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Anotace: 

• Digitální učební materiál je určen do výuky 
ČJ pro žáky 4. ročníku pro práci s 
dataprojektorem nebo interaktivní tabulí. 

• Prezentace slouží k rozšíření učiva, je 
součástí tématického okruhu Literární 
výchova – literární pojmy: film. 

• Prezentace je zaměřena na vznik, historii 
a současnost filmového studia Barrandov. 



Názvy filmového studia 

• do roku 1945 - Filmové továrny 
AB na Barrandově 

• do roku 1991 – Filmové studio 
Barrandov 

• nyní – Barrandov Studio  

• je to komplex filmových studií v 
Praze 

• největší v České republice, jeden 
z největších v Evropě 



Začátky studia 

• v roce 1921 založil Miloš Havel 

společnost AB ( Ateliéry Barrandov) 

• stavba moderního filmového studia 

začala 28. 11. 1931 

• o 14 měsíců později natočen 1. film 

Vražda v Ostrovní ulici 

• studia měla 300 stálých zaměstnanců 

a produkovala 80 filmů ročně 



Historie studia 

• během okupace Československa studia 

spadla do područí nacistů 

• pokračovalo se však v dalším budování 

filmových studií 

• Barrandov se mohl začít srovnávat se 

studii v Berlíně či Mnichově 



Historie studia 

• po 2. světové válce byla studia 

znárodněna a zůstala pod vlastnictvím 

státu do roku 1991 

• studia spadala pod podnik 

„Československý státní film“ 

• během tohoto období byly vystavěny: 

filmové laboratoře, trikové, dabingové a 

efektové studio, vodní nádrž pro točení 

podvodních záběrů 



Současnost studia 

• po sametové revoluci v roce 1989 bylo 

studio privatizováno, stát přestal 

poskytovat finanční podporu 

• studia se s touto změnou těžce potýkala, 

jednu dobu to vypadalo, že budou zavřena 

• pak se ovšem zvýšil zájem zahraničních 

filmových produkcí, služeb začaly využívat 

i zdejší televizní stanice 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:V%C3%A1clav_Havel_na_V%C3%A1clavsk%C3%A9m_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_17._listopadu_2009c.jpg


Současnost studia 

• Na Barrandově nyní sídlí TV Nova a 
televizní stanice TV Barrandov 

• Vlastníkem společnosti je Moravia Steel, 
a. s. 

• Barrandov dnes nabízí 14 natáčecích hal, 
filmové laboratoře, stavby dekorací, 
dabing, hudební nahrávací studio, jednu z 
nejrozsáhlejších sbírek kostýmů a rekvizit 
na světě 



Víte, že… 

• Barrandov je čtvrť na jihu městské části 

Praha 5 – Hlubočepy ležící na skále nad 

levým břehem Vltavy 

 

• čtvrť je známá díky filmovému průmyslu 

 

• Barrandov je tvořen původním – starým 

Barrandovem a sídlištěm Barrandov 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:S%C3%ADdli%C5%A1t%C4%9B_Barrandov,_p%C5%99es_Prokopsk%C3%A9_%C3%BAdol%C3%AD_od_Butovic_%2803%29.jpg


Víte, že… 

• Starý Barrandov je tvořen vilovou čtvrtí, 

zchátralým objektem Barrandovské terasy 

a filmovými ateliéry Barrandov 

 

• Za vznik této části vděčíme Ing. Václavu 

Havlovi – otci Václava Havla (prezidenta) 



Takto dnes vypadají 

zchátralé   

Terasy 

na starém Barrandově. 





rezervace Barrandovské skály 



Víte, že… 

• název této lokality byl pojmenován podle 

francouzského vědce Joachima Barranda  

 

• zabýval se průzkumem geologických 

útvarů a zkamenělin ve středních Čechách 

 

• nalezl zde zkameněliny trilobita 



Joachim 

 

BARRANDE 



Kvíz 

1. BARRANDOV STUDIO je komplex filmových studií  

v Praze. v Brně. 



Kvíz 

2. Studio založil v roce 1921 

Miloš 

Havel. 

Václav 

Havel. 



Kvíz 

3. Barrandov studio je největší v ČR a jedno z největších filmových studií v Evropě.  

ANO NE 



Kvíz 

4. Během okupace spadla filmová studia do područí nacistů 

a jejich budování se zastavilo. 

NE ANO 



Kvíz 

5. Po válce byla studia  

znárodněna. vrácena 

rodině 

Havlových. 



Kvíz 

6. Studio bylo zprivatizováno a stát přestal poskytovat finanční podporu  

po sametové revoluci v 

roce 1989. 

po okupaci sovětských 

vojsk v roce 1968. 
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