Workshop
"Restaurátorské postupy digitálního restaurování metodou DRA"

(I) Cíl workshopu
Cíl workshopu Restaurátorské postupy digitálního restaurování metodou DRA (identifikační
kód projektu NAKI DF13P01OVV006) a cíl Popisu projektu byl zadán v souladu s Tématickou
prioritou 1.3 „Nehmotné kulturní dědictví“ prezentovat průběžné a konečný výsledek projektu a
seznámit odbornou veřejnost s účinností certifikovaných metodik dle seznamu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Metodika digitálního restaurování filmů, jejímž výsledkem je digitálně restaurovaný
autorizát (DRA)
Metodika kolorimetrické a jasové analýzy filmového obrazu na plátně a struktury klíčových
scén černobílých a barevných filmů z hlediska světlotonality obrazu
Metodika stanovení korelace frekvenčního a dynamického průběhu originálního zvukového
mixu vůči restaurovanému mixu tak, aby zvuk u digitální projekce odpovídal parametrům
projekce filmové
Metodika statistického vyhodnocení shody zrakového a sluchového vjemu filmového
a digitálního záznamu a vytvoření hodnoticí stupnice
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
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
Metodiky digitalizace všech typů obrazových zdrojů filmových materiálů.

Workshop projektu tedy primárně sloužil k propagaci těchto metodik prostřednictvím praktického
náhledu (tzv. „na vlastní oči“) na kvalitní praktické výsledky Certifikované metodiky digitálního
restaurování filmů, jejímž výstupem je digitálně restaurovaný autorizát (DRA), a vlastně celý
soubor certifikovaných metodik dle seznamu výše.
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(II) Vlastní program workshopu a jeho lokalizace
Název workshopu: "Restaurátorské postupy digitálního restaurování metodou DRA"
1.

Část 2014

„Master class Jaromíra Šofra - digitalizace filmu Ostře sledované vlaky“.
Workshop proběhl v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových
Varech dne 6. července 2014 a byl součástí premiéry digitálně
restaurovaného filmu Ostře sledované vlaky, režiséra Jiřího Menzela.

2.

Část 2015

„Metoda DRA – Digitalizace národního filmového fondu pod kontrolou
filmových autorů”. Premiéra prvního filmu digitálně restaurovaného
metodou DRA - Kamenný most, režiséra Tomáše Vorla.
Workshop proběhl v rámci české premiéry v kině Lucerna v Praze dne 1.
října 2015 v rámci Mezinárodního filmového festivalu Ostrava Kamera
OKO.

3.

Část 2017

„Aplikace certifikované metodiky DRA na restaurování filmu Radúz a
Mahulena a Place de la Concorde“. Workshop proběhl v prostorách
postprodukční společnosti SOUNDSQUARE v Praze, v digitální laboratoři
ČESKÉ TELEVIZE a v kině LUCERNA v Praze, kde byly promítnuty
v obnovené premiéře filmy „Place de la Concorde“ a „Radúz a Mahulena“
dne 7. listopadu 2017.

-2-

Popis realizace workshopu

1. část workshopu

„Master class Jaromíra Šofra - digitalizace filmu Ostře sledované vlaky“
ČESKÁ PREMIÉRA FILMU OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY ZRESTAUROVANÉHO
METODOU DRA

Partneři workshopu:

NADACE ČESKÉ BIJÁKY
UPP
MINISTERSTVO KULTURY
ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ
ASOCIACE FILMOVÝCH STŘIHAČŮ A STŘIHAČEK
ČESKÁ TELEVIZE
FITES

Výzkumný projekt NAKI Akademie múzických umění v Praze uspořádal ve spolupráci s Asociací
českých kameramanů a s dalšími partnery dne 5. července 2014 v Karlových Varech 1. část
odborného workshopu Restaurátorské postupy digitálního restaurování metodou DRA - Master Class
kameramana Jaromíra Šofra, který o problematice digitalizace hovořil při promítání ukázek
nekvalitních digitalizací filmů režiséra Jiřího Menzela, Konec starých časů, Postřižiny a Rozmarné
léto, provedených neodborně a bez dohledu a souhlasu jejich autorů. Šofr prezentoval spolu
s Markem Jíchou, vedoucím výzkumného týmu NAKI AMU/NFA (národní kulturní identity),
výzkumný projekt, který slouží k vypracování metodik digitalizace národního filmového fondu.
Dalšími hosty Master Classu byli pan Petr Šikoš z Nadace české bijáky, která financuje dosavadní
restaurování a digitalizace českých filmů, dále technolog postprodukční společnosti UPP, Universal
Production Partners, Ivo Marák, pan ing. Jaroslav Sládek, technolog České televize, Martin Vadas
z Českého filmového a televizního svazu FITES a vystoupení uzavřel Pavel Rejholec, digitální
restaurátor zvuku a člen řešitelského týmu NAKI, ze společnosti SOUNDSQUARE.

Marek Jícha a Jaromír Šofr připomněli, že projekt výzkumu NAKI AMU/NFA byl otevřen v roce 2013
a má za sebou již jeden a půl roku plodné práce. Na pracovní schůzce s ministrem kultury Mgr.
Danielem Hermanem Jaromír Šofr uvedl, že výzkumný tým pracuje na objednávku a pro potřeby
Ministerstva kultury České republiky a přináší již první výsledky v podobě dalšího úspěšně
zrestaurovaného filmu Ostře sledované vlaky. Postěžoval si, že nebylo možné tento fakt uveřejnit
formou závěrečných titulků ve filmu (zmínka o použité metodice DRA), jak je běžné v zahraniční
produkci.
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Program:
1. projekce jednoho dílu 35mm kopie filmu Ostře sledované vlaky - 10min
2. projece DCP testu filmu Ostře sledované vlaky (4K/DVD) přímé porovnání výsledků digitalizace
Jaromír Šofr promlouvá s hostem Ivo Marákem (powerpoint) o restaurování filmů a o tom,
že po čtyřech filmech (Marketa Lazarová, Hoří má panenko, Všichni dobří rodáci a Ostře
sledované vlaky) je potřeba vytvořit certifikovanou metodiku DRA, která byla ověřena na
praktických digitalizacích. Smyslem metodiky DRA je, aby process restaurování byl
rychlejší a levnější využíváním vzorkování DRA. Proběhla obsáhlejší prezentace NAKI
(10min) M. Jícha (powerpoint).
3. projekce dílu 35mm filmu Konec starých časů - 10min
4. projekce DCP testu filmu Konec starých časů (HDCAM SM SR/DVD)
Jaromír Šofr promlouvá s hostem Petrem Šikošem o tom, že je potřeba digitalizovat filmy
ve 4K podle metodiky DRA a ne v HD nízkém televizním rozlišení.
5. projekce dílu 35mm filmu Postřižiny - 10min
6. projekce DCP filmu Postřižiny (HDCAM SR/BETACAM/DVD)
Jaromír Šofr promlouvá s hostem Jaroslavem Sládkem, technologem ČT o tom, že se
nedají digitalizovat filmy z kombinovaných kopií - je potřeba digitalizovat negativ a je
nutná účast kameramana na přepisu do HD či 4K, má-li to celé mít nějaký smysl.
7. projekce dílu 35mm filmu Rozmarné léto - 10min
8. projekce DCP filmu Rozmarné léto (HDCAM SR/BETACAM/DVD)
Jaromír Šofr promlouvá s hostem Pavlem Rejholcem o tom, že zvuk je stejně důležitý jako
obraz a že Rejholec pracoval na digitalizacích filmů jako mistr zvuku - restaurátor.
9. projece DCP ukázek zvuku pana Rejholce (powerpoint)
Závěrečná diskuze na téma co dál? Digitalizovat bez restaurátorů-autorů v HD? Jak to navrhuje
NFA a Státní fond kinematografie?

Téhož dne 5. července 2014 proběhla pod patronátem Mezinárodního filmového festivalu
v Karlových Varech slavnostní premiéra nově zrestaurované digitální kopie Ostře sledovaných
vlaků. Projekce byla důkazem, že kvalitní autorizovanou digitalizací v rozlišení 4K a pod dohledem
profesních autorských asociací lze i v České republice nastavit laťku filmového restaurování na
světové úrovni. Způsob práce restaurátorů, který vede k takovým výsledkům se jmenuje Metodika
digitálně restaurovaného autorizátu - DRA. Film Ostře sledované vlaky byl prvním zrestaurovaným
filmem, který splňuje všechna přísná kritéria této metodiky. Po dokončení výzkumného projektu
bude možné výsledné digitalizované filmy certifikovat a uznat tak novou digitální podobu filmů
jako jejich nový originální zdroj. Tento způsob převodu obrazu z filmových 35mm pásů je nutností,
vzhledem k tomu, že dnes jsou již téměř všechny kinosály vybaveny digitálními projektory.
Nedošlo-li by k digitalizaci, staly by se nejlepší české filmy pro nové generace diváků tituly zcela
neznámými.
Výstupem tohoto workshopu bylo velké množství navázaných kontaktů a prezentace výsledků
projektu NAKI před odbornou veřejností i před zástupci státní správy.
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2. část workshopu

„Metoda DRA – Digitalizace národního filmového fondu pod kontrolou
filmových autorů”
ČESKÁ PREMIÉRA FILMU KAMENNÝ MOST ZRESTAUROVANÉHO METODOU
DRA

Partneři workshopu:

MFF OSTRAVA KAMERA OKO
FAMU
MINISTERSTVO KULTURY
ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ

Dne 1. října 2015 proběhl v Malém a Velkém sále Kina Lucerna v Praze workshop a tisková
konference v rámci Mezinárodního filmového festivalu Kamera OKO Ostrava, prezentace projektu
NAKI a jeho dílčích výsledků v rámci výzkumného programu Metody digitalizace národního
filmového fondu DRA, který vyvíjí certifikované metodiky digitálně restaurovaného autorizátu
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(DRA) a prezentuje tyto výsledky při české premiéře prvního filmu digitálně restaurovaného
metodou DRA - Kamenný most, režiséra Tomáše Vorla.
Workshop byl zahájen power-pointovou prezentací doplněnou o ukázky ze vzorkování podle
metodiky DRA při výzkumu NAKI vedeného na Akademii múzických umění v Praze. Řečníci prof.
Jaromír Šofr a prof. Marek Jícha, oba řešitelé projektu NAKI, představili Metodu DRA, její výhody
spojené s dohledem autorů nad digitalizací a s její výraznou finanční úsporností. Rovněž upozornili
na fakt, že neautorizované digitalizace vedou k nedobrým výsledkům, které jsou pro autory filmů a
diváky nepřijatelné a celkově finančně ztrátové. Byl uveden příklad neautorizované digitalizace
filmu Rozmarné léto, provedené NFA bez účasti a vědomí autorů filmu a promítané v kino distribuci
z nosičů DCP. Po stížnostech diváků byly tyto neautorizované digitalizáty staženy z distribuce, čímž
vznikla finanční ztráta jak NFA, tak samotným autorům filmu.
Byly předvedeny ukázky z řádných digitalizací a spolupráce digitálních restaurátorů s expertní
skupinou na vzorkování filmů Holubice Františka Vláčila, Radúz a Mahulena Petra Weigla, Láska,
vzdor a smrt Evy Bergerové a Rozmarné léto Jiřího Menzela. Byl rovněž předveden důkaz o
platnosti metody porovnáním práce tří nezávislých restaurátorů a jejich expertních skupin, které
ve společné projekci vykazovaly až 85% shodu ve výsledném vzhledu obrazu potvrzeném
komentářem kameramana filmu Jaromírem Šofrem, který při restaurování záměrně nebyl
přítomen.
DRA je po světové premiéře filmu Kamenný most, restaurovaného metodou DRA na Mezinárodním
filmovém festivalu Manaki Brothers v Makedonii dne 26.9. 2015 za přítomnosti prezidenta IMAGO
pana Nigela Walterse a po uvedení jeho české premiéry 1.10. 2015 v Kině Lucerna v Praze
realitou, se kterou je potřeba počítat jako s efektivní metodou řešící etické, autorsko-právní i
finanční problémy spojené s digitalizací českých filmů zlatého filmového fondu.
V druhé části workshopu byl předveden samotný digitalizovaný film Kamenný most a byla
předvedena restaurátorská zpráva, která precizně dokládá jednotlivé restaurátorské kroky
provedené na digitalizaci filmu včetně schvalovacího protokolu vybaveného podpisy se souhlasem
celé expertní skupiny včetně autorů filmu.
Powerpointová prezentace je v PŘÍLOZE č. 01 - PREZENTACE DRA 1.10.2015 NAKI

-7-

3. část workshopu

„Aplikace certifikované metodiky DRA na restaurování filmu Radúz a
Mahulena a Place de la Concorde“

Partneři workshopu:

SOUNDSQUARE
ČESKÁ TELEVIZE
NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PRAZE

Akce č. 1 se konala v SOUNDSQUARE Ostrovní 126/30, 110 00 Nové Město
Kontaktní osoba Pavel Rejholec 724185475
7. listopadu 2017 v 10:00 hodin
Akce č.2 byla v ČESKÉ TELEVIZI

Kavčí hory, hlavní vrátnice, Praha 4
Kontaktní osoba je Jiří Černý 736531422
7. listopadu 2017 ve 13:00 hodin

Akce č.3 byla v KINĚ LUCERNA

Vodičkova 704/36, 110 00 Nové Město
Kontaktní osoba je Marek Jícha 723437244
7. listopadu 2017 ve 17:30 hodin

Program workshopu: dne 7. listopadu 2017:

-8-

PRVNÍ ČÁST V SOUNDSQUARE

Na workshopu byly předvedeny praktické postupy při restaurování zvukové složky audiovizuálního
díla prostřednictvím praktických demonstrací na zvukovém zařízení v postprodukčním studiu
SOUNDSQUARE pod vedením digitálního restaurátora filmu Pavla Rejholce. Bylo předvedeno, jak
byl restaurován zvuk filmu Radúz a Mahulena. Byla předvedena a diskutována restaurátorská
zpráva vypracovaná restaurátory Markem Jíchou a Pavlem Rejholcem.
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DRUHÁ ČÁST V ČESKÉ TELEVIZI:

V druhé části byl předveden nově pořízený zvukový skener Resonances v České televizi na Kavčích
horách. Prohlídku a ukázky snímání originálního negativu zvuku filmu Radúz a Mahulena provedl
člen restaurátorské expertní skupiny filmu Radúz a Mahulena Ing. Jiří Černý, vedoucí Zvukové
techniky Obrazové a zvukové výroby České televize.
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TŘETÍ ČÁST V KINĚ LUCERNA:

ČESKÁ PREMIÉRA FILMŮ PLACE DE LA CONCORDE A RADÚZ A MAHULENA ZRESTAUROVANÝCH
PODLE CERTIFIKOVANÉ METODIKY DRA
Třetí část byla věnována prezentaci dvou digitálně restaurovaných filmů podle již certifikované
metodiky digitálně restaurovaného autorizátu (DRA), film Place de la Concorde Étienna-Julese
Mareye a Radúz a Mahulena režiséra Petra Weigla. Oba filmy byly promítnuty ve velkém sále Kina
Lucerna z nosičů DCP 4K. Oba filmy sloužily k ověřování metodik DRA výzkumu projektu NAKI a
byly restaurovány Národním technickým muzeem v Praze a Českou televizí dle uzavřené smlouvy
s cílem ověření Certifikované metodiky digitálního restaurování filmů, jejímž výsledkem je digitálně
restaurovaný autorizát (DRA).
Prof. Marek Jícha (AMU) a Mgr. Ladislav Bezděk (NPÚ) předvedli Restaurátorské zprávy a
Schvalovací autorizační protokoly obou filmů a přečetli pozdravení od režiséra Petra Weigla:
Vážení,
musím se dnes, ze své přítomnosti na projekci Radúze a Mahuleny, pro náhlé zdravotní příčiny,
omluvit a chci, alespoň touto formou, poděkovat za práci na digitalizaci tohoto filmu celému
kolektivu, který na úkolu pracoval. Pro mne, režiséra filmu, byla doposud radostná již sama
skutečnost, že tento film je stále, takřka padesát let, živý a opakovaně Českou televizí, při
významných příležitostech, uváděný. Digitalizace filmu, která mu zaručuje jeho původní kvalitní
působnost, je pro mne vyznamenáním. Rád bych při této příležitosti zmínil opravdu pečlivou a
hluboce zaujatou spolupráci všech, kteří se na tomto úkolu podíleli. Přišlo mně ideálním spojení
vysoké školy s takovouto praxí. Osobně se domnívám, že nelze kompetentněji a angažovaněji
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studentům dokládat přednášenou teorii než takto, konkrétně viditelnými a měřitelnými fakty.
Digitalizace filmu na místě, kde se přednáší, jak dosahovat oborového vrcholu, je optimální a jistě i
exkluzívní. Domnívám se, že jen tímto způsobem by se mělo vyvíjet moderní školství a zvyšovat
tak profesionalita našeho, široce syntetického, oboru.
Děkuji všem zúčastněným.
Petr Weigl
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(III) Srovnání „novosti postupů“ oproti původní metodice, případně jejích zdůvodnění,
pokud se bude jednat o novou, neznámou metodiku, a jejich srovnání s postupy v
zahraničí
Workshop "Restaurátorské postupy digitálního restaurování metodou DRA" představující
funkčnost Metodiky digitálního restaurování filmů, jejímž výsledkem je digitálně
restaurovaný autorizát (DRA), poukazuje na nový pracovní postup sloužící ke zpracování
digitálně restaurovaného filmového díla, který nemá v zahraničí srovnání. Soubor metodik DRA byl
vyvinut na základě získaných praktických zkušeností a potřeb práce digitálního restaurátora během
výroby prvních digitálně restaurovaných českých filmů Marketa Lazarová, Hoří, má panenko,
Všichni dobří rodáci, Ostře sledované vlaky, Kamenný most, Radúz a Mahulena a Place de la
Concorde v období let 2011–2017.
Další inovací postupu metodiky DRA oproti dostupné praxi je samotné restaurátorské vzorkování,
které přispívá ke snížení finančních nákladů na digitalizaci. V průběhu vzorkování dochází k tvorbě
přesného faksimile ze vzorků vybrané referenční kopie. I to je zcela nový postup, který slouží
primárně k analytickému studiu a k nastavení charakteru dochovaného degradovaného obrazu
filmové kopie a k návrhům na kvalifikované odvození či odhad, jak dále postupovat při digitálním
restaurování obrazu, sekundárně ke vzniku faksimile (DFRK), nově sloužícího jako porovnávací
zdroj při restaurování na zcela nově navržené půlené projekci. Tato půlená projekce realizovaná
jedním digitálním projektorem, s jedním barevným prostorem slouží digitálnímu restaurátorovi
k průběžnému porovnávání výsledků restaurátorských interpretací a odhadů s původním
degradovaným faksimile pozitivní kopie. Jde o nový a jedinečný postup vedoucí k rychlé kontrole a
vyhodnocení výsledků koloristických zásahů do digitalizovaného obrazu z negativu filmu.
Zopakujme, že oba porovnávané zdroje jsou promítány jedním projektorem s jedním světelným
zdrojem, a proto nemůže docházet k chybám na základě užití různých barevných prostorů.1

1

Fliegel, K., Krasula, L., Páta, P., Myslík, J., Pecák, J., and Jícha, M., System for objective assessment of image
differences in digital Cinema, in: Applications of Digital Image Processing XXXVII, Proc. SPIE 9217, 17.–21. 8.
2014, San Diego 2014.

- 13 -

(IV) Popis uplatnění certifikované metodiky, informace pro koho je určena, s kterými
subjekty bude uzavřena smlouva o využití výsledku a jakým způsobem bude uplatněna
Uživateli metodiky mohou být všichni vlastníci kinematografických děl, která je třeba digitalizovat
v nejvyšší kvalitě. V České republice se může jednat o velké filmové archivy, jakými jsou Národní
filmový archiv, Archiv a programové fondy České televize, Vojenský historický ústav, Národní
technické muzeum, Barrandov studio archiv (BSA), 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. Šíře uplatnění metodiky vzhledem k její odborné a technologické náročnosti je
zatím limitována, a proto je vhodné používat ji tam, kde je žádoucí zachovat původní vzhled
filmového díla.
V současné době jsou podepsány smlouvy o využití metodiky DRA s Nadací české bijáky,
organizací, která jako první digitalizovala české filmy ve spolupráci s Národním filmovým archivem
a Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary. Smlouva o využití certifikované Metodiky DRA
je rovněž podepsána s Národním technickým muzeem a Českou televizí.
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(V) Seznam použité související literatury
Jícha, M. a kol., Metodika digitálního restaurování filmů, jejímž výsledkem je digitálně
restaurovaný autorizát (DRA), Praha, 2017.
Jícha, M. a kol., Metodika kolorimetrické a jasové analýzy filmového obrazu na plátně a struktury
klíčových scén černobílých a barevných filmů z hlediska světlo tonality obrazu, Praha, 2017.
Jícha, M. a kol., Metodika stanovení korelace frekvenčního a dynamického průběhu originálního
zvukového mixu vůči restaurovanému mixu tak, aby zvuk u digitální projekce odpovídal
parametrům projekce filmové, Praha, 2017.
Jícha, M. a kol., Metodika statistického vyhodnocení shody zrakového a sluchového vjemu
filmového a digitálního záznamu a vytvoření hodnoticí stupnice, Praha, 2017.
Jícha, M. a kol., 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, Praha, 2017.
Jícha, M. a kol., 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, Praha, 2017.
Jícha, M. a kol., Metodiky digitalizace všech typů obrazových zdrojů filmových materiálů, Praha,
2017.
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(VI) Seznam publikací, které předcházely metodice a byly publikovány (pokud existují),
případně výstupy z originální práce
Fliegel, K., Krasula, L., Páta, P., Myslík, J., Pecák, J., and Jícha, M., System for objective
assessment of image differences in digital cinema, Proc. SPIE 9217, Applications of Digital Image
Processing XXXVII, 92170I, SPIE Optical Engineering + Applications, San Diego, California, United
States, 2014. http://dx.doi.org/10.1117/12.2061016
Fliegel, K., Vítek, S., Páta, P., Janout, P., Myslík, J., Pecák, J., and Jícha, M., Evaluation of Color
grading impact in restoration process of archive films, Proc. SPIE 9971, Applications of Digital
Image Processing XXXIX, 997121, SPIE Optical Engineering + Applications, San Diego, California,
United States, 2016. http://dx.doi.org/10.1117/12.2237558
Jícha, M. - Šofr, J., Digitální restaurování památek filmového umění. Metoda DRA, Zprávy
památkové péče. Roč. 76, č. 1 (2016), s. 76-90, Praha: Národní památkový ústav, 2016.
Jícha, M., Šofr, J., a kol., Živý film: Digitalizace metodou DRA, Praha: Lepton studio, 2016. ISBN
978-80-904503-4
Fliegel, K., Vítek, S., Páta, P., Novák, M., Myslík, J., Pecák, J., and Jícha, M., Set of Methodologies
for Archive Film Digitization and Restoration with Examples of Their Application in ORWO Region,
Archiving Conference, Volume 2017, Number 1, May 2017, pp. 62-67(6), Riga, Latvia, 2017.
https://doi.org/10.2352/issn.2168-3204.2017.1.0.62
Fliegel, K., Vítek, S., Páta, P., Myslík, J., Pecák, J., and Jícha, M., Resolution analysis of archive
films for the purpose of their optimal digitization and distribution, Proc. SPIE 10396, Applications
of Digital Image Processing XL, SPIE Optical Engineering + Applications, San Diego, California,
United States, 2017.
(sborník vyjde do konce roku 2017 a poté budou k dispozici i další údaje, např. DOI)
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Dedikace program.

uvedení odkazu na příslušný projekt VaV, výzkumný záměr nebo dotační

Projekt VaV: Číslo projektu: 185
Výzkum Programu NAKI Akademie múzických umění v Praze č. DF13P01OVV006
Poskytovatel: Česká republika - Ministerstvo kultury - organizační složka státu
Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1
IČ: 00023671
Zastoupené: Mgr. Danielem Hermanem
Příjemce: Akademie múzických umění v Praze – Filmová a televizní fakulta
Právní forma: veřejná vysoká škola
Adresa: Malostranské náměstí 259/12, Praha 1, 118 00
IČ: 61384984
Zastoupený statutárním orgánem Doc. Mgr. Janem Hančilem, rektorem
Název projektu:
METODIKY DIGITALIZACE NÁRODNÍHO FILMOVÉHO FONDU
Metodiky hodnocení kvality filmového obrazu z pohledu zrakového vjemu diváka s cílem vytvoření
rovnocenné restaurované digitální kopie v porovnání s mateřskými archivními filmovými
obrazovými zdroji.
Identifikační kód projektu: DF13P01OVV006
Cíl projektu:
Cílem řešení projektu je uchování hodnot kulturního dědictví pro další generace a jeho zpřístupnění
široké obci zájemců a uživatelů s možností rozšíření i do mezinárodních zájmových sfér v kvalitě
věrné původnímu dílu. S tím souvisí výzkum nástrojů a metodik a jejich ověření pro odborné
zkvalitnění současného systému péče o archivní fondy s využitím nových metod a moderních
technologií průzkumu a prezentace kulturního dědictví, jejichž cílem je jeho zabezpečení a
ochrana. V tom směru předložený projekt naplňuje v plném rozsahu cíle programu NAKI a
výsledky výzkumu poslouží všem organizacím zabývajícím se digitálním restaurováním filmů a
bude velkou pomocí pro nově vznikající postprodukční restaurátorské dílny. Podpora digitalizace a
restaurování národního filmového fondu je nutnou odezvou na obdobné restaurátorské ale i
komerční hnutí ve světě propagující návrat starých filmových fondů zpět do kin k divákům a jejich
nové komerční využití. Jde o vytvoření certifikovaných metodik nejvýhodnějšího postprodukčního
zpracování digitalizovaného filmu tak, aby jasová a barevná struktura obrazů na plátně u filmové a
digitální projekce byla rovnocenná a přitom vynaložené finanční prostředky státu na digitalizaci
byly minimální. Současným cílem je vytvoření měřící laboratoře založené na laboratorním
filmovém a digitálním kalibrovaném projektoru v prostoru se standardními pozorovacími
podmínkami. Součástí bude také vytvoření centra poradenské a analytické služby pro potřeby
průmyslové digitalizace kinematografických obrazů, které bude zajišťovat aplikaci certifikovaných
metodik v praxi.
Kontakty:
prof. MgA. Marek Jícha +420 723437344 lampafilmx@gmail.com
prof. Mgr. Josef Pecák, CSc +420 608311102 pecakj@famu.cz
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Workshop
"Restaurátorské postupy digitálního restaurování metodou DRA"
PŘÍLOHA č. 01 - PREZENTACE DRA 1.10.2015 NAKI
Powerpointová prezentace
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