
Zásady pro technické vybavení nosiče 
soutěžního snímku pro soutěže v ČR 

 
Tyto zásady jsou zpracovány jako obecná norma.  Zásady jsou závazné pouze pro 
soutěže,  jejichž pořadatelé se na tuto normu odvolávají ve svých propozicích.  
 

Nosiče přijímané do soutěží v ČR musí obsahovat: 
 

• Médium s filmem dle níže specifikovaných požadavků. 
• Obal media opatřený  

o natištěnými povinnými údaji (viz níže) nebo  
o normalizovaným štítkem (je ve formátu nosiče a je přílohou tohoto dokumentu) nebo  
o průvodním listem. (je ve formátu A4 a je přílohou tohoto dokumentu)    

  

Pro videokazety systémů S-VHS, VHS, miniDV, D8 platí: 
  

• Na nosiči nesmí být nahrán žádný další záznam, než je soutěžní film. 
• Záznam musí být nahrán v normě PAL  
• Záznam musí být nahrán rychlostí SP.  
• Film musí být nahrán na začátku kazety  
• Před vlastním filmem musí být alespoň 30 vteřin černé (bez jakýchkoliv dalších 

obrazových a zvukových údajů). 
• Po skončení filmu musí být alespoň 10 vteřin černé.  
• Videokazety musí být přetočeny na začátek. 
• Videokazety musí být zajištěny proti smazání 

  

Pro DVD platí: 
 

• Na nosiči nesmí být nahrán žádný další záznam, než je soutěžní film. 
• Záznam musí být nahrán v normě PAL 
• Film musí být nahrán na začátku nosiče.  
• Před vlastním filmem musí být alespoň 5 vteřin černé (bez  jakýchkoliv dalších 

obrazových a zvukových údajů). 
• Po skončení filmu musí být alespoň 5 vteřin černé.  
• Na DVD nebude žádné grafické úvodní menu s výjimkou tabulkového menu ze stolních 

DVD rekordérů. 
• Na DVD nebudou žádné bonusové materiály. 

  

Na obalu nosiče musí být vyznačeny tyto povinné údaje: 
  

• Přesný, nezkrácený název filmu 
• Systém (např. VHS, S-VHS – dle použitého nosiče) 
• Formát obrazu (např.  4:3, 16:9 ...) 
• Kategorie filmu 
• Přesná časová délka filmu v minutách i vteřinách (měří se délka od začátku do konce 

zvukového či obrazového záznamu) 
• Časová délka zaváděcí černé (měří se od úplného začátku nosiče do prvního 

audiovizuálního záznamu)  
• U VHS nosičů způsob ozvučení (podélná stopa, Hi-Fi stopa, STEREO, CH1, CH2) 
• Jméno a úplná adresa autora, případně příslušnost k filmovému klubu, či svazu 

  

Údaje můžete napsat také do štítků, které jsou ke stažení ve formátu vyplňovatelného PDF 
(Acrobat Reader je též ke stažení) na webových stránkách www.cvu.cz  
  
Na samotném nosiči musí být tučně uveden přesný a nezkrácený 
název filmu. 


