
 KOZÍ CHLUPY VE SVĚTĚ A NA DVD
Jedinečný úspěch české grafiky ve světovém měřítku

Kozí příběh se sýrem, který právě vychází na DVD, Blu-ray a ON-LINE stažení přímo od tvůrců, se 20. 
března představí až v daleké Kalifornii. Tvůrce filmu Jan Tománek tam na prestižní konferenci 
počítačové grafiky GTC představí inovace renderovacího programu FurryBall a průběh vzniku Kozího 
příběhu. 

GPU Technology Conference  (http://www.gputechconf.com/) je celosvětově nejvýznamnější akce 
zaměřená na počítačovou grafiku, která udává nové směry a trendy. Na novinky z ní se čeká stejně 
jako na prezentace společnosti Apple. Žádná z českých firem neměla dosud možnost na ní své 
technologie prezentovat. Z filmové oblasti zde budou vedle Kozy své novinky představovat například 
studio Pixar nebo studio Disney. 

Jedinečnost a inovativnost ryze české technologie ocenil i nejtěžší protivník – trh a konkurence. 
Kromě množství menších světových studií, které program FurryBall již používají, ho testuje například 
hollywoodské studio Disney nebo studio Halon Entertainment, které ho využívá k vizualizacím 
pokračování filmu Avatar a dalších filmů. Patnáct licencí programu FurryBall zakoupil i herní gigant 
Blizzard (tvůrce legendární hry Diablo) pro renderování filmových předělů do svých her. Kvůli 
kontraktu přijel loni na podzim osobně do Prahy i víceprezident společnosti Blizzard. 

„Finální rendering filmu je dnes obecný problém, se kterým se potýkají všechna světová studia. 
Renderfarma Pixaru například obsahuje 3500 počítačů. Finanční zátěž na nákup tolika počítačů a 
energii je enormní. Díky FurryBallu lze nyní vše 10-100x urychlit, což pro velká studia znamená 
ušetření ohromných prostředků.“ vysvětluje Jan Tománek

Kozí příběh se sýrem měl v kinech premiéru na podzim 2012 a v kinech ho vidělo na 150 000 diváků. 

http://www.kozipribeh.cz/online/
http://furryball.aaa-studio.eu/
http://www.gputechconf.com/


PROGRAM FURRYBALL 
http://furryball.aaa-studio.eu/

FurryBall je speciální renderovací program, který vyvinulo Art And Animation studio pro účely Kozího 
příběhu. Unikátnost programu spočívá v tom, že využívá k výpočtu finálního obrazu filmu sílu 
grafických karet a díky tomu je až 10 - 100x rychlejší něž renderovací programy, které využívají 
klasické procesory.

"Dříve nám jedno okénko filmu trvalo vyrenderovat 20 až 40 minut na opravdu silném počítači. Nyní 
díky FurryBallu se nám finální výpočet urychlil až 50x při daleko vyšší kvalitě. Dvě stereo okénka filmu 
nám teď trvají okolo 3 – 10 minut. Což je neuvěřitelná časová i finanční úspora." říká majitel studia a 
režisér Jan Tománek. 

Pro prezentaci na GTC zvolilo Art And Animation studio jeden z nejvýkonnějších notebooků – 
ALIENWARE od společnosti DELL. Ten se v 17' variantě pyšní vůbec nejrychlejší notebookovou 
grafickou kartou současnosti  –  NVIDIA GeForce 680M.

“Pozvání na GTC konferenci je pro nás obrovská čest a uznání, že jsme se vydali správným směrem a s 
FurryBallem míříme do první ligy. Z tohoto důvodu jsme zvolili za partnera společnosti DELL a NVIDIA, 
které jsou schopny dodat notebook, který splňuje nejvyšší požadavky na výkon při prezentaci na 
takové události.” dodává  Jan Tománek.  

http://furryball.aaa-studio.eu/


Ukázka z programu FurryBall


