka, končí v r. 1964. 
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Agfacolor Positivfilm Typ 7, Leverkussen,barevná pozitivní surovina, 35/32/16mm, klasické 
uspořádání vrstev, v horní vrstvě žlutě zbarvená barevná složka místo separátního žlutého 
filtru. Proces Agfacolor-vyvolávací látka TSS, acetátová podložka, končí v r.1964. 
 
Fomacolor 100, barevná negativní surovina, 35mm, zpracování negativním procesem 
Agfacolor (vyvol.látka TSS), acetátová podložka, surovina byla v kinematografii jen omezeně 
používána                (KF –Kreslený film ), končí v r. 1957.  

 
1957  Super Anscochrome 225, barevná inverzní surovina,16mm, 100ASA-T, proces Ansco AR-1, 

acetátová podložka, končí v r. 1963. 
 

Super Anscochrome 226, barevná inverzní surovina,16mm, 100ASA-D, proces Ansco AR-1, 
acetátová podložka, končí v r. 1963. 

 
1958 Eastman 5375, jemnozrnná černobílá surovina pro plochový záznam  zvuku, 35mm, proces 

Kodak         D - 97, acetátová podložka, končí v r. 1981.  
 

Gevacolor T6.53, barevná negativní surovina, 35mm, 25ASA-T, 16ASA-D, proces Agfacolor 
negativ, vývojka  GP 23 (s Gevadiaminem/TSS), acetátová  podložka, končí v r. 1964. 

 
Gevacolor Print 9.53, barevná pozitivní surovina, 35mm, proces Gevaert s vývojkou GP 22, 
sazová antihalační vrstva ( rem-jet), acetátová podložka.  

  
 Eastman 5234, jemnozrnná, černobílá negativní, panchromatická duplikační surovina,        
35 mm i 7234/16mm, proces Kodak, D- 96, acetátová podložka, končí v r. 2015.  

 
Eastman 2234, verze typu 5234 s polyesterovou podložkou Estar, 35mm i 3234/16mm, 
končí v r. 2015. 
 
Eastman 2365, jemnozrnná, černobílá pozitivní duplikační surovina, 35mm, č.b. proces 
Kodak, D-97, šedá, polyesterová podložka (Estar), končí v r.1966. 
 
Ferraniacolor positiva 2, barevná pozitivní surovina s převrácenými vrstvami, 35/16mm, 
proces ECP, acetátová podložka, končí v r. 1966. 
 
Ektachrome 7255, Commercial film, barevná inverzní surovina, 16mm, 25ASA-T, proces 
ECO-1/ECO-2, acetátová podložka, nahrazuje Kodachrome Commercial 5268,končí v r.1970. 
 
Agfa Pankine K, černobílá negativní surovina, 35mm, 50ASA-D, č.b.proces s výv. Agfa 15, 
acetátová podložka, končí v r.1964. 

 
1959 Eastman Color 7383, barevná pozitivní surovina, 16 mm, zlepšená ostrost, proces ECP, 

acetátová podložka, končí v r. 1983. 
 
Eastman Color Reversal SO-260, barevná, inverzní snímková surovina, ASA160-D, proces 
ME-2A, acetátová podložka. 

 
 Eastman 7/5362 HC, černobílá pozitivní titulková surovina, vyšší kontrast, 35 mm, 

č.b.proces, vývojka Kodak D-97, acetátová podložka, končí v r.  
 

Eastman 7/5222 Double-X, černobílá negativní surovina, 35mm i 7222/16mm, 250ASA-D, 
200ASA-T, proces Kodak D-96, acetátová podložka, specielní antifrikční ochranná emulzní 
vrstva, podložka antiabrazivní vrstva, výborná reprodukce šedé stupnice. Výroba pokračuje      
i v r. 2016.     

 
Ektachrome ER 7257, barevná inverzní surovina, 16 mm, 160ASA D, proces ME-2A, 
acetátová podložka, končí v r. 1972. 

 
Ektachrome ER 7258, barevná inverzní surovina, 16 mm, 125ASA T, proces ME-2A, 
acetátová podložka, končí v r. 1972. 

            
Oba barevné materiály Ektachrome ER  sloužily  převážně  k  profesionálním  
zpravodajským účelům (TV). 

  
Eastman Color 5250, barevná negativní surovina, 35 mm, 50ASA-T, 32ASA-D,  2x vyšší 
citlivost  proti surovině 5248 ( 25ASA-T), proces ECN, acetátová podložka, končí v r. 1962. 
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1960 Eastman 7303, černobílá jemnozrnná pozitivní surovina, 16 mm, proti 7302 zlepšená 

struktura obrazu, proces D-97, acetátová podložka, končí v r. 1962.  
 

Ektachrome 7386, barevná inverzní kopírovací surovina, 16 mm, proces ME-2A, acetátová 
podložka, končí v r. 1984. 
 
Ektachrome ER 7257, barevná inverzní, snímková surovina, 16mm, 160ASA-D, proces ME-
2A/ ME-4, acetátová podložka, končí v r. 1966. 
 
Ektachrome ER B 7258, barevná inverzní, snímková surovina, 16mm, 125ASA-T, proces ME-
2A/ ME-4, acetátová podložka, končí v r. 1966. 
 
Du Pont 225, černobílá pozitivní surovina, 35 mm, proces Kodak-D 97, polyesterová podložka 
(Du Pont „Cronar“), končí v r. 1972. 
 
Du Pont 228, černobílá pozitivní duplikační surovina, 35mm, proces Kodak D-96, 
polyesterová podložka (Du Pont „Cronar“), končí v r.1972. 
 
Gevachrome Print T 9.00, barevná inverzní kopírovací surovina, 16mm, inverzní proces 
Gevaert (č.b.výv. GP 110, bar.výv. GP 29), acetátová podložka. 
 
Sovcolor DS 5-M, barevná negativní surovina, 70/35/16mm, 90ASA-D, negativní proces 
Agfacolor, acetátová podložka, končí v r. 2000. 
  
Sovcolor LPC, barevná maskovaná negativní surovina, 35mm, 32 GOST-T, negativní proces 
Agfacolor, acetátová podložka, končí v r. 2000. 
 
Agfacolor Typ 4, Leverkussen, barevná negativní surovina, 35mm, 80ASA-T, 50ASA-D, 
negativní proces Agfacolor, surovina byla prvním Agfacolor filmem s dvěma polevy každé 
emulzní vrstvy (různá citlivost), acetátová podložka, končí v r.1964 

 
1961  Eastman Color 7383, barevná pozitivní surovina, 16mm, proces ECP, acetátová 

podložka,nahrazuje     typ 7382, končí v r. 1968. 
 
 Kodachrome II, barevná inverzní surovina, 16 a 95mm, proces K-12, 25ASA-D, acetátová 

podložka, končí v r. 1974. 
 
 Kodachrome II A, barevná inverzní surovina, 16 a 95mm, proces K-12, 40ASA-T, acetátová 

podložka, končí v r. 1974. 
 
1962 Eastman Color 7/5385, barevná pozitivní surovina, 35 mm i 7385/16mm, proti 5382 

zvýšená ostrost      a citlivost, proces ECP, se zkrácenou dobou sušení  (z 28min., na 20min.), 
acetátová podložka, končí         v r. 1972. 

 
 Eastman Color 5251, barevná negativní surovina, 35mm, 50ASA-T, proti typu 5250  

zlepšená kvalita obrazu, proces ECN , acetátová podložka, končí v r. 1968.  
 

Eastman 7361 Reversal, černobílá inverzní duplikační surovina, 16mm, inverzní proces 
Kodak,              I. vývojka D-94 A,II.vývojka D-95, acetátová podložka, pro zhotovení kopií 
z č.b. či  
bar. originálů, event. jednostupňová duplikace. 
 
Ferraniacolor Cine Universal, barevná negativní surovina, 35mm, 40ASA, proces Agfacolor 
(TSS), acetátová podložka, končí 1966. 

 
Agfacolor Typ 432, Wolfen, barevná negativní surovina, 35mm, 17 DIN-T, negativní proces 
Agfacolor - vyvol. látka TSS, acetátová podložka, končí v r. 1964, přejmenován na Orwocolor 
NC 1.   

                 
1963   Ektachrome 7/7256 MS, barevná  inverzní snímková surovina, 16mm, 64ASA-T, proces ME-

2A nebo ME-4, acetátová podložka, končí v r. 1984.  
 
Eastman 7229 RP, černobílá negativní surovina, 16 mm, 250ASA-D, 200ASA-T, proces 
Viscomat, acetátová podložka, končí 1970.        
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Orwo NP 7, černobílá, panchromatická negativní surovina. 35 /16 mm, 400ASA, proces Orwo 
1180, lze vyvolávat na různou strmost, šedě zbarvená acetátová podložka, končí v r. 1997. 
 
Anscochrome 50, barevná, inverzní snímková surovina, 16 mm, 50ASA-D proces AR-1/AR-2, 
acetátová podložka, končí v r. 1968. 

           
Anscochrome Professional 242, barevná, inverzní snímková surovina,16 mm, 25ASA-D, 
proces AR-1, acetátová podložka, končí v r. 1966. 

  
 Anscochrome 2240, barevná inverzní snímková surovina 16 mm, 100ASA-D, proces        
AR-1/AR-2, acetátová podložka, končí v r. 1966. 

 
1964  Eastman 5220 XT Pan, negativní, jemnozrnná a ultra ostrá černobílá  surovina, 35 mm, 

25ASA-T, 20ASA-T. Surovina je určena pro projekci na pozadí, proces Kodak D-96, acetátová 
podložka, končí v r. 1970.   

 
Orwo PF 2, černobílá jemnozrnná pozitivní surovina, proces Orwo 2182 ( Kodak D 97),  pro 
35mm podložka polyesterová, pro formát 16mm podložka acetátová, pravděpodobně 
přejmenovaná nesensibilovaná pozitivní surovina Agfa 561, končí v r. 1969. 
 
Orwo DP 3, černobílá, duplikační panchromatická pozitivní surovina, 35/16mm, pro duplikaci 
z černobílých i barevných duplikátních negativů (masterů), velmi jemné zrno, vysoká 
rozlišovací schopnost, proces Orwo 1182, acetátová- šedě zabarvená podložka, končí          
v r. 1987.  
 
Gevacolor T 6.54, barevná negativní surovina, 35mm, 50ASA-T, 25ASA-D, proces Agfacolor 
negativ        - vývojka s GP 23,acetátová podložka., končí 1968. 

 
Gevachrome Print T 9.01, barevná inverzní kopírovací surovina, 16 mm, inverzní proces 
Gevaert R, acetátová podložka, nahrazuje typ T 9.00. 
  
Eastman 7/5224, 4-X Pan, černobílá, vysoce citlivá negativní surovina, 35mm, 500ASA-D, 
400ASA-T, proces Kodak D- 96, vývojka D-76(D-19), acetátová podložka, končí v r. 1990.   

 
Orwocolor PC 7, barevná pozitivní surovina, 70/35/16mm, proces Orwo 7182, označení této 
suroviny vzniklo v tomto r. přejmenováním Agfacoloru Typ 7 ( Wolfen ), acetátová podložka, 
končí v r.1992. 
 
Eastman Color 5254, barevná negativní surovina, 35mm i 7254/16mm, 100ASA-T, proces 
ECN-1, acetátová podložka, končí v r. 1977. 
 
Eastman Color 7387 (Kodachrome) , barevná, inverzní duplikační surovina, 16mm, proces 
RCP-1, acetátová podložka, nahrazuje typ 5269, končí v r.1981. 
 
Orwo DN 2, černobílá, duplikační panchromatická negativní surovina,pro duplikaci 
z černobílých                i barevných duplikačních pozitivů (masterů), 35/32/16mm, proces 
0rwo 1180, šedivě zabarvená acetátová podložka velmi dobře nahrazuje antireflexní vrstvu, 
končí v r. 1968. 
 
Orwocolor PC 7-2 , zlepšená verze barevné pozitivní suroviny PC 7, emulzní struktura 
upravena pro výrobu barevných kopií z maskovaných negativů, zlepšené barevné podání, 
70/35/16mm, proces Orwo 7182, acetátová podložka, končí v r. 1969. 
 
Agfacolor Typ 5, Levercussen, barevná negativní surovina, 35mm, ASA80-T, proces 
Agfacolor negativní, zlepšené barevné podání, podložka acetátová,vyráběná místo Gevacoloru 
typ 9.54, končí v r. 1968. 
 
Orwocolor DC 2, barevná inverzní duplikační surovina, s barevnou maskou jen ve střední 
(purpurové) vrstvě, 70/35/16mm, inverzní proces Orwo 9165, nahrazuje materiál Orwocolor 
DC 1, acetátová podložka, končí v r. 1965. 
 
Orwo PF 2 (V3), černobílá pozitivní surovina, nahrazuje PF 2, 35/16mm,  proces Orwo 1180, 
velmi jemnozrnná surovina s výborným podáním šedé stupnice, speciální ochranná vrstva 
zmenšuje možnost abrazivního poškození, odpovídá požadavkům na archivování, polyesterová 
podložka. Vyrábí se i v r. 2016 (Filmotec). 
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Orwo PF 3, černobílá, jemnozrnná pozitivní surovina se sníženou gradací, 35/16mm, proces 
Orwo 1180     (vývojka Orwo 20 nebo 25), bezbarvá acetátová podložka, končí v r. 1997. 
 

1965 Du Pont 928, Superior 4, černobílá negativní surovina, 35mm, 400ASA, proces Kodak D-96, 
podložka  acetátová, končí v r.1972. 
 
Eastman Color 5269 Reversal, barevná inverzní surovina pro zhotovování kopií z barevných 
inverzních originálů, 16mm, proces RCP-1, acetátová podložka. 
 
Ilford Mark V., černobílá negativní surovina, 35/16mm, 250ASA- D, 200ASA-T, č.b.proces 
s vývojkou   ID- 11, acetátová podložka, končí v r. 1976. 
  
Anscochrome 100, barevná, inverzní snímková surovina, 16 mm, 50ASA-D, proces AR-1/ 
AR-2, acetátová podložka, končí v r. 1968. 

 
Anscochrome 2230, barevná, inverzní snímková surovina, 16 mm, 200ASA-D, proces AR-1/ 
AR-2, acetátová podložka, končí v r. 1976.  
 

1966 Eastman 7/5366, černobílá jemnozrnná pozitivní, duplikační surovina, určená pro 
zhotovování duplikátních pozitivů z černobílých negativů 35mm. Emulze je citlivá k modré 
barvě světla, se zlepšeným průběhem charakteristické křivky v oblasti podexpozice – paty 
charakteristické křivky. Nahrazuje typ 5365, proces Kodak D-97, acetátová podložka, končí 
v r. 1988. 
 
Ektachrome EF B 7241, barevná inverzní surovina,16 mm, 160ASA-D, proces ME-4, 
acetátová podložka, končí v r.1984. 
 
Ektachrome EF B 7242, barevná inverzní surovina,16 mm, 126ASA-T, proces ME-4, 
acetátová podložka, končí v r.1984. 

         
  Orwo NP 55, černobílá, panchromatická negativní surovina, 35 /16 mm, 80ASA, proces Orwo 
1182  

(Kodak D 76, Ilford ID 11), acetátová podložka, výborná ostrost, surovina proto používaná 
zvláště pro 16mm formát a Cinema Scope, Totalvision, a jiné širokoúhlé systémy. Končí 
v r.2008  

 
Eastman 7387, inverzní kopírovací surovina, 16 mm, proces ECP -2, neobsahuje vtroušené 
barevné složky, acetátová podložka,končí v r.1981. 
 
Ektachrome R 7388, barevná kopírovací surovina pro kopie z inverzních originálů 
s projekčním kontrastem, proces ME-4, acetátová podložka,    nahrazen typem 7389            
v r. 1970. 
 

1967  Eastman Color 5744, barevná pozitivní surovina se sníženým kontrastem pro TV vysílání, 
35mm, proces ECP , acetátová podložka končí v r. 1977.  
 
Gevacolor Print 9.54, barevná pozitivní surovina, 35/16mm, proces Gevaert s vývojkou     
GP 29, acetátová podložka, končí v r. 1970.  
 
Anscochrome 2550, barevná, inverzní snímková surovina, 16 mm, 500ASA-D, proces AR-1/ 
AR-2, acetátová podložka, končí v r. 1976. 

 
Orwo DN 21, černobílá duplikační panchromatická negativní surovina, 35mm, nahrazuje DN 2 
se stejnými parametry, má ale mezi emulzí a polyesterovou podložkou speciální antireflexní  
vrstvu, proces Orwo 1182 (vyvol. látka - metol), pro dosažení maxim. citlivosti a jemnozrnosti 
alternativně proces    1183 ( vyvol. látka - fenidon). Výroba pokračuje i v r. 2016 (Filmotec). 
 
Kodak 4-X, 5277, inverzní černobílá surovina, 400-D, 320-T, 35mm i 7277/16 mm, proces 
Kodak reversal D-94A/D-95, acetátová podložka, končí v r. 1990. 
 
Orwo PK 6, černobílá surovina na výrobu titulkových pásů s vysokým kontrastem, 35mm, lze 
exponovat jako negativ i pozitiv, proces Orwo 1180, acetátová podložka, končí 1997. 
 

1968 Eastman Color 7271 Internegativ, barevná negativní surovina, pro výrobu duplikátních 
negativů z barevných inverzních originálů, zlepšená kvalita obrazu, proces zkrácený ECP (vyšší 
teplota), acetátová podložka. Končí v r. 1982. 
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Fujicolor 8424 Reversal TV, barevná inverzní snímková surovina, 16 mm, 100ASA-T, proces 
ME-4, acetátová podložka, končí v r. 1974. 

  
Anscochrome 2311, barevná, inverzní snímková surovina, 16 mm, 64ASA-D, proces AR-
1/AR-2, acetátová podložka, končí v r. 1968. 

  
 Ferraniacolor HS Release Print, barevná pozitivní surovina,35 mm, proces Agfacolor 

s barevnou výv. RC 125, acetátová podložka. 
 
 Gevachrome Print T 9.02, barevná inverzní kopírovací surovina, 16mm, proces Gevaert R, 

acetátová podložka, nahrazuje typ T 9.01. 
 

Gevachrome Original NS 6.05, barevná inverzní snímací surovina,16mm, 125ASA-D, proces 
Gevaert 6N1, acetátová podložka. 
 
Ilford FP 4, černobílá, panchromatická negativní surovina,35/16mm, 125ASA, proces Ilfotec 
RC Rapid, srovnávací standard č.b.negativních filmů ( akutance, zrno, ostrost, expoziční 
pružnost) pro mimořádnou fotografickou kvalitu, podložka acetátová, končí v r.1990. 
 
Gevacolor  6.55, barevná negativní surovina, 35mm, 100ASA-T, proces Gevaert GP 23, 
vyvol. látka Gevadiamin, acetátová podložka, končí v r.1974. 
 
Gevachrome Original HS 6.05, barevná inverzní snímací surovina, 16mm, 160ASA-T, 
proces Gevaert 6N1, acetátová podložka, končí v r. 1974. 
 
Orwocolor DC 6, dvoustupňová jemnozrnná (120č./mm) duplikační barevná surovina, 
s automatickou maskou ve 2 vrstvách, obdoba  Intermediátu Eastman Kodak, 35mm, proces 
Orwo 7182 s poloviční vyvolávací dobou, acetátová podložka, nahrazuje barevný inverzní 
Orwocolor DC 2, končí v r.1979.  
 
Eastman 7/5360, Direkt MP film, černobílá, ortochromatická surovina pro přímou inverzní 
duplikaci v procesu s jednou vývojkou, 35mm proces D-97 , acetátová podložka, ukončení 
výroby firma neuvádí (1998). 
  
Eastman Color 7/5254, barevná negativní surovina, 35 mm, 100ASA-T, nahrazuje 5251   
(50 ASA) se kterou má identickou strukturu emulze. Proces ECN-1, acetátová podložka, končí 
v r. 1977. 
 
Eastman Color 7/5249, inverzní intermediát ( CRI), barevná surovina pro jednostupňovou 
duplikaci z originálního barevného negativu, 35mm, proces CRI-1, acetátová podložka, končí 
v r. 2006 . 
 
Eastman Direct Film 7/5360, ortochromatická inverzní duplikační surovina, 35mm, 
acetátová podložka, přímá, jednostupňová duplikace, inverzní proces Kodak, I. vývojka        
D-94 A, II. vývojka D-95. Končí v r. 2006. 
 

1969  Orwocolor PC 9, barevná pozitivní surovina, první Orwocolor PC s převrácenými vrstvami, 
35/32/16mm, proces Orwo 7182, acetátová podložka, končí v r. 1979.  
 
Orwo PF 5, černobílá pozitivní surovina, jemné zrno, velmi dobrá ostrost, rozlišovací 
schopností překonává materiály PF 2 i PF 3, 35mm, nízká strmost – určena k výrobě TV kopií, 
proces Orwo 1180, acetátová podložka. Končí v r. 1997. 
 
Gevachrome Original HS 6,05 B, barevná inverzní snímací surovina, 16mm, 125ASA-T, 
proces Gevaert 6N1, acetátová podložka, končí v r.1974. 

 
1970 Ektachrome 7252 Commercial, 16mm, 25ASA-T, proces ECO-3, možno převolat na 50ASA, 

acetátová podložka. Se zvýšenou ostrostí nahrazuje 7255, snížená strmost pro TV účely, končí 
v r. 1984. 
 
Gevacolor Print 9.86, barevná pozitivní surovina, 35/16mm, proces ECP-1 s vývojkou      
GP-31, acetátová podložka. 

 
1971   Eastman Color 7381, barevná pozitivní surovina, 16mm,  proces ECP, acetátová podložka, 

končí v r. 1982. 
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1972 Eastman Color 5381, barevná pozitivní surovina, pro kopírování distribučních kopií, 
citlivější než 5380 ( o 0,45 log E), proces ECP, safety film.Ve formátě 35mm byl později 
nahrazen typem 5385, který pak byl od tohoto roku  jedinou barevnou pozitivní surovinou pro 
všechny formáty kinematografických kopií. Formáty 35mm i 7381/16mm, končí v r. 1982 

 
 Gevachrome Original D HS 6.15, barevná inverzní snímací surovina, 16mm, 160ASA-D, 

proces Gevaert 6N1, acetátová podložka, končí v r.1974. 
 

Du Pont 136, Superior-2, černobílá negativní surovina, 16/35/70mm, 400ASA, proces 
Kodak D 96, polyesterová podložka (Cronar), končí v r. 1972. 

 
Orwocolor NC 3, barevná, částečně maskovaná negativní surovina (v jedné vrstvě 
purpurové) později zkušebně plně maskovaná, 70/35/16mm, ASA64-T, ASA40-K -antireflexní 
vrstva z koloidního stříbra, proces Orwo 5188, acetátová podložka, končí v r. 1988. 

 
1973  Eastman 5369, černobílá vysoce kontrastní panchromatická surovina jen pro optické triky 

(putující maska); 35/70mm, proces D-97, acetátová podložka, končí v r. 2011. 
 
1974  Eastman Color 5247 II, barevná negativní surovina, 35mm, 100ASA-T, 64ASA-D, proti typu 

5254 byla ostřejší a měla jemnější zrno. Zpracovávala se novým, horkým procesem ECN-2      
s EDTA bělící lázní. Nicméně barevný negativ 5254 byl paralelně vyráběn až do r. 1976. 

 
 Gevacolor T 60, barevná negativní surovina, 35mm, 100ASA-T, proces GP 23 Gevaert, 

acetátová podložka. 
 
Gevacolor 6.60, barevná negativní surovina, 35mm, 100ASA-T, proces ECN-1 (vyvol.látka 
CD-3), acetátová podložka, končí v r.1978. 
 
Gevacolor 9.86, barevná pozitivní surovina, 35/16mm, proces ECP-1 alternativně s vývojkou               
GP- 31/ ECN-1, acetátová podložka. 

 
Eastman Color SP 7/5383, barevná pozitivní surovina, pro filmové laboratoře s velkým 
objemem kopií, 35mm, zrychlený proces ECP-2 (vyšší teplota). Kvalita srovnatelná s paralelně 
vyráběným typem 7/5381, acetátová podložka, končí v r. 1983. 
 
Gevachrome II S 7.00, barevná inverzní snímková surovina, 16 mm,   80ASA-T, proces 
Gevaert GCR II, acetátová podložka končí v r. 1983. 
 
Gevachrome II S 7.02, barevná inverzní snímková surovina,16 mm, 125ASA-T, proces 
Gevaert GCR II, acetátová podložka končí v r. 1995. 

 
 Fujicolor Reversal TV 8425, barevná, inverzní snímková surovina, 16 mm, 400ASA-T, 

proces ME-4, acetátová podložka, končí 1978. 
 

Fujicolor Reversal TV 8426, barevná, inverzní snímková surovina, 16 mm, 100ASA-T, 
proces ME-4, acetátová podložka, končí 1978. 
 
Gevachrome II S 7.10, barevná inverzní snímková surovina,16 mm  125ASA-T, proces 
Gevaert GCR II, acetátová podložka, končí v r. 1983. 
 
Gevachrome II S 7.20, barevná inverzní snímková surovina,16 mm, 125ASA-D, proces 
Gevaert GCR II, acetátová podložka, končí v r. 1983. 
 
Kodachrome 7270, barevná, inverzní snímková surovina, 16 mm, 40ASA-T, proces K 14, 
acetátová podložka, končí v r. 2006. 

 
1975  Ektachrome 7239 VNF,  barevná inverzní surovina pro TV zpravodajství, 16mm,   160ASA-

D, proces VNF-1, acetátová podložka, končí v r. 2004. 
 

Ektachrome 7240 VNF ( Video News Film ), barevná inverzní surovina pro TV zpravodajství, 
16mm, 125 ASA-T, proces VNF-1. Kvalita srovnatelná s typem 7242, se kterým byla souběžně 
vyráběna, acetátová podložka, končí v r. 1982. 
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1976 Eastman 7/5247 II, barevná negativní surovina, 35mm i 7254/16mm, 100ASA-T, upravená 
emulzní struktura, rozšířená expoziční pružnost a zlepšeno podání pleťových tónů. Proces ECN-
2, acetátová podložka, končí v r. 1983. 

 
Gevachrome II Print 7.80, barevná inverzní kopírovací surovina, 16 mm, proces Gevaert 
GCR II, acetátová podložka. 

 
Eastman Color 5243 Intermediate II, dvoustupňová barevná duplikační surovina, 35mm, 
proces ECN-2, acetátová podložka, nahrazuje typ 5253, zlepšení struktury emulze v r. 1986, 
končí v r. 1992. 

 
Ilford HP 5, černobílá negativní surovina,35/16mm, 400ASA, pro kinematografické 
zpracování doporučen proces Ilfotec RT Rapid, jinak kompatibilní se všemi profesionálními č.b. 
procesy (ID 11/kodak D-96 i D-76), acetátová podložka. Surovina má vynikající rozlišení        
a hranovou ostrost, končí v r. 1989. 
 
Eastman Color 7/5271 Internegativ, barevná negativní surovina pro výrobu duplikátních 
negativů z barevných inverzních originálů a barevných master pozitivů, proces ECN-2, 
acetátová podložka, končí v r. 1980. 

  
1977  Eastman Color 7/5738 SP LC, barevná pozitivní surovina se sníženým kontrastem         

(cca o 25%), 35mm  i 7738/16mm, proces ECP-2, acetátová podložka, končí v r. 1983. 
  

Fujicolor A 8511, barevná negativní surovina, 35mm i 8521/16mm, 125ASA-T, proces    
ECN-2, acetátová podložka. 
 
Orwocolor PC 12, barevná pozitivní surovina, s převrácenými vrstvami, zakotvené barevné 
složky, 35/32/16mm, proces Orwo 7182, acetátová podložka, končí v r. 1987. 
 

1978  Orwo TF 8, černobílá, modrocitlivá  surovina pro záznam optického zvuku, 35/16mm, proces 
ORWO 1180, šedě zbarvená acetátová podložka, končí v r. 1989. 
 
Fujicolor Reversal TV 8427, barevná, inverzní snímková surovina, 16 mm, 125ASA-T, 
proces ME-4, acetátová podložka, končí 1994. 
 
Fujicolor Reversal TV 8428, barevná, inverzní snímková surovina, 16 mm, 500ASA-T, 
proces ME-4, acetátová podložka, končí 1994. 
 
Gevacolor 6.62, barevná negativní surovina, 35mm, 100 ASA– T, proces ECN- 2, acetátová 
podložka, končí v r. 1985. 
 

1979 Eastman Color 7378 LF, barevná pozitivní surovina s nízkým kontrastem a výrazně 
zlepšenou stabilitou azurového barviva při archivním skladování (ve tmě), acetátová podložka, 
končí v r. 1982. 
 
Fuji FG 71112, černobílá negativní surovina, 35 mm, č.b. neg.proces Fuji, 80ASA-D, 64ASA-
T, acetátová podložka, končí 2010. 
 
Fuji RP 72161, černobílá negativní surovina, 16 mm, č.b. neg.proces Fuji, 80ASA-D, 64ASA-
T, acetátová podložka, končí 2010. 
 
Gevachrome II S 7.30, barevná inverzní snímací surovin, 16 mm, 400ASA-D, proces 
Gevaert GCR II, acetátová podložka, končí v r. 1982. 
 

1980 Eastman Color 7/5272 Internegativ II, barevná negativní surovina pro výrobu duplikátních 
negativů z barevných master pozitivů a inverzních origin., proces ECN –2, náhrada za 7/5271, 
acetátová podložka, končí v r. 2014. 

 
Gevacolor 6.82, barevná negativní surovina, 35/16mm, proces ECN-2, acetátová podložka. 
 
Fujicolor 8511, barevná negativní surovina, 35 mm i 8521/16 mm, ASA125 -T, negativní 
proces Fujicolor, acetátová podložka, končí v r. 1988. 
 
Fujicolor 8514, barevná negativní surovina, 35 mm i 8524/16 mm, ASA500 -T, neg. proces 
Fujicolor, acetátová podložka, končí v r. 1988. 
 



527	  
	  

Eastman Color 7/5247 F, barevná negativní surovina, zpracování alternativní variantou 
procesu ECN-2, s ferrikyanidovou bělící lázní (SR-29), končí v r. 1983. 
 
Eastman 7/5373, černobílý materiál pro záznam zvuku, proces Kodak D-97, acetátová 
podložka, končí v r. v 1995.  
 
Eastman Color 5272, Internegative II, barevná negativní surovina, 35mm i 7234/16mm, 
proces ECN-2, acetátová podložka, materiál určen ke zhotovování barevných negativů 
z inverzních originálů či kopií. Vyráběn i na polyesterové podložce (Estar) ve formátech 
35/16mm, typy 2272/3272. 

 
1981  Ektachrome 7251, barevná inverzní surovina s vysokou citlivostí, 16mm, 400ASA-D, proces 

VNF-1 nebo RVNP, acetátová podložka, končí v r. 2004. 
 

Svema Reporter, černobílá negativní surovina, 35mm, 200ASA, proces – modifikace Kodak 
D-96, acetátová podložka, končí v r. 2000. 

 
Svema FN 32, černobílá negativní surovina, 35mm, 40ASA, proces - modifikace Kodak D-96, 
acetátová podložka, končí v r. 2000. 

 
1982 Eastman Color 7/5384, barevná pozitivní surovina, 35mm, zlepšená stabilita azurového 

barviva při skladování ve tmě a snížená citlivost červeně citlivé vrstvy ke kolísání procesu 
zpracování. Proces ECP-2A (persulfátová bělící lázeň), od r. 1988 proces ECP-2B (stabilizace 
bez formaldehydu), acetátová podložka, končí v r. 2002. 
 
Svema FN 64, černobílá negativní surovina, 35mm, 80ASA, proces - modifikace Kodak        
D-96, acetátová podložka, končí v r. 2000.  
 
Svema FN 125, černobílá negativní surovina, 35mm, 160ASA, proces – modifikace Kodak     
D-96, acetátová podložka, končí v r. 2000. 
 
Svema FN 250, černobílá negativní surovina, 35mm, 320ASA, proces modifikace Kodak       
D-96, acetátová podložka, končí v r. 2000. 

 
Gevachrome II S 7.32, barevná inverzní snímací surovina, 16 mm,400ASA-D, proces 
Gevaert GCR II, acetátová podložka, končí v r. 1995. 
 
Eastman Color 7/5293, barevná negativní surovina se zvýšenou citlivostí, 35mm                 
i 7293/16mm, 250ASA-T, proces ECN-2, acetátová podložka, končí v r.1983. 

 
1983 Eastman Color 7291, barevná negativní surovina, 16mm, 100ASA-T, zlepšená kvalita obrazu 

i barevného podání, proces ECN-2, acetátová podložka, končí v r. 1989. 
 

Gevachrome II S 7.22, barevná inverzní snímací surovin,16 mm, 125ASA-D, proces Gevaert 
GCR II, acetátová podložka, končí v r. 1995. 

  
 Fujicolor AX 8514, barevná vysoce citlivá negativní surovina, 35mm i 8524/16mm,  
500ASA-T, proces ECN-2,acetátová podložka. 

 
Eastman Color 7/5294, barevná, vysoce citlivá negativní surovina, 35mm i 7294/16mm, 
400ASA-T ( 320ASA pro 16mm), zvýšená citlivost i kvalita obrazu, proces ECN-2, acetátová 
podložka, náhrada za 7/5293, končí v r.1986. 
 
Eastman Color 7/5380 LC, barevná pozitivní surovina se sniženým kontrastem (o 15%), 
určená pro videopřenosy – podává optimální kvalitu reprodukce filmu pro televizi, 35mm           
i 7380/16mm. Proces ECP-2A, acetátová podložka, končí v r. 1993. 

 
1984 Ektachrome EF 7/5241, 5242 a Ektachrome 7/ 5256, končí výroba těchto 35mm 

inverzních materiálů (zpracovávaných procesem ME-4). Tyto suroviny byly nahrazeny výrobky 
zpracovávanými procesy VNF-1 nebo RVNP. 

 
Gevachrome II S 7.02, barevná inverzní snímací surovin, 16 mm, proces Gevaert GCR II, 
acetátová podložka. 
 

1985 Ektachrome 7252 Commercial a Ektachrome 7/5289 Print film, v tomto roce končí 
jejich výroba       i zpracovatelské procesy ECO-3 a ME-4(R). 
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Agfa XT 100, barevná negativní surovina, Agfa-Gevaert Mortsel, 35/16mm, 100ASA-T, 
64ASA-D, proces Agfacolor negativ –vyvol.látka TSS, první Agfa surovina s technologí XT - dvě 
formy krystalů halogenidů stříbra v jedné emulzní vrstvě, acetátová podložka, končí v r. 1995. 
 
Agfa XT 125, barevná negativní surovina, Agfa-Gevaert Mortsel, 35/16mm, 125ASA-T,        
80 ASA-D, proces ECN-2, emulze s technologií XT, acetátová podložka, končí v r. 1995. 

  
Agfa XT 320, barevná negativní surovina, Agfa-Gevaert Mortsel, 35/16mm, 320 ASA-T,     
200 ASA-D, proces ECN-2, acetátová podložka, končí v r. 1995. 

 
1986 Eastman Color 7292,  barevná negativní surovina se zvýšenou citlivostí, 16mm, 320ASA, 

první kinematografický film s „T Grain“ ve dvou vrstvách barevné emulze, proces ECN-2, 
acetátová podložka, končí v r. 1992. 
 
Ilford HP 5 Plus , černobílá negativní surovina, 35 / 16 mm, vysoce citlivá - 400 ASA 
(konkurent Kodaku Tri X- 400ASA), proces Ilfotec RC Rapid (nebo  ID-11/ Kodak D-76), 
acetátová podložka, končí v r. 2003. 
 
Eastman Color 5295 SA, barevná, vysoce citlivá negativní surovina, 35mm, 400ASA-T, lepší 
podání-oddělení modrá/zelená, menší tolerance rozměrů perforace. Určena pro „blue/green 
screen“ aplikace, proces ECN-2, acetátová podložka, končí asi v r. 2005. 

 
Eastman Color 7/5297, barevná negativní surovina se zvýšenou citlivostí, 35mm                 
i 7297/16mm, 250ASA-D, proces ECN–2, acetátová podložka, končí v r. 1997. 
 
Eastman Color 7/5243, Intermediát, barevná dvoustupňová duplikační surovina,                
se zmenšeným zrnem a zvýšenou citlivostí  k modré („T Grain“ v této emulzní vrstvě), proces 
ECN-2, acetátová podložka, končí v r. 1992. 
 

1988 Eastman 7/5302, černobílá pozitivní surovina, jemnozrnná, 35mm, určená pro výrobu 
distribučních kopií, se sníženým závojem ze zpracování, proces D- 97, acetátová podložka, 
končí v r. 2015. 

 
Eastman 7/5362, černobílá pozitivní surovina s vysokým kontrastem, pro titulkování, proces 
Kodak D-97, acetátová podložka, končí v r. 1998.  

 
Eastman 7/5373, černobílá surovina pro záznam zvuku, 35mm, proces D-97, acetátová 
podložka, končí v r. 1999. 
 
Orwocolor PC 15, barevná pozitivní surovina s převrácenými vrstvami, 35mm, proces ECP-2, 
acetátová podložka, vyrobeny jen zkušební šarže, končí v r. 1990. 
 
Eastman 7/5362, černobílá pozitivní surovina se zvýšeným kontrastem, 35mm, proces 
Kodak D-97, acetátová podložka, končí v r. 1999.                            
 
Eastman Color 7/5384, barevná pozitivní surovina, 35mm, proces ECP-2B                      
(bez formaldehydu ve stabilizaci), acetátová podložka, končí v r. 1998. 

 
1989 Eastman EXR 5245, barevná negativní surovina, 35mm, 7245/16 mm, 50ASA-D, velmi 

jemné zrno a „T Grain“ krystaly halogenidů stříbra ve všech emulzních vrstvách. Proces     
ECN-2, acetátová podložka, končí v r. 2006. 

 
Eastman EXR 5248, barevná negativní surovina, 35mm i 7248/16mm, 100ASA-T, jemné 
zrno a lepší ostrost, „T Grain“ ve všech emulzních vrstvách. Proces ECN-2, acetátová podložka, 
končí 2008. 
 
Orwo DP 31, černobílá, duplikační panchromatická pozitivní surovina, nahrazuje DP - 3  
se stejnými parametry, má ale speciální antireflexní vrstvu a 35mm polyesterovou podložku. 
Výroba pokračuje i v r.  2016 (Filmotec). 
 
Eastman EXR 5296 barevná negativní surovina, 35mm, 7296/16mm, 500ASA-T, separace  
modré od zelené podobná typu 5295.Všechny emulzní vrstvy mimo citlivější žluté podvrstvy 
obsahují „T Grain“. Proces ECN-2, acetátová podložka, končí v r. 1995. 
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Negativní filmy Eastman EXR byly uvedeny na trh firmou Kodak ke 100letémů výročí 
kinematografie. 
 
1990 Eastman 2374, černobílá surovina pro optický záznam zvuku, proces D-97, polyesterová 

podložka          (Estar), končí v r. 2014. 
  

Ilford FP 4 Plus, černobílá, panchromatická negativní surovina, 35/16mm, proces Ilfotec RT 
Rapid; stejné, špičkové parametry jako nahrazovaný Ilford FP 4, končí v r. 2003. 
 
Orwo TF 12 , černobílá ortochromatická surovina pro digitální i analogový záznam zvuku, 
35mm, vysoký kontrast i jemné zrno, vysoká rozlišovací schopnost, proces Orwo 2128 (Kodak 
D-97), acetátová podložka, končí v r. 1998. 

 
1992 Eastman 5/7244, Intermediát, barevná dvoustupňová duplikační surovina, 16mm, má 

zvýšenou ostrost a jemnější zrno než končící typ  5/7243. Eastman EXR 5293,barevná 
negativní surovina, 35 mm, 7293/16mm, ASA200-T, proces ECN-2, parametry shodné 
s ostatními materiály EXR, zrnitost shodná s typem 5248 ( typ 2244 – verze s polyesterovou 
podložkou Estar), končí v r. 2014. 
Eastman 5238, experimentální výtažkový materiál, SO-340 s triacetátovou, podložkou, verze 
SO-038, typ 2238, alternativně s polyesterovou podložkou Estar, 70/35mm , proces Kodak D-
96. Paralelně pro stejný účel byl nabízen typ 5235. Končí v r. 1999, nahrazen typem 2238 
s polyesterovou podložkou Estar. 

 
1993 Eastman EXR 5386, barevná pozitivní surovina, 35 i 7386/16mm, proces  ECP-2, nahrazuje 

5384/7384, proces ECP-2, acetátová podložka, končí v r. 2002. 
 

Eastman Color 5/5385 LC, barevná pozitivní surovina s nižším kontrastem,  35mm               
i 7385/16mm, proces ECP-2, acetátová podložka, nahrazuje typ 5380/7380, končí v r. 2001. 

 
1994 Eastman Color EXR 2386/3386, varianta typu 5386 s polyesterovou podložkou Estar,     

rem-jet (sazová antihalační vrstva), končí v r. 1999. 
 
1995  Eastman 5378, černobílá surovina pro záznam zvuku, 35mm i 7378/16mm,proces  D- 97, 

acetátová podložka, nahrazuje 5373/7373, současně se vyrábí verze 2378 E 35mm a 3378     
E 16mm s polyesterovou podložkou končí, v r. 2010. 

 
Eastman EXR 5620, Primetime , Teleproduction Film, barevná negativní surovina pro umělé 
světlo, 35mm, 640ASA-T, 400ASA-D, proces ECN-2, acetátová podložka se sazovou 
antireflexní vrstvou (rem-jet). Tento specielní film s nízkým kontrastem, jemným zrnem          
a vysokou citlivostí i rozlišovací schopností, byl určen specielně pro TV výrobu. Velmi dobře 
vyhovuje charakteristikám systémů pro TV přenos. Končí v r. 2011. 
 

1996 Eastman EXR 5287, barevná negativní surovina, 35mm i 7287/16mm, 200ASA-T, proces 
ECN-2, acetátová podložka, končí 1996. 
 
Fujicolor F CP 3519, barevná pozitivní surovina, 35mm, proces ECP-2, polyesterová 
podložka, končí v r. 2013. 

 
Kodak Vision – je označení  nových generací barevných negativních surovin Eastman Color, 
proces ECN-2, acetátová  podložka, zlepšená struktura emulzí i barevného podání. 
  
 Kodak Vision 5277, barevná negativní surovina, 35mm i 7277/16mm, 200ASA-T, proces 

ECN-2, acetátová podložka, končí 2005. 
 
Kodak Vision 5279, barevná negativní surovina, 35mm i 7279/16mm, 500ASA-T, proces 
ECN-2, acetátová podložka, končí 2006. 

 
1997 Kodak Vision 5274, barevná negativní surovina, 35mm i 7274/16mm, ASA200-T, proces 

ECN-2, acetátová podložka, končí v r. 2006. 
 
Kodak  Vision 5246, barevná negativní surovina, 35mm i 7246/16mm, ASA250-D,  proces 
ECN-2, acetátová podložka, končí v r. 2005. 

 
1998 Kodak Vision 5289, barevná negativní surovina, 35mm, 800ASA, proces ECN-2, acetátová 

podložka, končí v r. 2004. 
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Orwo UN 54, univerzální černobílá, negativní panchromatická surovina,35 / 16mm, 100ASA, 
proces Orwo 1182 (Kodak D-76), šedě zbarvená acetátová podložka, může být též zpracována 
i procesem Orwo 4185 jako surovina inverzní, resp. duplikační ( přímý pozitiv ). Výroba 
pokračuje i v r. 2016 (Filmotec).  
 
Orwo TF 12d, černobílá, ortochromatická negativní surovina s vysokým kontrastem, 
35/16mm, proces Orwo 1180, mezi emulzí a podložkou má speciální antistatickou vrstvu 
umožňující bezprašný kopírovací proces. Nahrazuje TF 12, určena pro  kvalitní  analogový         
i digitální  záznam zvukových stop i zvukových záznamů pro Dolby SR.D či DTS time code. 
Polyesterová podložka. Výroba pokračuje i v 2016 (Filmotec). 
  
Kodak Vision 2383, barevná pozitivní surovina, 35mm, proces ECP-2D, alternativně ECP-2E 
( vynecháno znovuvyvolávání zvukové stopy a I.ustalovač,  zvukový záznam tvořen azurovým 
barvivem), polyesterová podložka ( Estar), vyrábí se i v r. 2017. 
 
Orwo N 74, černobílá negativní surovina, 35 /16mm, 400ASA, proces 0rwo  1182 (Kodak D-
76), acetátová podložka, nahrazena během roku surovinou N 74 plus. Výroba pokračuje           
i v r. 2016 (Filmotec). 
 
Orwo N 74 plus, černobílá negativní surovina, 35/16mm, 400ASA, proces Orwo 1182, 
acetátová podložka, stejné sensitometrické hodnoty jako N 74. Výroba pokračuje i v r. 2016 
(Filmotec). 
 
Kodak Vision 5242, Color Intermediate Film, barevná duplikační surovina, 35mm i 7242/ 
16mm, proces ECN-2, acetátová podložka, nabízen v r. 2016 ,i s polyesterovou podložkou 
Estar 35/ 16mm – typ 2242/3242.  
 
Kodak Vision 2393, „Premier print film“, barevná pozitivní surovina, 35mm, proces ECP-2D 
nebo ECP-2E, vyšší hustota v černé než typ 2383, polyesterová podložka ( Estar), končí       
v r. 2015. 

 
1999 Kodak Vision 2395, barevná pozitivní surovina pro TV účely, s nižším kontrastem, 35mm, 

proces ECP-2, polyesterová podložka Estar, končí v r. 2010. 
 

Eastman 5363, černobílá pozitivní surovina, 35mm i 7363/ 16mm, vysoký kontrast, určena 
pro výrobu filmových titulků, proces Kodak D-97, acetátová podložka, končí v r. 2014.  
 
Kodak 2302, černobílá pozitivní surovina, 35mm, proces Kodak D-97, doplňující typ 
k černobílé pozitivní surovině 5302, končí v r. 2015. 

 
Kodak Vision 7289, barevná negativní surovina, 16mm, 800ASA-T, proces ECN-2, acetátová 
podložka, končí v r. 2004. 

 
Kodak 2374, panchromatická černobílá surovina pro optický záznam zvuku, 35mm, proces 
Kodak D-97, polyesterová podložka Estar, končí 2014. 

 
Kodak 2238, černobílá panchromatická výtažková surovina, 35 mm, polyesterová podložka 
(Estar), proces Kodak D-96, náhrada typu 5235,končí v r. 2012.  
 
Ektachrome 5285, barevná snímková inverzní surovina, 35mm, 100ASA-D, proces ME-4,                   
acetátová podložka, končí v r. 2010. 

                                              
   
2001 Kodak Vision 5284, „Expression“, barevná negativní surovina, 35mm i 7284/16mm, 

500ASA-D, proces ECN-2, acetátová podložka, končí v r. 2003. 
 
Kodak Vision 5242, Intermediát, dvoustupňová barevná duplikační surovina, 35mm              
i 7242/16mm, proces ECN-2, verze rem –jet (sazová antihalační vrstva) s acetátovou 
podložkou končí, od r.2001 se vyrábí dále jen typy 2242/35mm a 3242/16mm  a to 
s rozpustnou antihalační vrstvou a polyesterovou podložkou Estar i v r. 2017.  
 
Fujicolor Reala 8592, barevná negativní surovina, 4 emulzní vrstvy, 35mm i 8692/16mm, 
500ASA-D, 125ASA-T, proces ECN-2, acetátová podložka, končí v r. 2011. 

 
2002 Kodak Vision 5263, barevná negativní surovina, 35mm i 7263/16mm,  proces ECN-2, 

acetátová podložka, končí v r. 2003. 
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Kodak Vision 2, 5218, barevná negativní surovina, 35mm i 7218/16mm, 500ASA-T, proces 
ECN-2, safety film. Tento film je první ze zlepšené    generace Vision 2, s velmi jemným 
zrnem i velmi dobrou kvalitou obrazu, vyráběný ve všech kinematografických formátech, čistší 
telecine přenos, 
končí v r. 2002.  

 
Fujicolor Super  F CP 3510 D, barevná pozitivní surovina s vyšším kontrastem, 35mm         
i 3610/16mm, proces ECP-2, polyesterová podložka, končí v r. 2007. 
 
Fujicolor Eterna CP 3513 DI, barevná pozitivní surovina s vyšším kontrastem, 35mm          
i 3613/16mm, proces ECP-2, polyesterová podložka, končí v r. 2007. 

 
Kodak 2374, černobílá panchromatická surovina pro analogový i digitální záznam zvuku, 
35mm, proces D-97 (nebo kompatibilní), šedá, antistaticky  upravená polyesterová podložka 
Estar. Vysoká citlivost           i kontrast, vrchní ochranná antiabrasivní vrstva, nízký závoj, 
výroba pokračuje i v r. 2017. 
 
Kodak 2378, černobílá ortochromatická surovina pro analogový záznam zvuku, 35mm           
i 3378/16mm, proces Kodak D-97, podložka Estar, šedá, výroba pokračuje i v r. 2016. 
  

2003 Kodak Vision 2  5229 LC, „Expression“, barevná negativní surovina s mírně sníženým 
kontrastem, s jemnými pleťovými tóny, 35mm i 7229/16mm, 500ASA-T, proces ECN-2,  
acetátová podložka, výroba ukončena v 2011. V tomto roce též ukončena výroba materiálů 
Kodak Vision 5263/ 7263  a Eastman EXR 5298.  

 
2004   Kodak Vision 2 5205, barevná negativní surovina, 35mm i 7205/16mm, 250ASA-D, proces 

ECN-2, acetátová podložka, končí v r. 2009. 
 

Kodak Vision 2 5212, barevná negativní surovina, 35mm i 7212/16mm, 100ASA-T, proces 
ECN-2, končí v r. 2010. 

 
 Kodak Vision 2 5217, barevná negativní surovina, 35 mm i 7217/16mm, 200ASA-T, proces 

ECN-2, acetátová podložka, končí v r. 2010. 
  

Fujicolor Eterna 8573, barevná negativní surovina, 35mm i 8673/16mm, 500ASA-T, 
320ASA-D, proces, acetátová podložka, končí v r. 2011. 

 
2005 Fujicolor Eterna 8583, barevná negativní surovina, 35mm i 8683/16mm, 400ASA-T, 

250ASA-D, proces ECN-2, acetátová podložka, končí v r.2011. 
 

Kodak Vision 2 5299, barevná negativní surovina „HD Color Scan Film“, 35mm                    
i 7299/16mm, 500ASA-T, acetátová podložka, končí v r. 2009. 

    
  Kodak Vision 5201, barevná negativní surovina, 35mm i 7201/16mm,50ASA-D, proces ECN 

– 2, acetátová podložka, končí v r. 2012. 
  
2006 Fujicolor Eterna 8553, barevná negativní surovina, 35mm i 8653/16mm, 250ASA-T, 

160ASA-D, proces ECN-2, acetátová podložka, končí v r. 2013. 
 
 Fujicolor Eterna 8563, barevná negativní surovina, 35mmi i 8663/16mm, 250ASA-D, proces 

ECN-2, acetátová podložka, končí v r. 2013. 
 
2007 Kodak Vision 3, 5219, barevná negativní surovina, 35mm i 7219/16mm, 500ASA-T, proces 

ECN-2, polyesterová podložka (Estar). První z třetí generace filmů Vision, kvalitativně 
modifikovaných negativů Eastmancolor s mnoha dalšími zlepšeními v obrazové struktuře          
i barevném podání. Velmi vhodná pro skenování, pro větší odstup signál/šum u málo 
osvětlených scén. Výroba pokračuje i v r. 2017. 

 
Fujicolor Eterna Vivid 8543, barevná negativní surovina, 35mm, 8643/16mm, 160ASA-T, 
100 ASA-T, proces ECN-2, acetátová podložka, končí v r. 2012. 

 
Fujicolor Eterna CP 3521 XD, barevná pozitivní surovina, 35mm, s vyšším kontrastem, 
proces ECP-2, polyesterová podložka, končí v r. 2012. 
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2008 Kodak Vision 2 2383, barevná pozitivní surovina ke zhotovování barevných kopií 
s projekčním kontrastem z barevných originálních negativů, duplikátních negativů                   
a internegativů, 70/35mm                  i 3383/16mm, proces ECP-2D,  podložka polyesterová 
Estar. Surovina má rozpustnou barvivovou antihalační vrstvu (nemá rem-jet – sazovou 
vrstvu), z důvodu maximální čistoty obrazu. Výroba pokračuje i v r. 2017. 

 
Kodak Vision Teleprint  2395 , barevná pozitivní surovina, stejné kvality i vlastností jako 
typ 2383, 35    i 3395/16mm, s nižším kontrastem (TV), proces ECP-2D, podložka polyester 
Estar, končí v r. 2010. 

 
2009 Fujicolor Eterna Vivid 8547, barevná negativní surovina, 35/ 8647/16 mm 500ASA-T,    

320-D, proces ECN-2, acetátová podložka, končí v r. 2012. 
           

Kodak Vision 2 5260, barevná negativní surovina, 35mm, 500ASA-T, proces ECN-2, 
acetátová podložka, končí  v r. 2011. 

 
 Kodak Vision 3 5207, barevná negativní surovina, 35mm i 7207/16mm, 250ASA-D, proces 

ECN-2, acetátová podložka, výroba pokračuje i v r. 2017. 
 
 Kodak Vision Premier 2393, barevná pozitivní surovina, 35mm, proces ECP -2D, podložka 

polyester – Estar, končí v r. 2012.  
  
2010 Kodak Vision 3 5254, nově vyvinutá duplikační barevná surovina „Color Digital Intermediate 

Film“, je součástí postprodukční technologie Kodak DI, používané před úplnou digitalizací kin 
(kdy byly jen filmové projektory). Tato technologie má klasickou filmovou surovinu jen na 
začátku (bar.negativ) a event. na konci (barevná kopie) zpracovatelského postupu, všechny 
ostatníúkony jsou prováděny digitálně. Surovina 35mm má acetátovou podložku, velmi dobrou 
stabilitu barviv a s DI technologijí se  dobře uplatní jak v postprodukčním studiu tak i ve 
filmovém archivu. Typ 2254 je již verze s polyesterovou podložkou Estar a výroba této verze 
pokračuje i v r. 2017. 

 
Fujicolor Eterna CP 3512 D, barevná pozitivní surovina s vyšším kontrastem, 35mm             
i 3612/16mm, proces ECP-2D/2E, polyesterová podložka,končí v r. 2013.  

 
Kodak Vision 3, 5213, barevná negativní surovina, 35mm i 7213/16mm, 200ASA-T, proces 
ECN-2, acetátová podložka, výroba pokračuje i v r. 2017. 
 
Ektachrome 5285, barevná inverzní snímková surovina, 35mm i 7285/16mm, 100ASA-D, 
proces ME-4, acetátová podložka, končí v r.2014. 
 
Fujicolor Eterna CP 3514 DI, barevná pozitivní surovina – vyšší kontrast. 35mm, proces 
ECP-2D nebo 2E, polyesterová podložka, náhrada za CP 3512, končí v r.2013. 
 
Fujicolor Eterna RDI 8511, barevná surovina specielně určená pro zpracování filmu 
postprodukčním postupem DI (Digitálního Intermediátu) a předpokládá užití expozičního 
přístroje ARRI Laser.Acetátová podložka. Polyesterová varianta podložky má č.4511. 
Výroba obou končí v r. 2013. 
  
Fuji Eterna 4791 RDS, černobílá výtažková surovina s nízkou citlivostí, 35mm, optimální pro 
výrobu výtažků z barevných digitálních masterů, zvláště pro účely dlouhodobého archivního 
uložení (digitální separace), proces D 96 nebo D 97, polyesterová podložka, perforace short 
pitch, končí v r. 2013. 
 
Fujicolor Eterna CP 3523 XD, barevná pozitivní surovina – vyšší kontrast, 35mm, proces 
ECP-2D nebo 2E, polyesterová podložka, končí v r. 2013. 
 
Fujicolor Eterna  8503 CI, barevná duplikační surovina pro technologii DI (Digitální 
Intermediát), pro výrobu barevných master pozitivů i duplikátních negativů. 35mm                  
i 8603/16mm, acetátová podložka, alternativně 4503/35mm - podložka polyesterová. Proces 
ECN-2. Jemné zrno i optimální barevné vyvážení, zrno i ostrost. Končí v r. 2013. 

 
2011 Kodak 5230, barevná negativní surovina, 35mm i 7230/16mm, 500ASA-T,  proces ECN-2, 

acetátová podložka, končí v r. 2015. 
 
Kodak Vision 3, 5203, barevná negativní surovina, 35mm i 7203/16mm,  50ASA-D, proces 
ECN-2, acetátová podložka, výroba pokračuje i v r. 2017.  
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Agfa Print CP 30, Levercussen, barevná pozitivní surovina, 35/16mm, převrácené vrstvy, 
proces ECP-2E, antistatická polyesterová podložka Gevar. Nová generace emulze – vyšší 
citlivost a kontrast modře citlivé vrstvy, s výrazným snížením regrese latentního obrazu, čisté 
saturované barvy,zvýšená ostrost obrazu - jemnější zrno    a vyšší stabilita barviv - ve 
srovnání s typem CP 20, který nahrazuje. Výroba pokračuje       i v r. 2016. 

 
Eastman 5369, panchromatická, černobílá surovina s vysokým kontrastem, 35mm                 
i 7369/16mm, používaná pro výrobu kopírovacích efektů, na př.siluet či putujících masek, 
proces Kodak D-97, acetátová podložka, typ 2369 pro 35mm a 3369/ 16mm jsou verze 
s polyesterovou podložkou Estar. Končí          v r. 2011. 
 

2012 Kodak Vision 3, 2237, černobílá surovina pro kopírování výtažků z barevných digitálních 
masterů. Má optimální strukturu obrazu (ostrost,zrno). Polyesterová podložka Estar zaručuje 
dlouhodobou fyzikální stabilitu a materiál zaručuje nejen mimořádnou kvalitu ale i dlouholetou 
stálost obrazu ( archivní účely). Větší expoziční rozsah, umožňuje zpracování procesem Kodak 
D-96 nebo D-97. Výroba pokračuje              i v r. 2017. 

 
 Eastman 5363, černobílá surovina pro výrobu titulků, negativních i pozitivních, 35 mm, se 

střední citlivostí a vysokým kontrastem, užívaná též pro výrobu kopírovacích efektů, proces 
Kodak D-97, acetátová podložka, výroba pokračuje i v r. 2017. 

 Kodak Vision 3 2238, černobílá, digitální výtažková surovina, 35mm, proces Kodak D-96, 
polyesterová podložka, surovina určená pro kopírování archivních výtažků z barevných 
negativů, výroba pokračuje         i v r. 2017. 

 
2014 Kodak Color 5273, Internegativ II, 35mm i 7273/16mm, proces ECN-2, ukončena výroba 

acetátové verze podložky, u verzí 2273/35mm, 3273/16mm s podložkou Estar výroba 
pokračuje i v r. 2017. 

 
2015 Kodak 2302, černobílá pozitivní surovina na výrobu hromadných kopií, 35mm i 3302/16mm, 

proces Kodak D-97, polyesterová podložka Cronar s protiabrasivní vrstvou, emulze upravena 
pro dlouholetou stabilitu obrazového i zvukového záznamu, výroba pokračuje i v r. 2017.  

          
V roce 2010 až 2015 byla postupně zastavována výroba většiny černobílých i barevných 
kinematografických materiálů různými výrobci (hlavně firmou Kodak), výroba však ve 
velmi omezené míře i sortimentu pokračuje u některých firem a hlavně u firmy Kodak i v r. 
2016 dále (viz text níže).  
 
Kodak v ceníku vydaném ke dni 21.září 2017 nabízí: 
 
Barevná negativní surovina: 

 
Kodak Vision 3 Typ 5219/ 7219, 500ASA-T 
Kodak Vision 3 Typ 5207/ 7207, 250ASA-D 
Kodak Vision 3 Typ 5213/ 7213, 200ASA-T 
Kodak Vision 3 Typ 5203/ 7203,  50ASA-D 

 
Černobílá negativní surovina: 
 

Eastman Double-X Typ 5222/ 7222 
 

Černobílá inverzní surovina: 
 
 Kodak Tri-X Typ 7266 Reversal 
 
Barevné duplikační suroviny: 

 
Kodak Vision 3 Typ 5254/ 2254, Color Digital Intermediate 
Kodak Vision Typ 2242/3242, Color Intermediate 
Kodak Vision Typ 5242, Color Intermediate 
Kodak Color Internegative Typ 2273/ 3273 
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Černobílé duplikační suroviny: 
 
 Eastman Typ 2234/ 5234, jemnozrnný, panchromatický duplikátní negativ 
 Eastman Typ 2366, jemnozrnný, duplikační pozitiv 
 Eastman Typ 5363, kontrastní pozitiv II 
 Kodak Vision 3 Typ 2237, digitální výtažková surovina 
 Kodak Typ 2238, panchromatická výtažková surovina 
 
Suroviny pro záznam zvuku: 
 
 Kodak Typ 2374 ,Sound Recording, panchromatická surovina 
 Eastman Typ 2378/ 3378 EXR, Sound Recording, pro záznam zvuku 
 
Barevná pozitivní surovina: 
 
 Kodak Vision 2383/ 3383, barevná pozitivní surovina 
 
Černobílá pozitivní surovina: 
 
 Kodak Typ 2302/ 3302, černobílá pozitivní surovina  
 Sady zpracovatelských chemikalií: 
 
 Kodak ECN – 2 Kit 
 Kodak ECP – 2D Kit 
            Kodak Black and White Reversal Kit 
 Chemikálie pro černobílý a barevný proces 
 

 
Ve výše uvedeném přehledu jsou uvedeny hlavní parametry většiny filmových surovin vyrobených 
v letech 1950 – 2015. Údaje byly získávány ze všech přístupných zdrojů, hlavně firemních a 
internetových podkladů. Některé údaje nebylo možno ověřit, od různých autorů se i liší a potřebné 
referenční podklady nebyly dostupné. 
 
  
Vysvětlivky k použitým zkratkám: 
D – Daylight = filmy senzibilované pro denní světlo 
T -  Tungstenlight = filmy senzibilované pro umělé světlo (německé suroviny) 
U -  Universal film = filmy možno exponovat při obou druzích světla 
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PŘÍLOHA č.3:  Časová osa materiálů EASTMAN KODAK 

Rok 
výroby Kinematografické filmy Laboratorní 

technologie Negativ Pozitiv Dupliká
t 

Inverzn
í proces 

1888 Key Stone Dry Plate, první č.b. 
filmový pás na celuloidové podložce      

1893 
KODAK, první 35mm č.b. filmová 
surovina s perforací, celuloidová 
podložka ( Edison, Kinetoscope) 

     

1910 
KODAK zavádí acetátovou podložku 
„safety film“, zatím pro amaterské 
filmové materiály 

     

1916 KODAK Cine Typ E čb. negativní 
film ortochr. Kodak D 76 čb. 

negativ    

 EASTMAN  1301 čb. pozitivní film 
ortochr. Kodak D 97  čb.poziti

v 1301   

 KODAK Cine Typ F 1201 čb. 
negativní film ortochr. Kodak D 76 čb. 

negativ    

1921 KODAK Sonochrome čb. pozitivní 
film se zabarvenou podložkou Kodak  D 97  čb. 

pozitiv   

1922 KODAK Super Speed Cine čb. 
negativní film ortochr Kodak  D 76 čb.negativ    

 KODAK Panchro Cine 1203 čb. 
negativní film  panchr Kodak  D 76 čb. 

negativ    

1926 KODAK Duplicating film čb. 
negativní duplikační film Kodak  D 76   čb. DN  

1928 KODAK 1218 Cine Typ II 
čb.negativní film panchr. Kodak  D 76 čb.negativ    

 KODAK Cine Typ III čb. negativní 
film panchr. Kodak D 76 čb. 

negativ    

 KODAK 1210 čb. negativní film 
infracitlivý Kodak D 76 

čb. 
negativ 
infra 

   

1929 KODAK Sound Recording film Kodak D 97  pozitiv 
zvuku   

 EASTMAN  Sonochrome čb. pozitivní 
film se zabarvenou podložkou Kodak D 97  čb. 

pozitiv   

 KODAK 1355 čb. pozitivní duplikační 
film Kodak D 97   

čb. 
duplikač
ní pozitiv 

 

1930 KODAK 1510 čb. negativní film 
panchr. žlutě zabarvená podložka Kodak D 96 čb. 

negativ    

1931 KODAK 1217 čb. negativní film 
panchr. Kodak D 96 čb. 

negativ    

1932 KODAK X Pan čb. negativní film 
panchr.  Kodak D 96 čb. 

negativ    

 KODAK 1362 čb. pozitivní duplikační 
film Kodak D 97   1362 čb. 

DP    

1935 EASTMAN  1227 Super X čb. 
negativní film panchr. Kodak D 96 čb. 

negativ    

1936 KODAK 1303 čb. negativní 
duplikační film Kodak D 96   1303 

čb.DN  

1937 EASTMAN Duplicating film 1365 
ortochr Kodak  D 97   1365 čb. 

DP  

 EASTMAN Duplicating film 1203 
panchr. Kodak  D 76   1203 čb. 

DN  

1938 EASTMAN Sound recording  1360 Kodak D 97 
čb. 
negativ 
zvuku 

   

 EASTMAN Plus X čb. negativní film 
1366 Kodak D 76 čb. 

negativ    

1941 EASTMAN Plus X čb. negativní film  
5231 Kodak D 76 čb. 

negativ    

 EASTMAN čb  pozitiv 1302 Kodak D 97  
čb. 
pozitiv 
1302 

  

1947 EASTMAN TV recording snímání z 
TV čb. č. ? Kodak D 97  

čb. TV 
recordin
g 
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1950 EASTMAN čb. poz. Film 5302 Kodak D 97  čb. 
pozitiv   

 EASTMAN čb. DP film 5365 Kodak D 97   
čb. 
duplikač
ní pozitiv 

 

 EASTMAN čb. DN film 5203 Kodak D 76   
čb. 
duplikátn
í negativ 

 

 EASTMAN Color bar. neg. 5247 Kodak  ECN 
1 

berevný 
negativ    

 EASTMAN Color bar. poz. 5381 poz. proces 
ECP 1  barevný 

pozitiv   

1951 EASTMAN HS čb. pozitiv  5305 poz. proces  
D 97  čb. 

pozitiv   

 EASTMAN čb, Pan Seperation film 
5216 

poz. proces 
D 97  

čb. 
pozitiv 
separačn
í 

  

1952 EASTMAN Color negativ 5248 Kodak ECN 1 barevný 
negativ    

 EASTMAN Color Internegativ 5243 Kodak ECN 1 barevný 
negativ    

1953 EASTMAN Color Internegativ 5245 Kodak ECN 1   
barevný 
interneg
ativ 

 

 EASTMAN Color pozitiv 5382 

poz. proces 
ECP 1  
barevný 
pozitiv 

 barevný 
pozitiv   

1954 EASTMAN TRI-X čb.neg panchrom. 
5233 Kodak D 96 čb. 

negativ    

       

1956 EASTMAN  Panchrom Separation  
čb. výtažkový film 5235 

Kodak poz. 
proces  
D 97 

 

čb.poziti
vní 
separačn
í film 

  

 EASTMAN Plus X čb. negativní film   
4231 (později 5231) Kodak D 96 čb. 

negativ    

 EASTMAN Color Intermediate  5253 Kodak ECN 1   
barev. 
intermed
iát 

 

 EASTMAN inverzní bar poz. 5269   
(nahrazen) Kodachrom  5265 

proces 
Kodak  
RCP-1 

   bar.inver
ze 

1958 EASTMAN Sound recording  5375 Kodak D97  

čb. film 
pro 
záznam 
zvuku 

  

 EASTMAN Duplicating čb. negativ 
5234 Kodak D 96 čb.dupliká

tní negativ    

1959 EASTMAN HC čb. pozitiv titulkový   
7/5362 Kodak D97  

čb. 
titulkový 
pozitiv 

  

 EASTMAN Double-X čb. negativ 
7/5222 Kodak D 96 čb. 

negativ    

 EASTMAN Color negativ 5250 Kodak ECN 1 barevný 
negativ    

1962 EASTMAN Color bar. pozitiv 7/5385 Kodak  
ECP 1 

barevný 
negativ    

 EASTMAN Color nagativ 5251 Kodak ECN 1 barevný 
negativ    

1964 EASTMAN  XT Pan čb. negativ 5220 Kodak D 96 čb. 
negativ    

 EASTMAN 4-X čb. negativ 7/5224 Kodak D-96 čb. 
negativ    

1966 EASTMAN Duplicating čb. pozitiv 
7/5366 

Kodak   
D 97   

čb.duplik
ač. 
pozitiv 

 

1967 EASTMAN Color LC (TV)bar. pozitiv  
5744 

Kodak  
ECP 1  barevný 

pozitiv   

1968 EASTMAN Color negativ 7/5254 Kodak ECN 1 barevný 
negativ    
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 EASTMAN Color  CRI  inv.bar. 
Intermediát   7/5249 

Kodak  
CRI 1    

barevný 
inverzní 
IM 

1972 EASTMAN Color bar. Pozitiv  5381 Kodak  
ECP 1  barevný 

pozitiv   

1973 EASTMAN HC čb. panchr pro 
putující masku 5369 Kodak D 96  čb.poziti

v   

1974 EASTMAN Color neg II., 5247 Kodak ECN 2 barevný 
negativ    

 EASTMAN Color bar.neg. II. 5254  
(proces ECN 2) Kodak ECN 2 barevný 

negativ    

 EASTMAN Color SP bar.poz. 7/5383 Kodak  
ECP 2  barevný 

pozitiv   

1976 EASTMAN Color neg.II. 7/5247 Kodak ECN 2 barevný 
negativ    

 EASTMAN Color Intermediate II. 
5243 Kodak ECN 2   

barevný 
intermed
iát 

 

1977 EASTMAN Color SP LC bar. pozitiv 
7/5738 

Kodak  
ECP 2  barevný 

pozitiv   

1979 EASTMAN  Color LF bar. pozitiv  
7338 (16 mm) 

Kodak  
ECP  barevný 

pozitiv   

 EASTMAN  Color LF bar. pozitiv  
7379 (16 mm) 

Kodak  
ECP 2  barevný 

pozitiv   

1980 EASTMAN Color Internegativ II.  
7/5272 S Kodak ECN 2   

barevný 
interneg
ativ 

 

 EASTMAN Color bar, negativ II. 
7/5247 F Kodak ECN 2 barevný 

negativ    

 EASTMAN Sound recording  7/5373 Kodak  
D 97 

čb. 
negativ    

1982 EASTMAN Color bar. poz  7/5384 Kodak  ECP 
2A  barevný 

pozitiv   

 EASTMAN Color HS bar.negativ 
7/5293 Kodak ECN 2 barevný 

negativ    

1983 EASTMAN Color HS bar.negativ 
7/5294 Kodak ECN 2 barevný 

negativ    

 EASTMAN Color LC bar.pozitiv 
7/5380 

Kodak  
ECP 2  barevný 

pozitiv   

1986 EASTMAN Color HS SA bar.negativ 
5295 Kodak ECN 2 barevný 

negativ    

 EASTMAN Colot HS bar.negativ  
7/5297 Kodak ECN 2 barevný 

negativ    

 EASTMAN Color Ibtermediate  
7/5243 Kodak ECN 2   

barevný 
intermed
iát 

 

1988 EASTMAN čb. pozitiv film  7/5302 Kodak  
D 97  čb.poziti

v   

 EASTMAN čb.pozitiv HC   7/5362 Kodak  
D 97  čb.poziti

v   

 EASTMAN Color bar.pozitiv 7/5384 Kodak  
ECP 2B  barevný 

pozitiv   

1989 EASTMAN Color bar.negativ EXR  
5245 Kodak ECN 2 barevný 

negativ    

 EASTMAN Color bar.negativ EXR  
5296 Kodak ECN 2 barevný 

negativ    

1990 EASTMAN Color bar.negativ  EXR 
5248 Kodak ECN 2 barevný 

negativ    

1992 EASTMAN Color bar.neg. EXR 5293 Kodak ECN 2 barevný 
negativ    

 EXPERIMENTAL EASTMAN 
Separation čb.výtažkový film 5238 

Kodak  
D 97  

čb.poziti
v  
separačn
í 
výtažkov
ý film 

  

1994 EASTMAN EXR čb.. neg. 5298 Kodak D 96 čb. 
negativ    

 EASTMAN EXR čb. negativ  5287 Kodak D 96 čb. 
negativ    

1995 EASTMAN EXR   Primetime 640T 
Teleproduction Film 5600 Kodak ECN 2 barevný 

negativ    
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 EASTMAN Sound  Recording Film 
5378 

Kodak  
D 97  

čb. film 
pro 
záznam 
zvuku 

  

1996 KODAK VISION  EASTMAN Color 
bar.negativ Film 5277 Kodak ECN 2 barevný 

negativ    

 KODAK VISION  EASTMAN Color 
bar.negativ Film 5279 Kodak ECN 2 barevný 

negativ    

1997 EASTMAN EXR   Primetime 640T 
Teleproduction Film 5620 Kodak ECN 2 barevný 

negativ    

 KODAK VISION  EASTMAN Color 
bar.negativ Film 5274 Kodak ECN 2 barevný 

negativ    

 KODAK VISION  EASTMAN Color 
bar.negativ Film 5246 Kodak ECN 2 barevný 

negativ    

1998 Kodak SF X  200 T ( X )  bar.neg. Kodak ECN 2 barevný 
negativ    

 Kodak VISION bar.negativ 5289 Kodak ECN 2 barevný 
negativ    

 Kodak VISION  Premiér bar.pozitiv  
2392 

Kodak  
ECP 2  barevný 

pozitiv   

 Kodak VISION bar.pozitiv  2383 Kodak  
ECP 2  barevný 

pozitiv   

1999 Kodak Panchromatic separation 
čb.poz. výtažkový film 2238 

Kodak  
D 97  

čb. 
pozitiv 
separačn
í 
výtažkov
ý film 

  

 Kodak EKTACHROME bar. snímací 
inverze  5285 

VNF-1/  
ME-4    barevná 

inverze 

2001 Kodak VISION  Expression 
bar.neg.film 5284 ( EG ) Kodak ECN 2 barevný 

negativ    

 Kodak VISION Intermediate Film 
5242 Kodak ECN 2   

barevný 
intermed
iát 

 

2002 Kodak VISION  bar negativ  ( pro 
telecine )  5218 Kodak ECN 2 barevný 

negativ    

2003 KODAK  VISION 2  bar.negativní 
film  5229/ 7229 Kodak ECN 2 barevný 

negativ    

2005 KODAK  VISION 2  bar. negativní 
film  5201/ 7201 Kodak ECN 2 barevný 

negativ    

2007 KODAK  VISION 3 bar. negativní 
film 5219/ 7219 Kodak ECN 2 barevný 

negativ    

2009 KODAK  VISION Premier  bar. 
pozitivní film 2393 

Kodak  
ECP 2  barevný 

pozitiv   

 KODAK  VISION Teleprintfilm, bar. 
pozitivní film 2395/ 3395 pro TV 

Kodak  
ECP 2  barevný 

pozitiv   

2010 
KODAK  VISION 3 Color Digital 
Intermediate, bar. duplikační film 
2254/ 5254 

Kodak ECN 2   
barevný 
intermed
iát 

 

 KODAK  VISION 3  bar. negativní 
film 5213/ 7213 Kodak ECN 2 barevný 

negativ    

2011 KODAK  Color  500T bar. negativní 
film 5230/ 7230 Kodak ECN 2 barevný 

negativ    

 KODAK VISION 3  bar. negativní 
film 5203/ 7203 Kodak ECN 2 barevný 

negativ    

2012 
KODAK VISION 3 Digital Separation 
Film, čb. pozitivní výtažkový film 
2237 

Kodak  
D 97  

čb. 
pozitiv 
separačn
í 
výtažkov
ý film 

  

2017 EASTMAN  Duplicating čb.negativní 
duplikační film 5234 panchrom Kodak D 96   

černobílý 
duplikač
ní 
negativ 
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Po roce 2002 byla výroba filmových materiálů u společnosti Kodak postupně utlumována. 
Nicméně se firma Kodak stala, díky technickému rozvoji, nejpřednějším světovým výrobcem 
kinematografických filmových materiálů.  Za významné mezníky tohoto technického rozvoje  
lze považovat : 
 
-  Vývoj a zavedení výroby barevných snímacích negativních materiálů opatřených automatickou 
maskou (maskami) v roce 1950. Výsledkem bylo potlačení  nežádoucího vlivu vedlejších hustot 
praktických barviv, které přineslo dokonalejší barevnou reprodukci... (viz barevný negativ EASTMAN 
Color typ 5247) 
-   Vývoj  a zavedení zpracovatelských procesů ECN 2 pro zpracování barevných negativů a ECP 2 pro 
zpracování barevných pozitivů  se zvýšenou teplotou vývojky a výrazně zkrácenou dobou zpracování. 
K zavedení těchto zpracovatelských procesů firma Kodak přistoupila v roce 1974 Tyto procesy 
významně zvýšily ekonomii zpracování a staly se světovými standardy, kterým se byli nuceni 
přizpůsobit hlavní konkurenti (firmy Agfa, Fuji a další)...  
-   Vývoj a zavedení výroby barevných pozitivů s převrácenými emulzními vrstvami v roce  1950 
Výsledkem bylo zvýšení ostrosti a rozlišení barevných filmových kopií. (viz barevný pozitiv EASTMAN  
Color typ 5381) 
-   Vývoj a zavedení výroby dvoustupňového barevného maskovaného duplikačního materiálu ECI  
(Eastman Color Intermediate)  Firma Kodak se stala monopolním výrobcem tohoto  typu materiálu a 
tento monopol si udržela až do osmdesátých let. (viz ECI typ 5253 z roku 1956).  
-   Vývoj a zavedení výroby barevných negativů obsahujících ploché světlocitlivé halogenstříbrné 
krystaly, tak zvané  T- Grain.  Tyto krystaly přinesly zvýšení ostrosti a rozlišovací schopnosti 
negativního obrazu a významnou měrou přispěly také ke zlepšení ekologie fotochemického zpracování 
filmů. (viz  EASTMAN Color bar.negativ EXR  5245 z roku 1989)    
 

V současné době (v roce 2017) firma Kodak vyrábí a dodává následující filmové 
materiály:  

Barevné negativní snímací filmy: 
- Kodak VISION3 500 T Color Negative Film 5219 / 7219 
- Kodak VISION3  250 D Color Negative Film 5207/ 7207 
- Kodak VISION3  200 T Color Negative Film 5213 / 7213 
- Kodak VISION3  50 D Color Negative Film 5203 / 7203 
 
Černobílý negativní snímací film: 
- EASTMAN DOUBLE – X Negative Film 5222 / 7222 
 
Černobílý inverzní snímací film:  
- Kodak TRI - X Reversal Film 7266 
 
Barevné duplikační filmy – Intermediaty:  
- Kodak VISION 3 Color Digital Intermediate Film 5354 / 2234 
- Kodak VISION  Color Digital Intermediate Film 2242 / 3242 
- Kodak VISION  Color Digital Intermediate Film 5242 
- Kodak Color Internegative Film 2273 / 3273 
 
Černobílé duplikační filmy: 
- EASTMAN Fine Grain Duplicating  Panchromatic Negative Film  2234  
- EASTMAN Fine Grain Duplicating  Panchromatic Negative Film  5234 
- Kodak Fine Grain Duplicating Positive Film 2366 
- EASTMAN High-Contrast Positive Film II. 5363 
- Kodak VISION3 Digital Separation Film 2237 
- Kodak Panchromatic Separation Film 2238 
 
Materiály  pro záznam zvuku:  
- Kodak Panchromatic Sound Recording Film 2374 
- EASTMAN EXR Sound Recording Film 2378 / 3378 
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Barevné pozitivní – kopírovací filmy: 
- Kodak VISION Color Print Film 2383 
- Kodak VISION Color Print Film 3383 
 
Černobílé pozitivní – kopírovací filmy: 
- Kodak Black-and-White Print Film 2302 
 
 Zpracovatelské soupravy chemikalií: 
 - Kodak ECN- 2 Kit Chemicals 
 - Kodak ECP- 2D Kit Chemicals 
 - Černobílý Inversní Kit Chemicals 
 - Různé chemikalie pro černobílý negativní a jiné procesy Kodak 
  
 
Technologie signace a identifikace filmových surovin Eastman Kodak kódovacím 
systemem: 
 
Stopová čísla (též okrajová či Keykód) jako identifikační kód, byla firmou Kodak pro formát 16 
mm použita poprvé v roce 1916 (opakují se po 20 okénkách) a pro formát 35 mm v r. 1919 
(opakují se po 16 okénkách); jsou aplikována po celé délce suroviny (kotouče). Při výrobě 
kinematografických surovin  (při perforování, poslední fázi jejich výroby) se tyto symboly 
realizují buď formou expozice latentního obrazu nebo tiskem (procesu odolávající barvou) a 
jsou po zpracování surovin v okraji filmu okem dobře čitelné. Od roku 1990  používá nejen 
Kodak i další - sofistikováný key kód čarový ( duplikující a rozšiřující informace uvedené v  
čitelných symbolech - tedy v písmenech a číslech).  Čarový keykód je strojově čitelný a plně 
využívaný v postprodukčních úkonech, kde se vyžaduje přesná identfikace určitého filmového 
okénka ve zpracovaném páse filmové suroviny. V roce  1963 bylo zavedeno značení i poloviny 
okénka svislou čárkou mezi perforací. Okem čitelný key kód má vždy několik skupin symbolů, 
např. (čteno zleva doprava a emulzí k pozorovateli): Prvá jsou dvě písmena: první identifikuje 
výrobce – Kodak má písmeno K nebo E, druhé pak druh kinematografické suroviny. Následují 
dvě skupiny čísel, první šestimístná - prefix, je výrobní číslo role suroviny a výrobních údajů; 
druhá, čtyřmístná pak stopové číslo (délkový údaj), od nuly pravidelně stoupající. Příklady 
dalších, prakticky používaných částí kódu, geometrických tvarů, písmen, čísel atd. a jejich 
význam viz v tabulkách níže. Je třeba uvést, že továrny Kodak v Rochestru, Harrow, Kanadě a 
Francii měli i vlastní kódy, které byly definitivně sjednoceny v r. 1951 spolu  se zavedením 
čarového key kodu. Stejné symboly roku výroby kinematografických surovin opakuje Kodak 
za každých 20 let. 
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Signace kinematografických materiálů Eastman Kodak 

 

Eastman Kodak – kód materiálů dle roku výroby 

1922 1942 1962   ● ■     1982   ● ■ x   

1923 1943 1963   ● ▲     1983   x ▲ x   

1924 1944 1964   ▲ ■     1984   ▲ ■ ▲   

1925 1945 1965   ■ ●     1985   ■ ● ▲   

1926 1946 1966   ▲ ●     1986   ▲ ● ▲   

1927 1947 1967   ■ ▲     1987   ■ ▲ ▲   

1928 1948  1968*   ● ● ●   1988   + + ▲   

1929 1949 1969   +       1989   x + ▲   

1930 1950 1970   ▲ +     1990   ▲ + ▲   

1931 1951 1971   ● +     1991   x + x   

1932 1952 1972   ■ +     1992   ■ + ▲   

1933 1953 1973   + ▲     1993   + ▲ ▲   

1934 1954 1974   + ●     1994   + ● ▲   

1935 1955 1975   + ■     1995   + ■ ▲   

1936 1956 1976   ●       1996   x ● ▲   

1937 1957 1977   ■       1997   x ■ ▲   

1938 1958 1978   ▲       1998   x ▲ ▲   

1939 1959 1979   ● ●     1999   ● x ▲   

1940 1960 1980   ■ ■     2000   ■ ■ ▲   

1941 1961 1981   ▲ ▲     2001   ▲ ▲ ●   

              

*Kod pro rok 1968 je + +          
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Čísla KEYKODU 

Alfa značky(písmena) / rok 

DE 1989 TM 1994 

LE 1990 MN 1995 

EA 1991 NK 1996 

AS 1992 KD 1997 

ST 1993 DF 1998 
 

 

  Místa, kde filmové materiály 

Eastman Kodak byly vyrobeny 

S●A F E T Y   - ROCHESTER 

S A F●E T Y   - ENGLAND 

S A F E T●Y   - AUSTRALIA 

S A●F E T Y   - CANADA 

S A F E●T Y   - FRANCE 
 

 

35 mm (latentní obraz nebo tisk) 

Označení 
materiálu 

Numerické označení 
  typu- kód materiálu 

Bez písmene 5247 

A 5243, 5251, 7243, 

  SO420 

B 5247,5248 

C 5222,5250,5297 
D 5234,5235,5243 

  5366,7234 
E 5222, 5254, 5295 SA 
F 5247, 5295 
G 5224, 5271, 5294 
H 5231, 5247, 5293 
J 5296 
K 5245 
M 5248 (1990) 
O 5249, 7249 
S 5272, 7272 
V 5244, 7244 
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16 mm (latentní obraz nebo tisk) 

Označení 
materiálu 
písmeny 

Numerické označení 
  typu– kód materiálu 

PXN 7231 

DXN 7222 

4XN 7224 

VND 7239 

VNF 7240 

EF 7241 

EFB 7242 

ECN 7247 

CRI 7249 

VNX 7250 

VXD 7251 

ECO 7252 

ECF 7255 

EMS 7256 

ER 7257 

ERT 7258 

PXR 7276 

4XR 7277 

TXR 7278 

291 7291 

292 7292 

ECH 7293 

294 7294 

296 7296 
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PŘÍLOHA č.4:  Časová osa materiálů AGFA WOLFEN, ORWO WOLFEN 
 

Rok 
výroby 

Kinematografické 
filmy 

Laboratorní 
technologie Negativ Pozitiv Duplikát Inverzní 

proces 

1939 

Negativní film 
AGFACOLOR B 1 11 
DIN 
Pozitivní film 
AGFACOLOR  
 

Agfacolor 1       
(barevná vývojka 
TSS 
(proces negativ)) 

Negativní 
film 
AGFACOLOR 
B 1 11 DIN 

Pozitivní film 
AGFACOLOR  
 

  

1941 Inverzní film 
AGFACOLOR 

Agfacolor  
(proces inverzní)    

Inverzní 
film 
AGFACOLO
R (T) 11 
DIN 

1945 
Negativní film B 2 
13 DIN 
Pozitivní film Typ 3 

Agfacolor 1  
(barevná vývojka 
TSS proces 
pozitiv) 

Negativní 
film B 2 13 
DIN 

Pozitivní film 
Typ 3   

1947    Pozitivní film 
Typ 4   

1949 Duplikační film DC 
1    

Duplikač
ní film 
DC 1 

 

1952 Pozitivní film Typ 5   Pozitivní film 
Typ 5   

1954 

Negativní film B 
333 (T), Ne-  
gativní film      G 
334 ( K)     15 DIN 

 

Negativní 
film B 333 
(T), Ne-  
gativní film      
G 334 (K)  
15 DIN 

   

1957 Inverzní kopírovací 
film UD 1     

Inverzní 
kopírovací 
film UD 1 

1962 

Negativní film Typ 
432 (K)    16 DIN 
Negativní film 
ORWOCOLOR NC 1 
– GM,NT 1(T)NK 1 
(K)  
ORWOCOLOR UT 2 
(T) , UK 2(K) 

ORWO11     
(NC 1, barevná 
vývojka 11/T-22, 
proces negativ) 
ORWO 7182 
(PC5/7/9, 
barevná vývojka 
proces pozitiv) 

Negativní 
film Typ 432 
(K)    16 DIN 
ORWOCOLO
R NC 1 – GM 
NT 1 (T) NK 
1 (K) 

  

ORWOCOL
OR UT 2 
(T), 
 UK 2 (K)  

1965 

ORWOCOLOR 
inverzní film UT UT 
13, 15, 17 (T) 
13,15,17 DIN GM, 
UK 18 (K) 18 DIN  

ORWO 9165 
(čb.vývojka D7. 
barevná 17/T-22 
proces inverzní). 
Orwo PC (DC 6-
inverzní pro DP i 
DN), Orwo DC 2  
DC 2 inverzní 

   

ORWOCOL
OR 
inverzní 
film UT 13, 
15, 17 (T) 
13,15,17 
DIN GM, 
Orwocolor 
inverzní 
film UK 18 
(K) 18 DIN 

1968 

Orwocolor pozitivní 
film PC 7 –
vylepšený typ 
s klasickým 
pořadím vrstev 
Orwocolor – 
inverzní  duplikační 
film DC 2 
Orwocolor – 
inverzní  duplikační 

  

Orwocolor 
pozitivní film 
PC 7 vylep-
šený typ 
s klasickým 
pořadím 
vrstev  

 

Orwocolor 
– inverzní  
duplikační 
film DC 2 
Orwocolor 
– inverzní  
duplikační 
film DC 6 
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T (Tageslicht = vyvážení citlivosti barevného filmu k dennímu světlu o barevné teplotě 5500 – 5600 
Kelvinů) 
K ( Kunstlicht = vyvážení citlivosti barevného filmu k umělému žárovkovému světlu o barevné teplotě 
3200  Kelvinů). Pouze inverzní film     UK 14 byl senzibilován ke světlu o barevné teplotě 2850 K.   
GM = ocenění zlatou medailí Měřicího úřadu Lipsko a ASMW ) DAMW) 
Barevné pozitivní filmy Orwo typu 5 a 7 se vyráběly i ve formátech úzkého filmu 16 mm. 
Ud 1 = přímé inverzní duplikáty (jednostupňové).  
NC 1 = Barevné negativy Orwocolor NC 1 se používaly i pro snímání při denním světle za použití filtru 
Orwo K 14 (jako s citlivostí 15 DIN)  
DC 2 = jednostupňový duplikační proces  ( přímý duplikátní negativ v inverzním procesu) 
DC 6 = dvoustupňový duplikační proces ( 1. stupeň = mezipozitiv , poté 2. stupeň duplikátní negativ, oba 
na na DC 6)  takzvaný proces Intermediate. 
NC 3 = i pro snímky při denním světle . Barevné  negativy Orwocolor NC 3 se používaly i pro snímání při 
denním světle za použití filtru Orwo K 14 (jako s citlivostí 18 DIN). Negativní materiál Orwocolor NC 3 je 
barevně maskován.   

   
Literatura                                                                                                                   . 
Kaufmann Siegfried : Od prvního barevného inverzního film k systému Orwochrom Bild und ton 3. 1976 
Bláha Zdeněk  :  Směrnice FL 2/1964 – Změna označení WEB Agfa Wolfen. Interní dokument Praha FLB 
Barrandov 15.2.1984 
Slačálková Milada – Urban Miroslav – Stuchlík Zdeněk  : Technologie III. Ročník Praha FLB Barrandov 
Sklenář Zdeněk :  Filmová chemie pro I. – III. Ročník SOU učební obor filmový laborant, Praha SPN 1985  
www.filmportal.de 

film DC 6 

1969 

Orwocolor pozitivní 
film PC 9, 
převrácené pořadí 
vrstev 
 

  

Orwocolor 
pozitivní film 
PC 9, 
převrá- 
cené pořadí 
vrstev 

  

1972 

Orwocolor negativní 
film NC 3 19 DIN 
Orwocolor – 
inverzní film UK 3 
(K)         19 DIN 

Orwo 5189        
(NC 3, barevná 
vývojka18/T-22 
proces negativ), 
proces UK 3 9196 
(čb. vývojka 07, 
bar. vývojka18T-
22 proces 
inverzní) Orwo UF 
119186 čb. 
vývojka 07, ba-
revná 18/T-22 
proces inverzní 

Orwocolor 
negativní 
film NC 3 19 
DIN 

  

Orwocolor 
– inverzní 
film UK 3 
(K)         
19 DIN 

1973 

Orwochrom – 
televizní Inverzní 
kopírovací  
film UF 1 

    

Orwochro
m – 
televizní 
Inverzní 
kopírovací  
film UF 1  

1975 
Orwocolor – 
pozitivní film PC 12 
/ PC 13 

  

Orwocolor – 
pozitivní film  
PC 12  
PC 13 

  

1988 Orwocolor pozitivní 
film PC 15 

Eastman Kodak 
ECP-2  

Orwocolor 
pozitivní film  
PC 15 
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PŘÍLOHA č.5:  Časová osa materiálů AGFA LEVERKUSEN 
 
 

 
 
 
Společnost AGFA byla předválečnou německou firmou, která vyráběla černobílé a barevné fotografické 
materiály a měla dva výrobní závody. První z těchto závodů se nacházel ve  Wolfenu poblíž Lipska, druhý 
z nich se nacházel v Leverkusenu v blízkosti Kolína nad Rýnem. Při poválečném rozdělení Německa se 
závod v Leverkusenu ocitl v západní části Německa, zatímco závod ve Wolfenu se ocitl ve východní části 
Německa. Oba závody v období  po II. světové válce pokračovaly ve výrobě fotochemických materiálů, 
přičemž oba je dávaly na trh pod značkou AGFA. Tato skutečnost se stala předmětem sporů, které 
vyvrcholily v roce 1964. Od tohoto roku byly filmy vyráběné ve východoněmeckém Wolfenu dodávány na 
trh pod označením ORWO (zkratka názvu ORIGINAL WOLFEN), zatímco výrobky závodu Leverkusen byly 
nadále dodávány na trh pod značkou AGFA.  

 
Vysvětlivky k použitým zkratkám : 
T (Tageslicht = vyvážení pro barevnou teplotu denního světla = 5500 – 5600 Kelvinů 
K (Kunstlicht  =  vyvážení pro barevnou teplotu umělého světla = 3200  Kelvinů  
U (Universalfilm) 

   

Literatura                                                                                                                   . 
Kaufmann Siegfried : Od prvního barevného inverzního film k systému Orwochrom Bild und ton 3. 1976 
Bláha Zdeněk  :  Směrnice FL 2/1964 – Změna označení WEB Agfa Wolfen. Interní dokument Praha FLB 
Barrandov 15.2.1984 
Slačálková Milada – Urban Miroslav – Stuchlík Zdeněk  : Technologie III. Ročník Praha FLB Barrandov 
Sklenář Zdeněk :  Filmová chemie pro I. – III. Ročník SOU učební obor filmový laborant, Praha SPN 1985   
www.filmportal.de 

Rok 
výro
by 

Kinematografické filmy 

Labora
torní 
techno
logie 

Negativ Pozitiv Duplikát Inverzní 
proces 

1952 
Negativní film AGFACOLOR L (T) 
+ (K)  
Pozitivní film AGFACOLOR L 

 
Negativní film 
AGFACOLOR L (T) 
+ (K) 

Pozitivní film 
AGFACOLOR  
L 

  

1953 
Negativní film AGFACOLOR L 2 
(T) + (K)  
Pozitivní film AGFACOLOR 2 

 

Negativní film 
AGFACOLOR L 2 
(T) + (K)  
 

Pozitivní film 
AGFACOLOR 
2 

  

1954 

 
Negativní film AGFACOLOR CN 3 
(U) 
Pozitivní film AGFACOLOR C 3 
 

 
Negativní film 
AGFACOLOR CN 3 
(U) 

Pozitivní film 
AGFACOLOR 
C3 

  

1957 

 
Negativní film AGFACOLOR CN 4 
(U) 
Pozitivní film AGFACOLOR C4 
 

 
Negativní film 
AGFACOLOR CN 4 
(U) 

 
Pozitivní film 
AGFACOLOR 
C4 
 

  

1962 Inverzní film AGFACHROME     Inverzní film 
AGFACHROME 

1964 
Negativní film AGFACOLOR CN 5 
(U) 
Pozitivní film AGFACOLOR C 5 

 

 
Negativní film 
AGFACOLOR CN 5 
(U) 
 

Pozitivní film 
AGFACOLOR 
C 5 
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PŘÍLOHA č.6:  Časová osa materiálů GEVAERT 
 
 
Rok 
výroby 

Kinematografické 
filmy č.b. 

Laboratorní 
technologie Negativ Pozitiv Duplikát Inverzní 

proces 

1947 
Gevacolor Print 9.51, 
barevný pozitivní film 
35mm 

Gevaert GP 22   bar.pozitiv     

1948 
Gevacolor 6.51, 
barevný negativní film 
35mm 

Gevaert GP 23 bar.negativ       

1954 
Gevacolor 6.52, 
barevný negativní film 
35mm 

Gevaert GP 23 bar. negativ       

1954 
Gevacolor 9.52, 
barevný pozitivní film 
35mm 

Gevaert GP 22   bar. pozitiv     

1958 
Gevacolor 6.53, 
barevný negativní film 
35mm 

Gevaert GP 23 bar. negativ       

1958 
Gevacolor 9.53, 
barevný pozitivní film 
35mm 

Gevaert GP 22   bar. pozitiv     

1960 
Gevachrome Print T 
9.00, barevný inverzní 
kopírovací film 16mm 

Geva proces R 
čb.výv.GP110, 
bar. výv.GP29 

      bar. inverze 

1964 
Gevacolor 6.54, 
barevný negativní film 
35mm 

Gevaert GP 23 bar. negativ       

1964 
Gevachrome Print T 
9.01, barevný inverzní 
kopírovací film 16mm 

Gevaert R       bar. inverze 

1967 
Gevacolor 9.54, 
barevný pozitivní film 
35mm 

Gevaert GP 29   bar. pozitiv     

1968 
Gevachrome Print T 
9.02, barevný inverzní 
kopírovací film 16mm 

Gevaert R       bar. inverze 

1968 
Gevachrome Original 
NS 6.05, barevný 
inverzní film 16mm 

Gevaert 6N 1       bar. inverze 

 
1968 

Gevacolor 6.55, 
barevný negativní film 
35mm 

Gevaert GP 23 bar. negativ       

1968 
Gevachrome Original 
HS 6,05, barevný 
inverzní film 16mm 

Gevaert 6N 1       bar. inverze 

1969 
Gevachrome Original 
HS 6.05 B, barevný 
inverzní film 16mm 

Gevaert 6N 1       bar. inverze 
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1970 
Gevacolor 9.86, 
barevný pozitivní film 
35mm 

ECP-1 / GP 31   bar. pozitiv     

1972 
Gevachrome Original D 
HS 6.15, barevný 
inverzní film 16mm 

Gevaert 6N 1       bar. inverze 

1974 
Gevacolor T 60, 
barevný negativní film 
35mm 

Gevaert GP 23 bar. negativ       

1974 
Gevacolor 6.60, 
barevný negativní film 
35mm 

ECN - 1 bar. negativ       

1974 
Gevacolor 9.86, 
barevný pozitivní film 
35mm 

ECP-1 / GP 31   bar. pozitiv     

1974 
Gevachrome II S 7.00, 
barevný inverzní film 
16 mm 

Gevaert GCR II       bar. inverze 

1974 
Gevachrome II 7.10, 
barevný inverzní film 
16mm 

Gevaert GCR II       bar. inverze 

1974 
Gevachrome II 
7.20,barevný inverzní 
film 16mm 

Gevaert GCR II       bar. inverze 

1976 
Gevachrome II Print 
7.80, barevný inverzní 
kopírovací film 

Gevaert GCR II       bar. inverze 

1978 
Gevacolor 6.62, 
barevný negativní film 
35mm 

ECN – 2 bar. negativ       

1979 
Gevachrome II 7.30, 
barevný inverzní film 
16mm 

Gevaert GCR II       bar. inverze 

1980 
Gevacolor 6.82, 
barevný negativní film 
35/16mm 

ECN - 2 bar.negativ       

1982 
Gevachrome II 7.32, 
barevný inverzní film 
16mm 

Gevaert GCR II       bar. inverze 

1983 
Gevachrome II 7.22, 
barevný inverzní film 
16mm 

Gevaert GCR II       bar. inverze 

1984 
Gevachrome II 7.02, 
barevný inverzní film 
16mm 

Gevaert GCR II       bar. inverze 

 
 
 
V roce 1890 byla v Belgickém Morstelu založena firma Gevaert Photo Produced 
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PŘÍLOHA č.7:  Časová osa materiálů DU PONT 
 

 
Rok 
výroby 

Kinematografické filmy Laboratorní 
technologie 

Negativ Pozitiv Duplikát Inverzní proces 

1910 Zahájení zkoušek výroby filmové 
podložky z přebytků nitrocelulosy 

     

1920 Du Pont , černobílá pozitivní surovina, 
35mm,  

Kodak D 97  č.b. pozitiv  
nitrátová 
podložka 

  

1924 Vznik Joint Venture Du Pont – Pathé 
Film Manufacturing Corporation, 
končí v r 1931. 

     

1925 Du Pont začátek výroby čb. 
kinematografických surovin v Parlinu, 
N.Y. 

     

1926 Du Pont, černobílá ortochromatická 
negativní surovina, 35mm,  

Kodak D 76 čb. negativ  
nitrátová 
podložka 

   

1927 Du Pont, černobílá panchromatická 
negativní surovina, 16mm 

Kodak D 76 čb.negativ  
nitrátová 
podložka 

   

1929 Du Pont VA Sound RF, negativní 
surovina, 35mm, plochový záznam 

Kodak D 97 čb. negativ 
zvuku 
 nitrátová 
podložka 

   

 Du Pont VD Sound RF,.negativní 
surovina, 35mm, intenzitní záznam 

Kodak D97, 
Agfa 20 ,21 

čb negativ 
zvuku 
nitrátová 
podložka. 

   

1932 Du Pont,Superpan Infra, č.b.negativní 
surovina, 35mm, senzibilovaná pro  
infračervenou oblast,   

Kodak D 96 čb.negativ  
nitrátová 
podložka   

   

1935 Du Pont „Superior Panchromatic Film“, 
čb. negativní surovina , 35mm, 
používaná převážně pro fotografické 
účely 

Kodak D 76 čb.negativ 
zvuku 
nitrátová 
podložka 

   

1937 Du Pont 300,Superior Pan, 
panchromatická negativní surovina, 
35mm 

Kodak D76 čb.negativ 
zvuku 
nitrátová 
podložka 

   

1940 Du Pont 104,“ Superior 1“, 
panchromatická negativní surovina, 
35mm 

Kodak D 76 čb.negativ  
nitrátová 
podložka   

   

 Du Pont 126,“Superior 2“, 
panchromatická ,negativní surovina, 
35mm 

Kodak D 76 čb.negativ  
nitrátová 
podložka   

   

 Du Pont 127,“ Superior 3“, 
panchromatická negativní surovina, 
35mm 

Kodak D 76 čb.negativ  
nitrátová 
podložka   

   

 Du Pont Master, jemnozrnná  
duplikační surovina, 35mm 

Kodak D 97   č.b.dup- 
pozitiv  
nitrátová 
podložka 

 

 Du Pont Release, jemnozrnná  
pozitivní  surovina, 35mm 

Kodak D 97  č.b. pozitiv  
nitrátová 
podložka 

  

 Du Pont Sound Recording Film,  
surovina pro záznam zvuku, 35mm 

Kodak D 97 čb.negativ 
zvuku 
nitrátová 
počdložka   

čb.pozitiv 
zvuku 
nitrátová 
počdložka   

  

1941 Du Pont Infra D,.negativní surovina, 
35mm, senzibilovaná pro  
infračervenou oblast,   

Kodak D 76 
Kodak D 96 

čb.negativ  
nitrátová 
podložka 
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1946 Du Du Pont 301, negativní surovina, 
35mm. 

Kodak D76 čb.negativ  
nitrátová 
podložka 

   

 Du Pont 108 Pan, negativní duplikační 
surovina,  jemnozrnná, 35mm, 

Kodak D 76 
Kodak D 96 

  č.b.dup- 
negativ 
nitrátová 
podložka 

 

 Du Pont 228, čb. pozitivní duplikační 
surovina,  jemnozrnná, 35mm, 
   

Kodak D 97   č.b. dup-
pozitiv 
nitrátová 
podložka 

 

  Du Pont 308, čb.  negativní duplikační 
surovina,  jemnozrnná, 35mm, 

Kodak D 97   č.b.dup- 
negativ 
nitrátová 
podložka 

 

  Du Pont 201, černobílá surovina pro 
záznam zvuku, 35mm, 

Kodak D 97 čb. 
zvuková.sur
ovina 
nitrátová 
podložka 

čb. 
zvuková.suro
vina 
nitrátová 
podložka 

  

  Du Pont 226, černobílá surovina pro 
záznam zvuku, 35mm, 

Kodak D 97 čb.surovina 
zvuková 
nitrátová 
podložka 

čb.surovina 
zvuk. 
nitrátová 
podložka 

  

  Pont 232, černobílá pozitivní surovina 
pro záznam zvuku, 35mm, 

Kodak D 97  čb. pozitiv 
zvuku 
nitrátová 
podložka 

  

 Du Pont 213, černobílá pozitivní 
surovina pro distribuční kopie, 35mm 

Kodak D 97  čb.pozitiv 
nitrátová 
podložka 

  

 Du Pont 225, černobílá jemnozrnná 
pozitivní surovina, 35 mm 

Kodak D 97  čb.pozitiv 
nitrátová 
podložka 

  

 Du Pont 600, černobílá pozitivní 
surovina pro distribuční kopie, 35mm 

Kodak D 97  čb.pozitiv 
nitrátová 
podložka 

  

 Du Pont 605, černobílá jemnozrnná 
pozitivní surovina, 35 mm 

Kodak D 97  čb.pozitiv 
nitrátová 
podložka 

  

 Du Pont 205, černobílá pozitivní 
surovina pro výrobu titulků, 35mm 

Kodak D 97  čb.titulkový 
pozitiv 
nitrátová 
podložka 

  

 Du Pont 207, černobílá pozitivní 
surovina pro projekci pozadí, 35mm  

Kodak D 97   specielní 
čb.pozitiv 
nitrátová 
podložka 

  

 Du Pont 227,č.b.jemnozrnná pozitivní 
surovina,pro proj. pozadí, 35mm 

Kodak D 97  specielní 
čb.pozitiv 
nitrátová 
podložka 

  

1947 Du Pont 323, ortochromatická 
negativní surovina pro TV účely, 35 
mm  

Kodak D 96 specielní 
čb. negativ 
nitrátová 
podložka 

   

 Du Pont 324, černobílá, 
panchromatická inverzní surovina, 35 
mm 

    čb.televizní 
surovina 

  Du Pont 602, černobílá surovina pro 
záznam zvuku, 35mm, 

Kodak D 97 čb.surovina 
zvuková 
nitrátová 
podložka 

čb.surovina 
zvuk. 
nitrátová 
podložka 

  

1950 Du Pont 875,  barevná pozitivní 
surovina, proTrucolor systém, 35 mm 

Specielní 
barev. Proces 

 barevný 
pozitiv 
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acetátová 
podložka 

1951 Du Pont 275, barevná pozitivní 
surovina pro  distribuční kopie ,35mm 

Kodak ECP  barevný 
pozitiv 
acetátová 
podložka 

  

 Du Pont 805, černobílá pozitivní 
surovina pro výrobu titulků, 35mm 

Kodak D 97  čb.titulkový 
pozitiv 
acetátová 
podložka 

  

 Du Pont 825 B, černobílá jemnozrnná 
pozitivní surovina, 35 mm 

Kodak D 97  čb.pozitiv 
acetátová 
podložka 

  

 Du Pont 904 B, „Superior 1“, černobílá 
negativní surovina, 35 mm 

Kodak D 96 čb.negativ 
80ASA 
acetátová 
podložka 

   

 Du Pont 926 B, „Superior 2“, černobílá 
negativní surovina, 35 mm 

Kodak D 96 čb.negativ 
125ASA 
acetátová 
podložka 

   

 
 

Du Pont 901 A, „Superior 2“, černobílá 
negativní surovina, 16 mm 

Kodak D 96 čb.negativ 
125ASA 
acetátová 
podložka 

   

 Du Pont 927 B, „Superior 3“, černobílá 
negativní surovina, 35 mm 

Kodak D 96 čb.negativ 
320 ASA 
acetátová 
podložka 

    

 Du Pont 914 A,jemnozrnná, 
panchromatická negativní surovina, 
16mm 

Kodak D 96 čb.negativ  
acetátová 
podložka 

   

 Du Pont 930 A, „Rapid Reversal“, 
černobílá inverzní surovina, 16 mm 

    čb. inverze 
acetát. podl. 

 Du Pont 801 B, černobílá surovina pro 
záznam zvuku, 35mm, 

Kodak D 97 čb.surovina 
zvuková 
acetátová 
podložka 

   

  Du Pont 908, čb. negativní duplikační 
surovina,  jemnozrnná, 35mm, 

Kodak D 97   č.b.dup- 
negativ  
acetátová 
podložka 

 

 Du Pont 824 B, černobílá.jemnozrná 
pozitivní surovina, 35mm 

Kodak D 97  čb. pozitiv, 
Low C. 
acetátová 
podložka 

  

 Du Pont 826 B, černobílá surovina pro 
záznam zvuku, 35mm, 

Kodak D 97 čb.surovina 
zvuková 
acetátová 
podložka 

čb.surovina 
zvuková 
acetátová 
podložka 

  

  
Du Pont 828, čb. pozitivní duplikační 
surovina,  jemnozrnná, 35mm, 
   

Kodak D 97   č.b. dup-
pozitiv 
acetátová 
podložka 

 

 Du Pont 831 B, černobílá, jemnozrnná 
zvuková surovina,35 mm 

Kodak D 97 čb.surovina 
zvuková 
acetátová 
podložka 

čb.surovinazv
uková 
acetátová 
podložka 

  

 Du Pont 832 B, černobílá, jemnozrnná 
zvuková surovina,35 mm 

Kodak D 97 čb.surovina 
zvuková 
acetátová 
podložka 

   

 Du Pont 836 B, černobílá, jemnozrnná 
zvuková surovina,35 mm 

Kodak D 97 čb.surovina
zvuková 
acetátová 
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podložka 

 Du Pont 837 B, černobílá, jemnozrnná 
zvuková surovina,35 mm 

Kodak D 97 čb.surovina
zvuková 
acetátová 
podložka 

   

 Du Pont 802 A, černobílá surovina pro 
záznam zvuku, 16 mm 

Kodak D 97 čb.surovina
zvuková 
acetátová 
podložka 

   

1953 Du Pont 931 A,, čb,inverzní surovina, 
pro noční záběry, 16 mm 

    čb.inverze 
acetát. podl. 

 Du Pont zahajuje výrobu polyesterové 
podložky Cronar 

     

1960 Du Pont 930, černobílá, 
panchromatická inverzní surovina, 16 
mm  

    čb.inverze 
acetát.podl. 

 Du Pont 228, černobílá.jemnozrná 
duplikační surovina, 35mm 

Kodak D 97   čb.surovin
a zvuk. 
 podložka 
Cronar 

 

 Du Pont 833, čb. surovina pro 
plochový záznam zvuku, 35mm 

Kodak D 97 čb.surovina 
zvuk. 
acetátová 
podložk 

   

 Du Pont 225, černobílá, jemnozrnná 
pozitivní surovina, 35 mm 

Kodak D 97     čb.pozitiv 
podložka 
Cronar 

  

1965 Du Pont 928, „Superior 4“, černobílá 
negativní surovina, 35 mm 

Kodak D 96 čb.negativ  
acetátová 
podložka 

   

1972 Du Pont 136, „Superior 2“ čb.panchro 
negativní surovina, 16,35,70mm 

Kodak D 96 čb.negativ 
podložka 
Cronar 

   

 Du Pont 930 A, „Rapid“, černobílá 
inverzní surovina, 35 mm 

    čb.inverze 
acetát.podl. 

 Du Pont 931, „Rapid“, čb.vysoce citlivá 
inverzní surovina, 16 i 35 mm 

    čb.inverze 
acetát.podl. 

 Du Pont 932, „Rapid“, čb.ultra citlivá 
inverzní surovina, 16 i 35 mm 

    čb.inverze 
acetát.podl. 

 V r. 1972 ukončil Du Pont výrobu 
všech kinematografických surovin. 
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Technologie identifikace kinematografických surovin DU PONT. 
 
Firma Du Pont začala zadávat informace na okraje kinematografických surovin v letech 1924 – 1931 
nápisem  DU PONT – PATHÉ. V pozdějších 30tých letech, po osamostatnění firmy,  to bylo jen DU PONT, 
často s identifikátorem PANCHROMATIC, který následoval po jedné nebo dvou skupinách  key čísel. V 
těchto letech, až do r. 1945 byla odstraněna mezera mezi písmeny U a P a za identifikací výrobce 
DUPONT následovaly jedna až dvě skupiny dvou až třímístných čísel, před identifikací dle druhu podložky 
slovy NITRATE nebo SAFETY (od r.1962). Dalším rozšířením identifikace některých  výrobků  bylo, že 
jejich číselné označení bylo nahrazeno jednoduchými symboly a po roce 1952, kdy Du Pont zahájil výrobu 
polyesterové podložky (PET, polyethyentereftalát), přidal i další prvek do key čísel, který označoval rok 
výroby suroviny. Kombinace dvou písmen řady K, N, L, S a T, definovala rok výroby (viz tabulka). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUPONT DATOVÉ KÓDY  

             PŘEHLED 
1956 KL 
1957 KN 

1958 KS 
1959 LN 

1960 LS 

1961 NS 
1962 K 

1963 L 
1964 N 
1965 S 

1966 KLT 

1967 KNT 
1968 KST 

1969 LNT 
1970 LST 
1971 NST 

1972 KT 

1973 LT 
1974 NT 
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PŘÍLOHA č.8:  Časová osa materiálů FUJI 
 
 

Rok 
výrob
y 

Kinematografické filmy Laboratorní 
technologie Negativ Pozitiv Duplikát Inverzní 

proces 

1934 
Založena Fuji Photo Film Co. 
Zpočátku vyráběla jen 
fotomateriály. 

      

1968 Fujicolor 8424, Reversal TV, 
barevná inverzní  surovina, 16 mm 

Kodak- ME- 4 
    

bar. inverze 
acetát. 
podlož. 

     
1974 

Fujicolor 8425, Reversal TV, 
barevná inverzní  surovina, 16 mm Kodak ME- 4    bar. inverze 

acetát.podlož. 

 Fujicolor 8426, Reversal TV, 
barevná inverzní  surovina, 16 mm Kodak ME- 4    bar. inverze 

acetát.podlož. 

    
1977 

Fujicolor 8517, barevná negativní 
surovina, 35 mm, 8527/ 16 mm Kodak ECN-2 

barevný 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

1978 Fujicolor 8427 RT, Reversal TV, 
barevná inverzní  surovina, 16 mm  Kodak ME- 4    bar. inverze 

acetát.podlož. 

 Fujicolor 8428 RT, Reversal TV, 
barevná inverzní  surovina, 16 mm  Kodak ME- 4    bar. inverze 

acetát.podlož. 

1979 Fuji FG 71112, černobílá negativní 
surovina, 35 mm,   Fuji 

čb.negativ 
acetátová 
podložka 

   

 Fuji FG 72161, černobílá negativní 
surovina, 35 mm Fuji 

čb.negativ 
aceátová 
podložka 

   

1980 Fujicolor 8511, bar. negativní 
surovina, 35mm i  8521/ 16 mm  Fujicolor 

barevný 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

     Fujicolor 8514, bar. negativní 
surovina, 35mm i  8524/ 16 mm Fujicolor 

barevný 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

1983 Fujicolor AX 8514, bar. negativní 
surovina, 35mm i  8524/ 16 mm Kodak ECN-2 

barevný 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

1995 
Fujicolor 8502 F-CI, barevná 
duplikační surovina,  35 mm  
i 8602/ 16 mm a 8702/ 65/70 mm  

Kodak ECN-2   

bar.interme
diát 
acetátová 
podložka 

 

 Fujicolor 4502 F-CI, barevná 
duplikační surovina,  35 mm Kodak ECN-2   

bar.interme
diát           
polyester. 
podložka 

 

 
Fujicolor 8521, barevná negativní 
surovina, 35 mm i 8621/ 16 mm          
a 8721/ 65/70 mm 

Kodak ECN-2 

barevný 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

 
Fujicolor 8531, barevná negativní 
surovina, 35  mm i 8631/ 16 mm  
a 87311/ 65/70 mm    

Kodak ECN-2 

barevný 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

 Fujicolor 8532, barevná negativní 
surovina,, 35 mm i 8632/ 16 mm   Kodak ECN-2 

barevný 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

 Fujicolor 8561, barevná negativní 
surovina, 35  mm i 8661/ 16 mm  Kodak ECN-2 barevný 

negativ    
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a 8761/ 65/70 mm    acetátová 
podložka 

 
1996 

Fujicolor F- CP 3519, barevná 
pozitivní surovina, 35 mm Kodak ECP-2   

barevný 
pozitiv 
polyesterov
á podl. 

  

 Fujicolor 8571, barevná negativní 
surovina, 35mm i 8671/ 16 mm Kodak ECN-2  

barevný 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

1998 Fujicolor 8522, barevná negativní 
surovina, 35 mm í 8622/ 16 mm Kodak ECN-2 

barevný 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

1999 Fujicolor 8552, barevná negativní 
surovina, 35 mm í 8562/ 16 mm Kodak ECN-2 

barevný 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

 
 Fujicolor 8562, Super F, barev 
.negativ. surovina, 35 i 8662/ 16 
mm 

Kodak ECN-2 

barevný 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

 Fujicolor CP 3519, barevná pozitivní 
surovina HC, 35 mm Kodak ECP-2D  

barevný 
pozitiv 
polyesterov
á podl. 

  

 Fujicolor CP 3519 D, barevná 
pozitivní surovina HC, 35 mm Kodak ECP-2E  

barevný 
pozitiv 
polyesterov
á podl. 

  

 
Fujicolor 8572, Super F, barev 
.negativ. surovina, 35 i 8672/ 16 
mm 

     

2001 Fujicolor 8592 Reala, bar. negativní 
surovina, 35mm i  8621/ 16mm Kodak ECN-2 

barevný 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

2002 
Fujicolor Super F CP 3510 
D,bar.pozitivní surovina, 35  i  
3610/ 16mm 

Kodak ECP- 2  

barevný 
pozitiv 
polyesterov
á podl. 

  

 
Fujicolor CP 3513 DI Eterna, 
bar.pozitivní surovina, 35 i  3613/ 
16mm 

Kodak ECP- 2  

barevný 
pozitiv 
polyesterov
á podl. 

  

2003 Fujicolor 8540, Velvia, barevná 
inverzní surovina, 35 mm Kodak ME-4    bar. inverze 

acetát.podlož. 

2004 
Fujicolor 8573 Eterna, barevná 
negativní surovina, 35 i  8673/ 
16mm 

Kodak ECN- 2 

barevný 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

2005 
Fujicolor 8583 Eterna, barevná 
negativní surovina, 35 i  8683/ 
16mm 

Kodak ECN- 2 

barevný 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

2006 
Fujicolor 8553 Eterna T, barevná 
negativní surovina, 35 i  8653/ 
16mm  

Kodak ECN- 2 

barevný 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

 
Fujicolor 8563 Eterna D, barevná 
negativní surovina, 35 i  8663/ 
16mm 

Kodak ECN- 2   

barevný 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

2007 Fujicolor 8543 Eterna Vivid, 
bar.negativní surovina, 35 i  8643/ Kodak ECN- 2   negativ 

barevný    
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16mm acetátová 
podložka 

 Fujicolor 3521, CP XD, barevná 
pozitivní surovina HC , 35  mm Kodak ECP- 2  

barevný 
pozitiv 
polyesterov
á podl. 

  

2009 
Fujicolor 8547, Eterna Vivid, bar. 
negativní surovina, 35 i 8647/ 
16mm   

Kodak ECN- 2 

barevný 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

2010 

Fujicolor 3512,Eterna CP-D, 

bar.pozitivní surovina HC,35- 

3612/16mm 
Kodak ECP- 2D  

barevný 
pozitiv 
polyesterov
á podl. 

  

 
Fujicolor 3514, Eterna CPDI, 
barevná pozitivní surovina HC, 35 
mm 

Kodak ECP- 2D  

barevný 
pozitiv 
polyesterov
á podl. 

  

 Fujicolor 8511, Eterna RDI, barevná 
duplikační surovina , 35 mm Kodak ECN- 2      

bar. 
intermediát 
polyest./ace
tat. 

 

 Fujicolor 4791, Eterna RDS, čb. 
výtažková surovina pro DI, 35 mm Kodak  D 97  

Čb.pozitiv 
polyester / 
acetát 

  

 Fujicolor 3523, Eterna CPXD, 
bar.pozitivní surovina HC, 35 mm  

Kodak ECP-2D  
/ 2E  

barevný 
pozitiv 
polyesterov
á podl. 

  

 
Fujicolor  8503, Eterna CI, bar. 
duplik.surovina pro DI, 35 i 
8603/16mm 

Kodak ECN- 2   

bar. 
intermediát  
acetát./poly
est. po 

 

  
2011 

Fujicolor 8546, Eterna, barevná 
negativní surovina, 35 i  8646/ 
16mm 

Kodak ECN- 2 

barevný 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

 
 
Signace a identifikace filmových surovin Fuji 35 mm kódovacími systémy : 
 
V okraji filmové suroviny jsou formou latentního obrazu naexponovány dvě skupiny symbolů, čti emulzí k 
sobě: 
 
1/ Přístrojově čitelný čarový key kód, nazvaný Mr.Code, který obsahuje: identifikační kód výrobce, kód 
filmové suroviny,  kód typu výrobku,  stopová čísla a kód perforátoru, číslo role a další výrobní informace. 
2/ Vizuálně čitelný key kód (též stopový či okrajový) – tvořený ve dvou skupinách čísly a písmeny. 

 
    a) První:  Referenční značku (tečka =zero frame); identifikační kód výrobce (F);  kód druhu 
suroviny (N= černobílý nebo barevný negativ, I= intermediát);  kód typu výrobku a osmimístné stopové 
číslo (stoupající po každých 64 perforačních otvorech). 

b) Druhá:  Jméno výrobce, název suroviny, emulzní číslo, číslo master role ( šarže ) a kód 
výrobce. 

 
Emulzní kódy začínají dvojicí číslic, 03 pro 35 mm surovinu, 13 pro 16mm a 23 pro 65 mm ( u Agfy je 01 
pro 35 mm a 11 pro 16mm, u Orwa je 00 pro 35 mm a 10 pro 16 mm. Další část emulzních kódů bývá 
převedena do písmenových kódů,dvouciferný se nahrazuje vždy jedním písmenem. Identifikace data 
výroby –první dvě čísla značí koncové dvojčíslí roku výroby, druhá - kombinace dvou písmen, pak čtvrtletí 
toho roku. Mimo uvedené symboly je ještě v okraji filmu v intervalu 4 perforačních otvorů podélně 
naexponovaná samostatná krátká čárka, pomáhající určit  přesnou hranu ( obvod) filmového okénka u 
tmavých scén a dále je v okraji náhodně naexponovaná vždy dvojice různých malých malých značek, 
kterými se ověřuje souhlas originálního negativu s pracovní kopií.   
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PŘÍLOHA č.9:  Časová osa materiálů ILFORD 
 
 

Rok 
výroby 

Kinematografické filmy Laboratorní 
technologie 

Negativ Pozitiv Duplikát Inverzní 
proces 

1879 Založena firma  Ilford p. A. H. 
Harmanem 

     

1939 Zahájení výroby  čb  
kinematografických. surovin -  
negativ / pozitiv 

     

1935 Ilford FP 2, černobílá negativní 
surovina, 35 mm, 28ASA- D, 

čb.procesID 
11  

černobílý 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

1938 Ilford Selochrome, černobílá 
ortochromatická.inverzní 
surovina, 35 mm 

Ilford 
Reversal 

   čb. 
inverze 
acetát.po
dlož. 

 Ilford Selo F.P., černobílá 
panchromatická negativní 
surovina, 35 mm 

čb.proces, 
výv. Ilford 
ID- 11 

černobílý 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

 Ilford Selo H P- 2., černobílá 
panchromatická negat,surovina, 
35 mm 

Ilford ID- 
11/ Kodak 
D- 76  

černobílý 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

1939 Ilford FP- 2, černobílá negativní 
surovina, 35 mm 

Ilford ID- 
11/ Kodak 
D- 76 

černobílý 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

1942 Ilford FP- 3, černobílá negativní 
surovina, 35 mm i 16 mm 

Ilford ID 11 černobílý 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

1943 Ilford HP- 3 Cine, černobílá 
negativní surovina, 35 mm  

Ilford ID- 
11/ Kodak 
D- 76 

černobílý 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

1946 Ilford FP- 3 D, černobílá 
negativní surovina, 35 mm i 16 
mm 

Ilford ID- 
11/ Kodak 
D- 76 

černobílý 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

 Ilford Pan F, černobílá negativní 
surovina, 35 mm i 16 mm (od r. 
1949) 

Ilford ID- 
11/ Kodak 
D- 76 

černobílý 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

1953 Ilford Fine grain, jemnozrnná  
čb. pozitivní surovina, 35 mm i 
16 mm 

Čb. proces  
s výv.lford 
ID- 2 

 černobílý 
pozitiv  
acetátová 
podložka 

  

 Ilford Hyperpan HP- 3, černobílá 
negativní surovina, 35 mm i 16 
mm 

Čb. proces  
s výv.lford 
ID- 11 

černobílý 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

1958 Ilford FP- 3, černobílá negativní 
surovina, 35 mm i 16 mm  

Čb. proces  
s výv.lford 
ID- 11 

černobílý 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

1965 Ilford Mark V., černobílá 
negativní surovina, 35 mm i 16 
mm 

Čb. proces s 
výv 
.lford ID- 11 

černobílý 
negativ 
acetátová 
podložka 
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1968 Ilford FP- 4, černobílá s-panchro 
negativní surovina, 35 mm i 16 
mm 

Čb proces 
.Ilfotec RC 
Rapid 

černobílý 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

1976 Ilford HP- 5, černobílá negativní 
surovina, 35 mm i 16 mm 

Čb proces 
.Ilfotec RC 
Rapid 

černobílý 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

 Ilford Fine grain, jemnozrnná  
čb. pozitivní surovina, 35 mm i 
16 mm 

Čb. proces  
s výv.lford 
ID- 2 

 černobílý 
pozitiv  
acetátová 
podložka 

  

1986 Ilford HP-5 Plus, černobílá 
negativní surovina, 35 mm  i 16 
mm 

Čb proces 
.Ilfotec RC 
Rapid 

černobílý 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

 1995 Ilford HP- 4 Plus, černobílá 
negativní surovina, 35 mm 

Čb proces 
.Ilfotec RC 
Rapid 

černobílý 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

 Ilford SFX 200, černobílá 
negativní surovina, 35 mm  i 16 
mm 

Čb proces 
.Ilfotec RC 
Rapid 

černobílý 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

 
 

Kódové značení surovin Selo a Ilford v okraji kinematogr. filmu.: 

Selo suroviny byly značeny pouze signací °SELO  SAFETY  FILM° v okraji filmu. 

 
 

Název výrobku Ilford   Datum 
uvedení 
na trh 

Kód suroviny 

Pan F 1946 J či K   
HP - 3   1953  L či M /16mm, A,B, či C/ 35mm 
FP - 3 1958    L či M / 16mm, A,B či C/ 35mm 
Mark V 1965 S či T 
FP – 4 1968 A,B či C 
Čb.jemnozrnný 
pozitiv 

1976 „Ilford Safety Film“ v okraji, též písmeno 
S mezi perforací 

HP – 5 Plus 1986 F,G, či H 
HP – 4 Plus                            1995 A,B, či C 
SFX 200 1995 D či E 
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PŘÍLOHA č.10:  Časová osa materiálů ANSCO 
 
 

Ro
k 
výro
by 

Kinematografické filmy Laboratorní 
technologie Negativ Pozitiv Duplikát Inverzní 

proces 

1907 Společnost  Ánsco Company byla 
založena         

1924 Ansco Company přechází  na Ansco 
Photoproducts         

1928 Fůze s firmou Agfa na Agfa-Ansco 
Corporation      

1929 Společnost součástí GAF, General 
Anilin + Film      

1953 Ansco Division of GAF      

1938 Ansco Color, barevná negativní 
surovina, 16 mm Agfacolor 

barevný 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

1942 Ansco Color 235, barevná 
negativní surovina, 16 mm Agfacolor 

barevný 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

1953 Ansco Color  843 D, barevná 
negativní surovina, 35 mm Ansco 608 

barevný 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

 Ansco Color  844 T, barevná 
negativní surovina, 35 mm Ansco 608 

barevný 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

 Ansco Color 846, barevná 
duplikační surovina, 35mm Ansco 608   

bar. 
intermediát 
acetátová 
podl. 

 

 Ansco Color 848, barevná pozitivní 
surovina, 35 mm Ansco 609  

barevný 
negativ 
acetátová  
podložka 

  

1954 
Ansco Color 845, bar.negativní 
surovina, oranž.zbarvená podl., 35 
mm 

Ansco 608 

barevný 
negativ 
acetátová 
podložka 

   

1955 
Anscochrome 231, barevná 
inverzní surovina, GAF/Ansco,16 
mm   

Ansco AR-  1    bar.inverze 
acetát.podl. 

 
Anscochrome 232, , barevná 
inverzní surovina, GAF/Ansco,16 
mm  ,  

Ansco AR- 1    bar.inverze 
acetát.podl. 

1956 
Anscochrome Profession. 241, 
bar.inverz. surovina, 
GAF/Ansco,16mm 

Ansco AR- 1    bar.inverze 
acetát.podl. 

1957 Super Anscochrome 225, barevná 
inverzní surovina  T, 16 mm Ansco AR- 1    bar.inverze 

acetát.podl. 
 Super Anscochrome 226, barevná 

inverzní surovina  D, 16 mm Ansco AR- 1    bar.inverze 
acetát.podl. 

1963 
Anscochrome D/50, barevná 
inverzní surovina, GAF/Ansco,16 
mm   

Ansco AR -1/2    bar.inverze 
acetát.podl. 

 Anscochrome 2240, T/100, 
bar.inverzní surovina, Ansco AR- 1/2    bar.inverze 

acetát.podl. 
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GAF/Ansco,16mm 

 
Anscochrome Profession. 242, 
bar.inverz. surovina, 
GAF/Ansco,16mm 

Ansco AR- 1    bar.inverze 
acetát.podl. 

1965 
Anscochrome D/100, barevná 
inverzní surovina, GAF/Ansco,16 
mm   

Ansco AR -1/2    bar.inverze 
acetát.podl. 

 
Anscochrome 2230,  D/200, bar. 
inverzní surovina, GAF/Ansco,16 
mm 

Ansco AR- 1/2    bar.inverze 
acetát.podl. 

1967 
Anscochrome 2550,  D/500, bar. 
inverzní surovina, GAF/Ansco,16 
mm 

Ansco AR- 1/2    bar.inverze 
acetát.podl. 

1968 
Anscochrome 2311,  D/64, bar. 
inverzní surovina, GAF/Ansco,16 
mm 

Ansco AR- 1/2    bar.inverze 
acetát.podl. 
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PŘÍLOHA č.11:  Způsob třídění filmů pro účely skenování a digitalizace archivních filmových  

         materiálů  
 
V zájmu zvýšení kvality a efektivity digitalizace se jeví jako účelné vytvořit systém předtřídění filmových 
materiálů určených ke skenování, který by umožňoval přednastavení skenerů a dalších aktuálních 
digitálních aplikací určených k jejich digitalizaci a zpracování.  
 
Mezi černobílé výchozí filmové materiály patří: 
 

- černobílé snímací negativy 
- černobílé snímací inverzní originály 
- černobílé duplikátní negativy 
- černobílé duplikační pozitivní kopie 
- černobílé pozitivní kombinované (obraz/zvuk) kopie určené k promítání 
- černobílé inverzní duplikační kopie 
- černobílé inverzní kopie určené k promítání 

 
Obrazy na výše uvedených filmových materiálech se od sebe, kromě pozitivního či negativního 
charakteru, liší zejména kontrastem (strmostí) a to ať už vlastním, daným tímto materiálem, nebo 
převzatým od předcházejícího kopírovacího postupu jinak strmých materiálů.25 Dalším parametrem, 
kterým se od sebe mohou jednotlivé typy filmových materiálů lišit, je optická hustota základního závoje 
Dmin.26 V tomto případě se však jedná o veličinu, kterou předem nelze jednoznačně určit. Jednotlivá 
emulzní a licí čísla téhož typu filmového materiálu mohou mít i značně rozdílnou hodnotu Dmin a to 
zejména v případech, kdy byl při natáčení použit materiál s prošlou „záruční lhůtou“. Zvýšený závoj může 
vzniknout i způsobem laboratorního zpracování. 
 
Dalším významným ukazatelem pro výběr optimálního digitalizačního zařízení je maximální optická 
hustota Dmax

27
 , měřená na konkrétním filmovém nosiči, která může být limitujícím faktorem pro výběr 

skeneru. Podstatným parametrem skeneru je výrobcem udávaný maximální stupeň reprodukovatelné 
denzity. Kvalitní skener by měl mít zobrazitelnou maximální optickou hustotu alespoň 4 (tj. 1:10 000). 
Věc je ovšem ještě komplikovanější – výrobci zpravidla v parametrech přístroje uváděnou hodnotu stupně 
denzity u svých výrobků nadsazují – ve skutečnosti bývá nižší. To je zvláště důležité zejména při 
skenování černobílých kopií nebo inverzních originálů, ale i nebělených barevných filmů, jejichž maximální 
optická hustota Dmax může tuto hranici běžně dosáhnout i překročit. Nejzásadněji se však od sebe liší 
jednotlivé filmové materiály svojí barevností. Barevnost a spektrální propustnost pigmentů třívrstvého 
filmového materiálu se mění u různých výrobců a jejich filmových emulzí různě. Barevnost materiálů 
ovlivňuje ještě faktor degradace těchto barviv dle stáří filmového materiálu.  
    
Mezi barevné výchozí filmové materiály použitelné k digitalizaci filmových programů patří:  
 

- barevné snímací negativy 
- barevné snímací inverzní originály 
- barevné duplikátní negativy 
- barevné duplikační pozitivní kopie 
- barevné pozitivní kombinované (obraz/zvuk) kopie určené k promítání  
- barevné inverzní duplikační kopie 
- barevné inverzní kopie určené k promítání 

           
Pro vzájemnou odlišnost obrazů na výše uvedených barevných filmových materiálech, pokud jde o 
negativní či pozitivní charakter obrazu a jeho kontrast, platí stejné zásady jako v případě černobílých 
materiálů. U přednastavení zařízení určených k  digitalizaci barevných filmů hraje značnou roli skutečnost, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Jde o tak zvaný gamaprodukt, což je součin strmostí všech filmových materiálů, které byly pro výrobu daného 
materiálu určeného k digitalizaci použity	  
26 Dmin je označení pro úroveň denzity - tzv. závoje filmového materiálu, tedy zčernání nenaexponovaného filmového 
materiálu měřené na denzitomertu po jeho vyvolání.	  
27 Dmax je označení pro úroveň denzity největšího zčernání způsobeného expozicí světlem měřené na denzitomertu po 
vyvolání filmového materiálu.	  
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že se v případě převážné většiny barevných negativů a duplikačních materiálů východoevropské 
provenience AFGA - ORWO jedná o materiály nemaskované, ale v případě snímacích či rozmnožovaích 
barevných materiálů západní provenience EASTMAN KODAK (USA), FUJI (Japonsko), ale i u nás 
v dřívějších letech používaných materiálů FERRANIA (Itálie), se jedná o materiály s jednou či dvěma 
automatickými maskami.28 Účelem těchto masek a maskování obecně je potlačení nežádoucího vlivu 
vedlejších hustot praktických barviv použitých při výrobě snímacích a duplikačních filmových materiálů 
pro zlepšení kvality a čistoty barevné reprodukce. Obdobnou kvalitativní roli hraje u filmových pozitivních 
kopií nebo inverzních originálů určených k promítání, které nemohou být z principu maskované 
(zabarvené), různé pořadí jednotlivých barevných vrstev (tzv. „klasické“, používané zejména u filmových 
materiálů východní provenience AGFACOLOR – ORWOCOLOR s nižší ostrostí, nebo s vyšší ostrostí a často 
i lepším barevným podáním u materiálů s tzv. „převrácenými“ pořadím vrstev EASTMANCOLOR KODAK, 
FUJICOLOR, FERRANIACOLOR, AGFA-GEVAERTCOLOR apod.).                                             

 
Maskované filmové negativy a duplikační materiály vykazují po vyvolání oranžové zabarvení pravidelně 
rozprostřené po celé ploše filmového pásu. Charakteristika spektrální propustnosti se od sebe u 
jednotlivých typů filmových negativů může lišit a to zejména pokud jde o snímací materiály s jednou či 
dvěma automatickými maskami, nebo jde-li o  duplikační materiály (intermediáty). Pokud jde o optické 
hustoty Dmin základního závoje barevných filmových materiálů, platí zde podobné závěry jako v případě 
materiálů černobílých. Situace je však podstatně komplikovanější v důsledku skutečnosti, že barevné 
materiály mají tři základní emulzní vrstvy (modrocitlivou, zelenocitlivou a červenocitlivou) a tedy také tři 
hodnoty základních závojů Dmin, které se mohou rovněž měnit. Vliv optických hustot automatických masek 
barevných negativů a duplikačních materiálů na průběh skenování a digitalizace obrazových dat je možné 
potlačit jednak opticky – zařazením vhodného předfiltru, úpravou předzesíllení jednotlivých barevných 
kanálů zdroje světla (RGB), anebo úpravou digitalizovaných dat pomocí softwarové transformace LUT 
(Look Up Table). Snímací černobílé i barevné negativy a duplikační materiály by měly být podle 
podobnosti či příbuznosti zařazeny do skupin a pro jednotlivé skupiny by měla být nalezena vhodná 
přednastavení. 
 
 
ČERNOBÍLÉ FILMY 

 
Černobílé materiály s negativním charakterem obrazu. 

-     černobílé snímací negativy všech výrobců, tj. Kodak, Agfa, Gevaert, Ferrania a dalších.  
strmost vyvolaných negativů - cca 0,65 

-     černobílé snímací negativy všech výrobců, tj.  ORWO a dalších.  
strmost vyvolaných negativů - cca 0,68 (+/- 0,03) 

- černobílé duplikátní negativy všech výrobců tj. Kodak, Agfa, ORWO a dalších.   
strmost vyvolaného duplikátního negativu – cca 0,55.  

           Gamaprodukt duplikátního negativu (ON) 0,65   x  (DP) 1,60 x (DN) 0,55 =  cca 0,57 
 
Černobílé materiály s pozitivním charakterem obrazu a sníženým kontrastem   

- černobílé duplikační pozitivy všech výrobců, tj. Kodak, Agfa, ORWO a dalších   
strmost vyvolané duplikační kopie – cca 1,60   
Gamaprodukt (ON) 0,65  x   (DP) 1,60 = cca 1,04 

 
Černobílé pozitivy - materiály s pozitivním charakterem obrazu.  (filmové distribuční kopie)  

- černobílé pozitivy všech výrobců, tj. Kodak, Agfa, ORWO a dalších   
strmost vyvolané distribuční kopie – cca 2,80  

           Gamaprodukt distribuční černobílé kopie (ON) 0,65  x   (DK) 2,80 = cca 1,80  
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Automatická maska využívá obarvené barvotvorné složky, které podle míry expozice vrstvy v průběhu  
    vyvolávání buď vytvoří příslušné barvivo (purpurové nebo azurové, která mají nežádoucí vedlejší hustoty) anebo si  
    zachovají barevnost danou výrobcem (žlutou nebo červenou) a tím vytvoří automaticky pozitivní obraz "masku".  
    Maska spolu s vedlejší absorpcí barviva vytvoří konstantní hustotu v celé ploše snímku a tím je nežádoucí obraz  
    odstraněn. 
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Černobílé inverzní snímací a kopírovací materiály s pozitivním charakterem obrazu 

-     černobílé inverzní originály všech výrobců,tj. Agfa Gevaert, Kodak, ORWO a dalších výrobců 
      strmost vyvolaného inverzního originálu – cca 1,30 
-    černobílé inverzní kopírovací materiály všech výrobců,tj. Agfa Gevaert, Kodak, ORWO a  dalších, 

strmost vyvolaného inverzního originálu – cca 1,30 
Gamaprodukt (IO) 1,30  x   (IK) 1,30  =  cca 1,70 

 
 

BAREVNÉ FILMY 
 
Barevné snímací materiály s negativním charakterem obrazu, nemaskované  

-   barevné snímací negativy nemaskované – kupř. Agfacolor B 333, Agfacolor G 334, G 432 a  
ORWOCOLOR NC 1, případně i dalších výrobců. Průměrná strmost vyvolaných negativů – výrobce 
uváděl 0,55 – 0,70 

-   barevné snímací negativy s jednou maskou – kupř ORWOCOLOR NC 3, případně dalších výrobců. 
Průměrná strmost vyvolaných negativů – cca 0,65  

 
Barevné snímací materiály s negativním charakterem obrazu a dvojicí automatických masek    

- všechny moderní barevné, snímací, negativní, materiály se dvěma automatickými maskami  
vyráběné firmami Kodak, Agfa Gevaert, Fuji a případně i dalšími výrobci.  

- Strmost vyvolaných originálnícho negativů – cca 0,55.  
 

Barevné duplikační materiály s pozitivním i negativním charakterem obrazu a dvojicí 
automatických masek. Tyto materiály se používají k výrobě barevných duplikačních kopií i duplikátních  

negativů.  
- barevná duplikační kopírovací surovina Kodak Intermediát dodávaná pod označením ECI 

(Eastman Color Intermediate) a rovněž barevná duplikační kopírovací surovina Fuji dodávaná pod 
označením FCI (Fuji Color Intermediate). Tyto materiály se zpracovávají v „teplém procesu“ 
Kodak ECN 2 a sice tak, aby strmost vyvolaných intermediátů činila 1,0. Díky tomu nedochází 
k narušení hodnoty veličiny Gamaprodukt, která je součinem strmosti originálního negativu a 
pozitivní kopírovací suroviny.  

 
Barevné pozitivní kopírovací materiály s pozitivním charakterem obrazu určené k výrobě 
distribučních kopií     

- všechny barevné pozitivní kopírovací materiály vyráběné firmami Kodak, Fuji, Agfa Gevaert a 
ORWO, případně i dalšími. Filmový materiál ORWOCOLOR PC 7 má klasické uspořádání emulzních 
vrstev a lze jej snadno poznat podle toho, že jeho analogová zvuková stopa na filmových kopiích 
má hnědé nebo žlutohnědé zabarvení. Barevné pozitivní materiály ostatních výrobců mají 
převrácené vrstvy a jejich analogové zvukové stopy mají modrý nebo fialový odstín. Barevné 
pozitivní materiály společností Kodak, Fuji či Agfa Gevaert se zpracovávají v „teplém procesu“ ECP 
2, ke zpracování materiálů ORWOCOLOR PC 7, PC 12 a PC 13 sloužily odlišné procesy ORWO.  

- Průměrná strmost vyvolaných barevných pozitivních materiálů činila cca  2,80 – 3,00,              
Gamaprodukt (ON) 0,55  x   (DK) 2,80 – 3,0  =  cca 1,60 
 

Barevné inverzní snímací a kopírovací materiály s pozitivním charakterem obrazu 
- Všechny barevné snímací i kopírovací inverzní materiály používané zejména k televizním účelům 

vyráběné firmami AgfaGevaert (Gevachrom) a Kodak (Ektachrom), případně i dalšími firmami.  
strmost vyvolaného barevného inverzního originálu   - cca 1,30 
strmost vyvolaného barevného inverzního kopírovacího materiálu - cca 1,30 
Gamaprodukt barevné inverzní kopie (IO) 1,30  x  (IK) 1,30  =  cca 1,70 
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PŘÍLOHA č.12:  Filmové kopírky 35mm používané ve Filmové laboratoři Barrandov. 
 
 
1936 Kopírky kontaktní, krokové, černobílé 
1945 Kopírky kontaktní, krokové barevné – subtraktivní 
1953 Kopírky Debrie Tipro, kontaktní, krokové, černobílé 
1953 Kopírky Debrie Tiprocolor - kontaktní, krokové subtraktivní  

s optickým vkopírováním dialogových  titulků 
1953 Kopírky UKA sovětské - kontaktní. průběžn, černobílé  

(používaly se výhradně ke kopírování týdeníků) 
1955 Kopírky kontaktní, krokové, subtraktivní OZX-1   

(konstrukce a výroba - Filmový průmysl Barrandov) 
1966 Kopírky kontaktní, krokové, subtraktivní OZX-2 s pneumatickým přítlakem (FP Barrandov) 
1968 Kopírky kontaktní, průběžné, aditivní, Bell and Howell model "C". 
1973 Kopírky kontaktní, krokové, aditivní OZX-A  s pneumatickým přítlakem (FP Barrandov) 
1974 Kopírka kontaktní, průběžná, aditivní, imerzní Debrie TCI. 
1984 Kopírka optická, kroková, aditivní, imerzní, Debrie TAI, pro kopírování archivních filmů 35 - 35. 
1985 Kopírka kontaktní, průběžné, aditivn,suchá  K 2000  

(konstrukce a výroba - Filmový průmysl Barrandov) 
1990 Kopírka kontaktní, průběžná, aditivní, BHP suchá. obousměrná  (náhrada za BH model "C") 
1991 Kopírka kontaktní, průběžná, imerzní, aditivní, BHP 
 
 
 
PŘÍLOHA č.13:  Vyvolávací stroje 35 a 16MM používané ve Filmové laboratoři Barrandov. 
 
 
1936 Vyvolávací stroje z předválečných soukromých filmových laboratořích. 
1945 Vyvolávací stroje z předválečných soukromých filmových laboratořích. 
1953 Vyvolávací stroje Multiplex Debrie – Francie. Pro zpracování čb. a bar. negativů a pozitivů 35 mm. 
1958 Vyvolávací stroje VA -  vyvolávací automaty (konstrukce a výroba - Filmový průmysl Barrandov.  

Pro zpracování čb. a bar. negativů a pozitivů 35 mm. 
1965 Vyvolávací stroj VAS -  vyvolávací automat sprchový (konstrukce a výroba - Filmový průmysl  

Barrandov. Prototyp. Ve FLB sloužil po úpravách ke zprac.bar.pozitivů. 
1965 Vyvolávací stroj MVS - malý vyvolávací stroj pro formát 16 mm  s bezzubým náhonem, pro zprac.  

čb. inv. mat. (konstrukce a výroba - Filmový průmysl Barrandov) 
1971 Vyvolávací stroj VAF 1 - vyvolávací automat filmový 16mm (konstrukce a výroba - Filmový  

průmysl Barrandov. Ve FLB sloužil ke zpracování.barevných inverzí Gevachrom 
1975 Vyvolávací stroj  VAF 2 - vyvolávací automat filmový pro autonomní provoz, s univerzálním  

bezzubým transportem filmu 35 a16 mm. Pro "teplé" procesy. (konstrukce a výroba - Filmový  
průmysl Barrandov. Ve FLB tyto stroje sloužily ke zprac. bar negativů a pozitivů v "teplých  
procesech" Kodak ECN-2 a ECP-2. 

1980 Vyvolávací stroje VAB - vyvolávací stroj bezzubý. Opatřený bezzubým transportem filmu 35 mm  
(konstrukce a výroba - Filmový průmysl Barrandov). Ve FlB tyto stroje sloužily ke zpracování  
barevných hromadných kopií ve "studeném procesu" ORWOCOLOR. 

1990 Vyvolávací stroj Filmlab ( Australie ) s bezzubým transportním systémem 35 a 16 mm. Pro  
zpracování barevných negativů v "teplém procesu" Kodak ECN-2. 

1992 Vyvolávací stroj Filmlab (Australie) s bezzubým transportním systémem 35 mm. Pro zpracování  
barevných pozitivů (hromadných kopií) v "teplém procesu" Kodak ECP-2. 
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