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mácí zábavy ve vysokém rozlišení. Blu-ray Film Fest 
se koná také díky finanční podpoře BDA European 
Promotion Committee. Společnost BrickBox Digital 
Media je jeho generálním partnerem.

Informace
Svět vysokého rozlišení přináší každý den mnoho 
nových informací. Proto jsme vsadili na internet 
a prostřednictvím našich stránek www.bluraydisc.cz 
je chceme poskytovat širokému okruhu čtenářů. 

Právě na internetu hledáme i mediální partnery, 
jimiž se staly především servery www.csfd.cz, 
www.hdmag.cz, www.golis.cz a www.hifi-voice.cz, 
který dokonce z Blu-ray Film Festu a Home Cinema 
Praha 2009 přinese on-line zpravodajství. Zásadní 
roli však stále sehrávají specializované časopisy, 
například Stereo a video, který si vzhledem k péči, 
jakou od roku 2006 věnuje otázkám HD, Blu-ray disků 
a prostorového zvuku, zasluhuje maximální podporu 
distributorů a dovozců hardware.

Blu-ray Film Fest jsme založili proto, aby každý 
publicista, prodejce, filmový profesionál či vážný 
zájemce o domácí kino měl možnost poznat ak-
tuální vývoj tohoto formátu.

Prožijte to!

Pavel Borowiec
předseda správní rady Blu-ray Forum.cz 

Čtyři motivy z poradce pro prodejce v podobě vějíře.

Veletrh IFA, který se ko-
nal v září letošního roku, 
potvrdil, že Blu-ray disky 
nabízejí pro období ně-
kolika nadcházejících let 

silný obchodní potenciál. V Evropě bude na Blu-ray 
discích do konce roku 2009 zhruba 1 500 filmových 
titulů ve vysokém rozlišení obrazu. Blu-ray disk před-
stavuje jediný celosvětově respektovaný nosič. Lze 
očekávat, že počet snímků se od roku 2010 začne 
zvyšovat ještě rychlejším tempem. V současnosti ne-
existuje žádný úspěšný kinohit, který by se neobjevil 
na Blu-ray disku. Navíc pro majitele obsáhlých video-
ték na mimořádně populárním a úspěšném nosiči 
DVD video se na rozdíl od přechodu z analogového 
nosiče VHS video k optickému disku s digitálním zá-
znamem nabízí velmi jednoduché a elegantní řeše-
ní. Při nákupu Blu-ray přehrávače nebo perspektivně 

Blu-ray rekordéru si díky plné kompatibilitě formátů 
DVD video a Blu-ray disk vytvoří jedinou velkou vi-
deotéku a nepřijde o žádný film v digitální podobě.

Jasným důkazem toho, že se formát Blu-ray disků pro-
sazuje na trhu, začíná být v současné době nabídka 
Blu-ray přehrávačů široké škály značek. Na Home Ci-
nema Praha 2009 najdete Blu-ray přehrávače nejen 
od firem, které na formát Blu-ray disků vsadily již v je-
ho začátcích, jako jsou Sony, Pioneer, Sharp, ale také 
Denon, Harman Kardon a dokonce Marantz nebo 
Onkyo, jež s vývojem takového přístroje původně 
nepočítaly. Společným rysem všech těchto značek 
je snaha o dosažení maximální kvality obrazu i zvu-
ku. Blu-ray disk jim umožňuje tuto kvalitu nabídnout 
a poskytnout příznivcům domácího kina možnost, 
aby svůj film viděli na skutečně velkém plátně s pro-
storovým zvukem, jaký doposud neslyšeli.

Zážitek
Máme-li jedním slovem 
vystihnout, čím se Blu-ray 

disk odlišuje od ostatních nosičů, tak to je mimořád-
ně silný zážitek. Pronajali jsme nejluxusnější kinosály 
v Praze – Gold Class ve Village Cinemas Anděl, aby 
návštěvníci naší přehlídky mohli během moderova-
ných prezentací nerušeně sledovat vysokou kvalitu 
obrazu i prostorového zvuku, ale také aby se sezná-
mili s funkcemi, jako je BD-Live. 

Data, Analýzy a Prognózy
Přestože není Blu-ray disk na 
trhu dlouhou dobu, máme 
k dispozici první výsledky 
prodejů, analýzy současné-

ho trhu a především prognózy pro období 2009−10. 
Můžete se s nimi seznámit během konferencí v ki-
nosálech ve Village Cinemas Anděl. Další prezentace 
se zaměří na technologické otázky, produkci Blu-ray 
disků v České republice a na aktuální nabídku hard-
ware, pro niž vysoké rozlišení obrazu představuje 

nový standard. Mimořádně důležitá zůstávají setkání 
s architekty a zástupci firem, které se zabývají instala-
cemi; pokud se nebude v obytných místnostech po-
čítat s umístěním zobrazovačů s maximální obrazov-
kou nebo velkým plátnem, filmy ve vysokém rozlišení 
obrazu se jen těžko prosadí.

Reklama
a podpora prodeje
Díky Blu-ray Disc Association se 
sídlem v USA, která prostřednic-
tvím svého European Promotion 
Committee připravila reklamní 
kampaň pro státy EU, jsme měli 
možnost vytvořit její českou verzi 
na podporu prodeje. Obsahuje 
poradce pro prodejce Co je Blu-
-ray, letáky, POS pro Blu-ray pře-
hrávače a stojany do obchodů. 
Ze sloganů: Dívejte se, Poslou-
chejte, Hrajte a Tvořte je zřejmé, 
že zachycuje celý koncept do-



Program přehlídky
14. až 17. října 2009

středa 14. října 2009 – 20.00 zahájení 
Křest k premiérovému uvedení Blu-ray disku Sněhurka a sedm trpaslíků v české verzi

Hotel Angelo 

čtvrtek 15. října 10.00 – 18.00 
konference

od 10.00 do 14.00
Vysoké rozlišení obrazu - budoucnost domácí zábavy
ve Village Cinemas Anděl, Radlická 1e, Praha 5 Smíchov.

od 10.00 do 18.00
moderované prezentace Blu-ray disků 

v sálech Gold Class Village Cinemas Anděl 

témata: 
Gold Class A

Kvalita obrazu v HD – film, hudba a interaktivita menu 
Kvalita obrazu v HD - hry a interaktivita menu PS3 a BD Live 

BD a větší úhlopříčka obrazu – LCD TV a Full HD digitální projektory 

Gold Class B
BD a větší úhlopříčka obrazu – Full HD digitální projektory – High End zdroje signálu

Instalace kin s HD
Studiová kvalita zvuku u Blu-ray nosičů
Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio.

Moderované prezentace připravuje 

S využitím ukázek z těchto a dalších titulů
Bourneova kolekce, Monstra oceánů 3D + 2D, Milionář z chatrče,

Andělé a démoni, Gladiátor, X-Men Origins: Wolverine,
Mission Impossible 3, Sněhurka a sedm trpaslíků,

Asterix a Olympijské hry, Veřejný nepřítel č. 1,
Veřejný nepřítel č. 1 – Epilog, Terminátor (anglická verze)

pátek 16. října 10.00 – 18.00 
moderované prezentace Blu-ray disků 

v sálech Gold Class A a B Village Cinemas Anděl 

konference
od 10.00 do 12.00

Blu-ray Disc: Nová kvalita prostorového zvuku s důrazem na DTS
od 12.00 do 14.00

Instalace, řídicí systémy a inteligentní domy
– aktuální trendy aneb potřeba velkého filmového plátna

sobota 17. října 10.00 – 18.00 
moderované prezentace Blu-ray disků v sálech Gold Class A a B Village Cinemas Anděl
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Vysoké rozlišení obrazu 
- budoucnost domácí zábavy

čtvrtek 15. října 2009 od 10 do 14 hodin
Village Cinemas Anděl, Radlická 1e, Praha 5 Smíchov.

Společnost Red Lion si vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci

V ÚVODNÍ ČÁSTI KONFERENCE ZAZNÍ NÁSLEDUJÍCÍ PREZENTACE:

Blu-ray disc od A do Z
přednášející Ondřej Mayer

Head of Video services,
BrickBox Digital Media

Prodej nosičů Blu-ray disc v Evropě
Neils Leibbrandt

Chairman European Promotion Committee,
Blu-ray Disc Association

Vývoj prodeje Blu-ray disků v České republice
Pavel Borowiec

předseda správní rady Blu-ray Forum.cz

Blu-ray disc - distribuční formát pro Home Video
Barbora Mudrová

Vedoucí speciálních projektů
BrickBox Digital Media




