FILMOGRAFIE: dokumenty, reportáže, prezentační filmy
NEKOMERČNÍ FILMY

žlutě - filmy odkoupeny
Národním filmovým archivem

Metoda Time Average

1980

pro Fakultu stavební ČVUT

1983

Vltavský karneval
Minimis Strakonice *84

zdokumentování vědeckého
experimentu – měření deformace
součásti holografickou metodou
reportáž z mezinárodní výstavy
zemědělských strojů v Paříži
reportáž z neckyády na Vltavě
reportáž z letecké navigační soutěže

pro VTS (Vědeckotechnickou společnost) a
STS Strakonice
Mohelnický dostavník

Paříž

průvodce Paříží

1985

Diplom – Meziokresní přehlídka PI+ST
Čestné uznání - Benátky n. Jizerou *86

Létáme na Blaníku

instruktážní film pro pilotní žáky

1985

podle tohoto filmu byl natočen výukový film
v Krátkém filmu Praha

Masopust na Dobrši*85
Sběrací návěsy Horal
Krmný sběrací návěs MV3032

reportáž z tradičního svátku na Šumavě 1985
prezentační film
1987
prezentační film
1987

Archimédův zákon po
indiánsku

teorie ing. Pavla Pavla vysvětlující
přepravu kamenných kolosů po jezeře
Titicaca a pokus dokazující tuto teorii

1988

Výlet za nultý poledník I
Výlet za nultý poledník II

1988
1988

Prázdninový cíl - Strakonice

reportáž z cesty po západní Evropě
reportáž z cesty po západní Evropě
žlutě - filmy odkoupeny
Národním filmovým archivem
průvodce Strakonickem

Ortas - váhy Fairbanks

animovaná reklama

1992

Montáž váhy Schenck DFT
E2
Rehas *93

prezentační film

1994

výstava a festival pro zdravotně
postižené - dokument
prezentační film

1993

festival pro zdravotně postižené –
dokument
festival pro zdravotně postižené dokument
festival pro zdravotně postižené dokument
dokument o oživování šumavských
potoků
anglická verze Revitalizace
Libotyňského potoka pro výstavu v
Budapešti
dokument o oživování malého
šumavského potoka s technologickým
postupem
děti z umělecké školy tvoří
v středověkých interiérech
reportáž ze závodů psích spřežení
pracovní postup chirurgického zákroku

1995

prezentační film

1995

sestřih záznamu koncertu hudebníků se
středověkýmí nástroji pro účely
doplnění výuky základních a středních
škol
prezentační film
festival pro zdravotně postižené –
dokument
prezentační film
festival pro zdravotně postižené dokument

1996

Sima *1983

KOMERČNÍ FILMY

STS Strakonice, tradice a
budoucnost
Salve Caritas *1995
Salve Caritas *1996
Salve Caritas *1997
Revitalizace Libotyňského
potoka
Revitalisation of the
Libotyně Stream
Revitalizace Mladíkovského
potoka
Probouzení minulosti
Škvořetice *93
Operace výduti břišní aorty
intraluminární bezstehovou
technikou se změnou
v pořadí anastomóz
Montáž váhy Schenck DFT
E2 18x3 metry
Umění odrazem dějin

VOŠ a SPŠ Strakonice
Salve Caritas *1998
STS Strakonice
Salve Caritas *1999

červeně jsou orámované filmy, které si
můžete přehrát na youtube

1984
1984

1991

pro STS Strakonice
pro STS Strakonice
Česká národní soutěž
Benátky nad Jizerou

vyrobeno v české, anglické a německé verzi

1993

1996
1997
1994

Ocenění na EKOTOPFILM Žilina 1995

1996

1995

1993
1994
1994

1997
1998
1998
1999

Ocenění na ARSFILM Kroměříž *94

natočeno lékaři při operaci,
BATIC FILM - střih, hudba, komentář

Ta naše volyňská průmka
Salve Caritas *2001

prezentační film
festival pro zdravotně postižené dokument
upoutávka pro Českou televizi
francouzská verze prezentačního filmu

2000
2001

Život pod bezednými koši

medailon basketbalového trenéra
M. Vondřičky

2003

Ústav sociální péče Osek
historie a současnost

film o hisrorii ÚSP Osek, o rozsáhlé
rekonstrukci areálu a současném stavu

2004

…a písničky žijí dál

medailon dudáka, sběratele lidových
písní a tanců a zakladatele
Prácheňského souboru písní a tanců
Josefa Režného

2004

Salve Caritas *2004

festival pro zdravotně postižené dokument

2004

Otavská plavba

průvodce tokem Otavy – pozvánka do
Pootaví

2004

Salve Caritas *2005

festival pro zdravotně postižené dokument
Střihové video se záběry Otavy
z letadla, lodi, ze země i z koňského
hřbetu s hudbou Václava Nováka
dokument o tradičních trzích s kulturním
programem, které probíhají vždy 1.
prosincový víkend na strakonickém
hradě
dokument o dětském folklórním
souboru, který oslavil 25 let existence

2005

upoutávka na XVII.
Mezinárodní dudácký
festival

animovaná upoutávka pro Českou
televizi (2D malba na PC)

2006

podle plakátu výtvarníka Petra Koláře

XVII. Mezinárodní dudácký
festival Strakonice 2006

dokument z MDF doplněný galerií 17
klipů s ukázkami písní a tanců
některých účastníků festivalu
festival pro zdravotně postižené dokument
pátrání po slavném rodákovi z Nového
Jičína, který zpracoval zákony pro
výrobu betonu
prezentační film vzdělávací akademie
bfz
reportáž z Pohádkového dne pořádané
každý rok v některém jihočeském
městě

2006

DVD v české, anglické, německé verzi

Život jako obří slalom

medailon lyžařské legendy Ladislava
Matějky z cyklu GOS
Galerie Osobností Strakonicka

2007

Strakonice

prezentační dokument o městě

2008

Ta naše volyňská průmka

prezentační film (aktualizace filmu
2008
z roku 2000)
dokument – několikaminutová
2008
vystoupení 22 souborů a jednotlivců na
MDF 2008
výukový a prezentační film pro Teplárnu 2010
Strakonice a. s.

Salve Caritas *2002
Chriso Chemie

Otava

Adventní trhy ve
Strakonicích

Prácheňáček

Salve Caritas *2007
In the Track of Petr Rittinger

bfz
Pohádkový den 2007

Galerie souborů a dudáků
XVIII. MDF Strakonice 2008
Teplo je život

2002
2002

BATIC FILM - překlad z francouštiny a
komentář

DVD v české, anglické, německé, ruské a
španělské verzi

2005

2006

pro Jihočeské muzeum České Budějovice

2006

2007
2007

pouze v anglické verzi

2007
2007

určeno pro prezentaci na Youtube
cena poroty na Tourfilm (Karlovy Vary)

master v HDV, Blu-ray

master v HDV, Blu-ray

Strakonice dnes, today,
heute, segodňa, vandaag

Rozsáhlý dokument o historii a
současnosti Strakonic a průvodce
okolím

2010

master v HDV, Blu-ray
DVD v české, anglické, německé, ruské a
holandské verzi
Kromě plné verze fimu (75 min) obsahuje
DVD i krátkou verzi (30 min)

Galerie souborů a dudáků
XIX. MDF Strakonice 2010

dokument – 30 minutový kaleidoskop
z průběhu festivalu
+ 7 klipů - několikaminutových
vystoupení souborů a jednotlivců na
MDF 2010

2010

master v HDV, Blu-ray, DVD

Netradiční prohlídka
strakonického hradu

záznam netradiční prohlídky
strakonického hradu, při které členové
dětského zastupitelstva Strakonic
v dobových kostýmech hrají scénky
z historie hradu, školní výpravy i
veřejnost provázejí loutky Spejbla a
Hurvínka

2011

master v HDV, Blu-ray, DVD

The Stonehenge Experiment
Experiment Stonehenge

Dokument mapující 30 let pokusů
experimentálního archeologa Pavla
Pavla. Hlavní důraz je kladen na
vyřešení stavby svatyně Stonehenge.
Film vznikal souběžně v anglické a
české verzi s anglickým a českým
průvodcem. 17 minut

2013
premiéra
9.4.2013

Blu-ray, DVD, česká a anglická verze s jinými
moderátory

XX. MDF Strakonice 2012
Festivalový kaleidoskop
Galerie souborů a dudáků

dokument – kaleidoskop z průběhu
festivalu
+ 20 klipů - několikaminutových
vystoupení souborů a jednotlivců na
MDF 2012
93 minut

2013

Blu-ray, DVD

Ta naše volyňská průmka

prezentační film (aktualizace filmu
z roku 2008) 25 minut

2014

DVD 4:3

XXI. MDF Strakonice 2014
Festivalový kaleidoskop
Galerie souborů a dudáků

dokument - kaleidoskop z průběhu
festivalu
+ 17 klipů - několikaminutových
vystoupení souborů a jednotlivců na
MDF 2014
82 minut

2014

Blu-ray, DVD

Stéla urnové kobky v lesním
hřbitově
Stele for the Urn Valut at the
Forest Cementery

Dokument o vzniku uměleckého díla
sochařů Zdeňka Ruffera a Zorky Krejčí
unikátní technologií odlitím ze
speciálního betonu.

2015

FullHD – mpeg4, DVD

Experiment Stonehenge
The Stonehenge Experiment

Remake dokumentu mapující 30 let
2017
pokusů experimentálního archeologa
Pavla Pavla doplněný o nalezené
dokumenty. Film je v anglické a české
verzi s anglickým a českým průvodcem.
17 minut

Blu-ray, DVD

Oslava 100. výročí vzniku ČZ Reportáž z oslav 100. výročí založení
ČZ s doprovodnými akcemi a výstavou
historických motocyklů

2020

FullHD – mpeg4

Návrat Čertova kamene

2021

FullHD – mpeg4

Reportáž z usazování viklanu Čertův
kámen zpět na původní místo po 150
letech

