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Filmové a laboratórne procesy v projekte SFÚ  

Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva a jeho sprístupňovanie 



 Filmové laboratórne procesy ležia na začiatku 
technologického reťazca filmového a digitálneho 
reštaurovania filmov. 

 Prednosťou laboratórnych filmových procesov sú: 
 vysoké kvalitatívne parametre 
 zvládnutie vysokej objemovosti prác v relatívne 

uspokojivom čase 
 dlhodobá časová stálosť  zreštaurovaných filmov 
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 Jedno, alebo obojstranne perforovaný pás normalizovaných 
rozmerov z pružného transparentného materiálu (podložka) 
ktorý nesie aktívnu želatínovú vrstvu a je určený pre zhotovenie 
záznamu obrazovej, zvukovej, alebo obrazovej a zvukovej 
informácie.  

 Prípadne takýto pás s už existujúcim záznamom obrazu, zvuku, 
alebo obrazu a zvuku, určený pre tvorbu, výrobu, uchovávanie a 
distribúciu audiovizuálnych diel. 

 Jeho rozmery sú definované normami. Najčastejšie uvádzanými 
sú šírka filmu (35mm, 16mm...) a pomer strán obrazu (1:1,85...) 
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 International Federation of Film Archives (FIAF) 

 Založená 1938 

 SFÚ členom od roku 2001 

   http://www.fiafnet.org/uk/  
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 Združuje 156 inštitúcií zo 77 krajín (84 riadnych, 72 pridružených 
členov /2012/) 

 Ako hlavný predmet činnosti riadnych členov sa predpokladá:  
 Zhromažďovanie, katalogizácia, uchovávanie a poskytovanie prístupu k 

obnoveným filmovým dielam a súvisiacim dokumentom.  

 Členovia musia spĺňať  napr. nasledujúce podmienky:  
 Rešpektovanie a uplatňovanie tzv. etického  kódexu 
 Ochrana filmov musí byť jedným z predmetov hlavnej činnosti 
 Vyžaduje špecializované vybavenie a zariadenia 
 Vyžaduje sa zamestnávanie špecializovaných odborných pracovníkov 
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 Predpokladá sa aj kultúrny rozmer činnosti inštitúcie:  
 projekcie a predvádzanie filmov s využitím filmových kópií 

špeciálne vyrobených pre tento účel  

 prevádzkovanie kín, knižnice 

 vydávanie kníh, časopisov  

 zhromažďovanie a vystavovanie múzejných predmetov 
vzťahujúcich sa k problematike filmového umenia a filmovej 
technológie.  
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 Filmové archívy a filmoví archivári sú strážcami svetového dedičstva 
pohyblivých obrazov. Ich povinnosťou je chrániť toto dedičstvo a odovzdať 
ho ďalším generáciám v čo najlepšom možnom stave a ako najvernejšiu 
možnú podobu práce jeho tvorcov. 

 Filmové archívy musia rešpektovať originálne materiály, ktoré spravujú, až 
do konca životnosti týchto materiálov.  

 Ak si okolnosti vyžadujú nahradenie originálov novými materiálmi, archívy 
sú naďalej povinné rešpektovať formát týchto originálov.  
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Do prevádzky 
uvedený v roku 2008 
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 Obojsmerná – do skladu i zo skladových 
priestorov 

 Proces teplotného vyrovnania 
 Aby sa zabránilo kondenzácii vodných pár na filme, pri 

zvyšovaní teploty v komore musí zostať relatívna 
vlhkosť na úrovni nižšej než je relatívna vlhkosť v 
sklade. 
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Historické materiály                                       

 (unikátne filmy a fragmenty od roku 1895) 

Slovenský zvukový týždenník NÁSTUP             (ročníky 1938-1945) 

filmy ŠKOLFILM výrobné družstvo                     (ročníky 1941-1949 
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Dlhometrážne a krátkometrážne hrané filmy vyrobené pred  
rokom 1991 

Dlhometrážne a krátkometrážne hrané filmy vyrobené po  
roku 1991 (+ Zákon č. 343/207 §34, §36, §47) 
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Dokumentárne a animované filmy vyrobené pred  rokom 1991 

Dokumentárne a animované filmy vyrobené po  roku 1991  

(+ Zákon č. 343/207 §34, §36, §47) 

Spravodajské filmy TÝŽDEŇ VO FILME          

(ročníky 1945-1990) 

Spravodajské filmy SONDA                                 

(ročníky 1976-1990) 
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Spravodajské filmy SVET VO FILME                                       
(ročníky 1958-1963) 

Spravodajské filmy POĽNOMESAČNÍK                                
(ročníky 1954-1974) 

16 mm filmové materiály, 70mm kópia 

Filmové a laboratórne procesy v projekte SFÚ - Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva a jeho sprístupňovanie 20 



357 celovečerných hraných filmov. 
 156 z nich je s cudzojazyčnými podtitulkami  

3157 krátkych a stredometrážnych filmov,  

z toho 66 v cudzojazyčnej verzii 

295 unikátnych historických dokumentárnych materiálov 
nakrútených od roku 1895  
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3546 slovenských a 278 zahraničných filmov 

212 čísiel periodika Nástup (od roku 1938)  

2316 čísiel periodika Týždeň vo filme (od roku 1945) 

364 čísiel periodika Československý filmový týždenník (od roku 1957) 

156 čísiel periodika Svet vo filme (od r.1958)  

180 čísiel periodika Sonda (od roku 1976) 

73 titulov Školfilmu 
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1. Teplota 

2. Relatívna vlhkosť 
1. Vetranie - Klimatická izotropia (izotropné prúdenie 

vzduchu (rovnaké vo všetkých smeroch) 

3. Čistota 

4. Stabilita prostredia 
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 Trvalý prísun tepla z okolia spôsobuje urýchlenie  

    a rozšírenie chemických rozkladných procesov do 
celého materiálu 
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 Konzervovanie pri nízkej relatívnej vlhkosti 
vzduchu je nutné zvlášť v prípade farebných 
filmových emulzií. 

 Hydrolytická reakcia tvorí hlavný mechanizmus 
rozkladu plastov na báze celulózy  - filmov.  

 Vysoká vlhkosť urýchľuje tento typ  chemických reakcií. 
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 Želatína, ako základný komponent emulznej vrstvy filmu je náchylná ku 
napadnutiu baktériami, plesňami a hubami.  

 Zvýšenie relatívnej vlhkosti nad 60% prospieva šíreniu mnohých 
mikroorganizmov. 
 Z tých, ktoré najčastejšie napadajú emulzie, sa jedná o plesne rodu Aspergillus a  

Penicilium  

 Počiatočné štádiá sú ťažko identifikovateľné 
 

 Infikovaný materiál môže rýchle infikovať ostatné uskladované filmy 
 

 Neskoré  štádiá – definitívna strata obrazovej informácie 
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 V prípade plesňou napadnutého, alebo 
infikovaného filmu je nevyhnutné absolvovať 
laboratórnu obnovu i v prípade, že by sa jednalo 
iba o digitálne reštaurovanie 
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 Vzájomný vzťah medzi vonkajším prostredím a 
prostredím v sklade. 

 Vzájomný vzťah medzi prostredím v sklade a filmom. 

 Vzájomný vzťah medzi obalom a filmom 

 Vzájomný vzťah medzi materiálmi, ktoré tvoria film. 
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 Výpary kyseliny octovej degradujú podložku filmu a emulznú 
vrstvu (napr. žltú obrazovú vrstvu FF)  

 Dá sa identifikovať aj charakteristickým octovým zápachom 
 Má tzv. „samourýchľovacie“ vlastnosti 
 Vlhkosť je hlavným katalyzátorom vzniku octového syndrómu 
 Zvýšená pozornosť o.s. od r. 1980 
  Riešenie r. 1992 
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 Ku scvrkávaniu dochádza z dôvodu chemického rozkladu 
(napríklad vyparovaním zmäkčovadla podložky filmu) 

 Ďalším faktorom je aj zmena vlhkostných parametrov v kotúči 
filmu pri danej tesnosti vinutia závitov kotúča 

 Deformácie – tzv. kĺzanie sa filmu vo zvitku 

     a tvarové zmeny 
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 Napätie vo zvitku sa uvoľní zmenou otočiek, závitov 
zvitku na mnohouholníkový tvar 

 Ak strata pôvodného tvaru trvá dostatočne dlho, 
deformácia sa stáva trvalou = problémy pri skenovaní 

 Jediná prevencia: 
 Opakované, systematické prevíjanie kotúčov filmu  

    vo filmovom archíve 
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35 
mm 
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Negatív obrazu 

Negatív zvuku 

Duplikačný pozitív 

Duplikátny negatív 

Inverzný originál 

Internegatív 

Magnetický zvukový pás 
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Negatív 
obrazu 

Negatív 
zvuku 

41 



Negatív 
obrazu 

Negatív 
zvuku 

Pozitívna 
filmová 

kópia 
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Vstupná kontrola, inšpekčná činnosť 

Diagnostika, správa o tzv. náleze 

Individuálne technologické doporučenia 

Rozhodnutie o spracovaní 

Prezervačná činnosť 

Výroba nových filmových materiálov na polyesterovej podložke 
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DIAGNOSTIKA, INŠPEKCIA, ODPLESNENIE 

ČÍSLOVANIE, VÝROBA  VYROVNÁVACÍCH  KÓPIÍ 

VÝROBA VZOROVEJ ARCHÍVNEJ KÓPIE 

VÝROBA DUPLIKAČNÝCH MATERIÁLOV 

VÝROBA KONTROLNEJ KÓPIE 
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100% kompatibilita so súčasnými aj budúcimi digitálnymi 
technológiami 

Je schopný prijať prakticky kompletnú obrazovú informáciu z 
originálneho negatívu, či iného východiskového materiálu 

Súčasné prepisové a skenovacie zariadenia sú pripravené na 
prácu s týmto laboratórnym filmovým materiálom 
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Extrémne nízka zrnitosť 

Vynikajúca mikro štruktúra obrazu  
(= kresba v detailoch) 

Excelentná ostrosť 
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 Slúži ku základnému a podrobnému oboznámeniu sa so stavom 
dodaného  filmového materiálu a jeho zdokumentovaniu 

 
 Prevádza sa na pracovisku vybavenom celou škálou technologického 

vybavenia od prevíjacích stolov špeciálne upravených pre archívne 
potreby - až po moderné inšpekčné zariadenia vybavené viacerými 
televíznymi reťazcami  a  počítačovou detekciou defektov, vrátane 
generovania výpisu doplneného o fotografický záznam 
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 Presná lokalizácia defektu 

 Fotografický záznam z činnosti zariadenia 

 Video záznam z činnosti zariadenia 

 Sken filmu v oblasti viditeľného svetla 

 Sken filmu v infračervenej oblasti 
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 Kľúčová požiadavka na dnešné filmové kopírovacie 
procesy pre filmové archívy 

 Význam zásadne stúpa so zmenšovaním šírky filmu 

 V spojení s krokovým posunom filmu a full-frame 
optickým kopírovaním prináša zásadné zlepšenie 
kvality (ostrosti, detailov) obrazu archívnych filmov 

 Imerzná tekutina nemá nijaký vplyv na filmy 
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 Poškodený film je 
ponorený do tzv. 
imerznej tekutiny  

    s indexom lomu 
blízkym podložke 
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 Týmto postupom sa 
významnou mierou 
automaticky eliminujú 
mechanické poškodenia 
(ryhy, rysky) vzniklé 
mimo kameru, 
napríklad 
opotrebovaním v čase 
vzniku filmového diela 
častým kopírovaním 
(úspešné tituly) 
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 (+) Obrazové dáta uložené na filme prostredníctvom 
laboratórnych technológií s veľkou rezervou 
presahujú možnosti súčasných priemyselných  
štandardov - bez ohľadu nato , či sa jedná o 
rozlíšenie 2K a 4K, alebo HDTV 

 (-) Nároky na objem súčasných dátových úložísk 
extrémne narastajú s rozlíšením filmového skenu 
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 (+) Informácie uložené na novo vyrobených 
filmových nosičoch v SFÚ Bratislava sú plne 
kompatibilné s dátovými formátmi budúcnosti (i 
doposiaľ nevyvinutými) v rozsahu desaťročí až 
storočí  
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 (+) Prezervačné filmové procesy filmovej obnovy 
realizované v SFÚ cestou laboratórnych procesov 
sú mimoriadne  cenné i z pohľadu množstva 
filmových titulov, ktoré nie je možné v 
dohľadnej budúcnosti previesť do digitálnej 
(prípadne i zreštaurovanej) podoby = prínos pre 
digitálne postupy („obrazové konzervy“)  
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 Začína sa na snímacej strane (konvenčne) 

 Začína sa i vo východiskových materiáloch filmových 
archívov 

 Prechádza obrazovou laboratórnou i digitálnou  
praxou 

 Končí sa vo filmovej projekcii – filmovom projektore 
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 Súčasné farebné filmové materiály obsahujú tzv. 
„automatickú masku“ zlepšujúcu farebné podanie 

 Prvé farebné kinematografické filmy boli 
nemaskované, cca do 50-tych rokov min. storočia 
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Tzv. maskovaný materiál 
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Úplná strata 
kolority 
pôvodného filmu, 
Obraz sa  stáva 
takmer 
monochromatický 
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