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Film Ikarie XB 1, průkopnický a často napodobovaný film 
Jindřicha Poláka, paří k základním kamenům žánru sci-fi. 
Předchází Star Treku i Kubrickově 2001: Vesmírné Odysee 
a měl na tyto slavné filmy jednoznačný vliv, stejně jako 
na téměř všechna sci-fi díla, která následovala. 

Československo 1963 | 88 minut | černobílý | širokoúhlý 
Režie Jindřich Polák 

Scénář Pavel Juráček, Jindřich Polák 

Kamera Jan Kališ 
Střih Josef Dobřichovský 

Hudba Zdeněk Liška 

Architekt Jan Zázvorka 
Hrají Zdeněk Štěpánek, Radovan Lukavský, 

Dana Medřická, Miroslav Macháček, 
František Smolík, Jiří Vršťala a další 

Je druhá polovina 22. století a kosmická loď Ikarie XB 1 
putuje k Alfě Centauri za průzkumem mimozemských 
forem života. Její posádka, složená z vědeckých kapacit 
různých oborů, je daleko od sluneční soustavy vystavena 
neznámým, nepředstavitelným hrozbám. Ale veze si s sebou 
i řadu svých všedních lidských starostí a radostí. Kališovy 
černobílé obrazy v širokoúhlém formátu, Liškova novátorská 
elektronická hudba a přesvědčivé kulisy i kostýmy vytvářejí 
stylisticky vytříbený fikční svět daleké budoucnosti. Civilní 
výkony české herecké elity mu pak dodávají nečekanou 
přirozenost a psychologický rozměr. Autoři se při psaní 
scénáře volně inspirovali románem Stanistawa Lema 
K mrakům Magellanovým. Za zmínku jistě stojí i skutečnost, 
že se ubránili prvoplánové a dobově poplatné politizaci, 
které žánr sci-fi často podléhal. Nepostavili proti sobě 
dva konkurenční systémy, žádný pomyslný východ a západ, 
nýbrž naději v lepší, morálně vyspělejší lidstvo a „sebranku" 
20. století, která po sobě zanechala jen samou zkázu. 

Řekli o filmu 

„Zůstává jedním z nejoriginálnějších a nejvíce vzrušujících 
sci-fi filmů, které kdy vznikly... naplněný vznešenými 
momenty, které neobsahovaly žádné předchozí filmy. 
Změnil pravidla žánru a hluboce jej ovlivnil; ukázal, že 
sci-fi filmy nemusejí být jen o speciálních efektech, ale 
že je v nich prostor pro vysoké umění. Toho nejtěžšího 
a nejdůležitějšího druhu." 
Alex Cox, The Guardian 

„Ve sbírkách NFA jsou vedle originálního negativu 
a duplikačního pozitivu uloženy tři distribuční kopie 
z doby prvního uvedení. Zdrojem pro digitalizaci obrazu 
byl originální kamerový negativ, zvuk byl digitalizován 
z negativu zvuku. Jako reference pro nastavení tonálního 
podání byla vybrána dobová kopie na materiálu Agfa, 
na němž se film kdysi distribuoval. Jde o širokoúhlý film, 
i proto byl film skenován a digitálně restaurován 
v rozlišení 4K." 

Tereza Frodlová, reštaurátorka NFA 

„Překvapilo mě, že tak politicky angažovaný film chce 
někdo vytáhnout ze záhrobí. Podpora vedení Barrandova, 
které se při výrobě projekt Ikarie těšil, byla tehdy 
nevídaná. Produkce měla ve všem přednost. Byl jsem 
v té době třetím rokem na Barrandově a moje role byla 
v trikové části filmu. Snažil jsem se přes osobní odpor 
k vyznění děje udělat svou práci co nejlépe. Po uplynutí 
mnoha let mohu pouze konstatovat, že to rozhodnutí 
bylo vlastně správné. Ikarie dokazuje, jak lze s primitivní 
trikovou technikou vytvořit účinný obraz. Digitálně 
restaurovat profilové české filmy má velký význam 
a já obdivuji práci lidí, kteří se na něm podílejí. 
Jsem si vědom, že nebojují jen s technickými problémy... 
Proto jim všem držím palce." 
Ak. arch. Jiří Hlupý, trikové snímky na Ikarii XB 1 



Architekt Jan Zázvorka navrhl 
vesmírnou loď pro 40 členů posádky, 
kteří v ní mají prostor pro práci, 
zábavu i sport. K průzkumu vesmíru 
slouží 6 výsadkových raket, přičemž 
motorová část výsadkové lodi může 
po oddělení kopule fungovat jako 
samostatná loď bez posádky řízená 
na dálku. 

Impozantní Ikarie XB 1 je dlouhá 270 m, 
široká 62 m a vysoká 42,5 m. 
Tři motory z výsadkových lodí neustále 
používá jako vlastní pohon. Je-li 
výsadek ztracen, je v příslušné pozici 
na trupu nahrazen druhým v pořadí. 
Výsadková raketa má průměr 35 m, 
je vysoká 16 m a vejde se na ni až 
šest členů posádky v oddělitelné 
kopuli. Ta je vybavena řezákem 
a zachytávacím zařízením k nalodění 
posádky do prostoru mimo kopuli. 



Návod na slepení Ikarie XB 1 

Přípravné práce 
Jednotlivé díly vystřihněte. Hrany označené čárkovanou 
( — ) nebo plnou konturovou ohýbejte z lícní strany hřbetem 
k sobě, tedy do tvaru střechy nebo písmene A, 
a hrany označené čerchovanou ( ) čarou ohýbejte z lícní 
strany hřbetem od sebe do tvaru údolí nebo V. Jednotlivé 
očíslované díly se k sobě lepí pomocí chlopní, které jsou 
označeny čísly dílů, ke kterým přijdou nalepit. Chlopně bez 
čísel se lepí v rámci samotního dílu. Díly lepte vhodným 
lepidlem na papír a z jednotlivých listů je stříhejte ostrými 
nůžkami, v případě menších dílu vyřežte skalpelem. Pro 
ohýbání dílů můžete použít pravítko a tupou stranu nůžek 
nebo skalpelu pro označení a narýhování hřbetu ohybu. 
Je dobré být vybaven vodovkami pro pozdější zaretušování 
bílých hran, které vzniknou ohybem chlopní a lepením 
jednotlivých dílů k sobě. Zaretušovaný model lépe vypadá. 

Postup sestavení modelu 

Ikarie X B 1 

Slepte můstek z pláště č. 1, levého panelu £. 2 a pravého 
panelu i. 3. Můstek vlepte na plášt č. 4. Dbejte při tom na 
sesouhlasení značek TOP obou dílů vůči sobě, respektive 
jejich směrových čárek. Vzniklé torzo uzavřete přilepením 

spodního pláště č. 5, který lze podlepit čtvrtkou gramáže 
200g/m2 pro větší tuhost a minimální průhyb. Na vzniklý 
celek přilepte hlavní konzoli složenou z pláště č. 6 
s předním průzorem č. 7, zadním výdechem hlavní trysky 
č. 8 a vlepeným otvorem pro odlétající expediční rakety, 
složeným z lemu č. 10 a samotného otvoru č. 9. Sousední 
pozice na plášti č. 6 zaplňte dvěma motory složenými 
z dílů č. 11 a č. 12. 

Expediční raketa 

Slepte výsadkovou kapsli z dílů č. 13 a č. 14. K ní přilepte 
světelný kužel č. 15 a horní plášt disku č. 16. Celý modul 
uzavřete přilepením motoru z dílů č. 17 a č. 18. 

Stojánek 

Slepte přední panel nohy stojánku z dílů č. 19, č. 20 a 
č. 21. Do poloviny jeho čelní hrany přilepte štítek č. 22. 
Slepte zadní panel nohy stojánku z dílů £. 23, č. 24 a č. 24. 
Slepte pravou vzpěru z dílů opláštění č. 26, č. 30, č. 31 
a vsazených odlehčovacích otvorů č. 27, č. 28 a č. 29. 
Slepte levou vzpěru z dílů opláštění č. 32, č. 30, č. 33, č. 34 
a stejně vsazených odlehčovacích otvorů č. 27, č. 28 
a č. 29. Výsledné vzpěry vlepte do příslušných míst 
předního a zadního panelu nohy stojánku. 
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