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„Ralph búra Internet“ na veľkom plátne opäť privíta videoherného hromotĺka 

Ralpha a jeho malú nezbednú kamošku Vanellope von Schweetz. Tentokrát opúšťajú 

Litwakovu videoherňu a vydávajú sa do nepreskúmaného, rozsiahleho a rýchle sa 

rozvíjajúceho  sveta   internetu,   ktorý   môže   byť   neuveriteľne   vzrušujúci    a   

zároveň ohromujúci. Záleží na tom, koho sa spýtate. 

Druhý diel filmu „Ralph  Rozbi-to“ predstavuje prvé celovečerné  filmové 

pokračovanie Walt Disney Animation Studios od filmu „Fantázia/2000“, ktoré bolo 

pokračovaním filmu „Fantázia“ zo štyridsiatych rokov dvadsiateho storočia. Jediným 

ďalším  pokračovaním  v zbierke   Disney  Animation   sú  „Záchranári   u protinožcov“ 

z deväťdesiatych rokov. „Ralph búra internet“ je prvým pokračovaním WDAS, ktoré 

vytvoril pôvodný filmový a režijný tím. Čo je na postavách Ralpha a Vanellope také 

úžasné, že si žiadali prídavok? 

„Ralph a Vanellope nie sú dokonalé postavy,“ hovorí Akadémiou ocenený 

režisér Rich Moore, ktorý režíroval pôvodný film. „Ale zbožňujeme ich kvôli ich 

nedostatkom. Ich priateľstvo je veľmi autentické, panuje medzi nimi taká neuveriteľná 

chémia, že si myslím, že sme sa všetci chceli o týchto postáv dozvedieť ešte viac.“ 

Phil Johnston bol jedným zo scenáristov pre „Raplh Rozbi-to“ a teraz sa vrátil 

ako scenárista a taktiež režisér. „Ralph a Vanellope sa poznali len krátko, ale napriek 

tomu sa stali najlepšími priateľmi a my ich za to máme radi,“ hovorí Johnston. „Ale 

nemali sme pocit, že sa ich príbeh skončil. Čakali na nich ešte ďalšie dobrodružstvá. 

Najmä Vanellopeina postava začala byť výraznejšia. 
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Keď sa „Ralph Rozbi-to“ 2. novembra 2012 dostal do kín, za víkend sa z neho 

stal najúspešnejší film Walt Disney Animation Studios tej doby. Producent Clark 

Spencer získal ocenenie PGA ako vynikajúcu producent animovaného  filmu.  Film 

získal päť ocenení Annie, vrátane najlepšieho animovaného filmu, režiséra, scenára a 

herca. Bol tiež nominovaná na Oscara a Golden Globe pre najlepšie animované prvky. 

Spencer hovorí: „Myslím, že ľudia skutočne zareagovali na fakt, že to nebola typická 

Disneyovka. Boli radi, že posúvame hranice a páčilo sa im, že vstupujeme do sveta, 

ktorý, aj keď je zasadený do retro herne, im prišiel úplne moderný, aj keď to bola 

animovaná Disneyovka.“ 

Po dokončení filmu „Ralph Rozbi-to“ sa Moore, Johnston a Spencer vrhli na 

„Zootropolis“, celovečerný  animovaný film z roku 2016 ocenený  Oscarom, ktorý 

návštevníkom kín predstavil veľkú modernú metropolu cicavcov a jej zvieracích 

obyvateľov. Moore režíroval filmom spolu s kolegom režisérom Byronom Howardom; 

Johnston bol spoluautor (s Jaredom Bushom) a Spencer sa predstavil ako producent. 

Johnston vysvetľuje: „Zootropolis nám predviedol, že keď sa jedná o rodinné publikum, 

tón a emocionálna hĺbka príbehu sa dajú ešte viac posunúť, a u ľudí zarezonujú, pokiaľ 

sú pravdivé. 

„Aj keď „Ralph búra internet“ ľudí rozosmeje, myslím si, že niektoré emočné 

zápasy, ktorými Ralph a Vanellope v tomto filme prichádzajú sú dosť intenzívne a 

komplikované,“ pokračuje Johnston. „Skúmame realitu všetkých vzťahov, ktoré 

prechádzajú svojimi vzostupmi a pádmi. Priateľstvá z času na čas prežívajú skúšky a 

Ralph a Vanellope sa musia popasovať s tým ich, pričom sa snažia pohybovať v 

obrovskom a často strašidelnom internete.“ 

A ako hovorí Moore, internet je obrovitánsky. „Zo „Zootropolisu“ sme si odniesli 

schopnosť postaviť svet  veľký ako mesto s jednotlivými okresmi, ktoré sú  plne 

rozvinuté a majú  svoje  jedinečné  obyvateľstvo.  Podarilo  sa nám  tento  svet  vytvoriť 

v šialenej škále. „Technológia za  posledných  pár rokov spravila  neuveriteľný  pokrok a 

chceli sme, aby to vo filme „Ralph niči internet“ pokračovalo, keďže sme pracovali so 

svetom internetu. Nie len, že je veľký, ale je preplnený postavami a miestami. Je to 

zrejme najkomplexnejší  animovaný film, ktorý sme kedy urobili z hľadiska miest, 

postáv, zložitého dizajnu a techniky.“ 

Film režíroval Moore („Zootropolis“, „Ralph Rozbi-to“) a Johnston 

(spoluscenárista pre „Ralph Rozbi-to“,  „Zootropolis“,  scenárista pre „Cedar Rapids“)  

a produkoval Spencer („Zootropolis“, „Ralph Rozbi-to“, „Bolt“, „Lilo & Stitch“).  
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Film znova privítal obľúbené obsadenie a postavy, ktoré sa prvýkrát predstavili 

pred šiestimi rokmi, vrátane Johna C. Reillyho, ktorý prepožičal hlas Ralphovi, a Sarah 

Silvermanovej, ktorá sa vracia ako hlas Vanellope. Film prináša nové postavy, ktoré 

pomáhajú oživiť internet, vrátane Taraji  P. Hensonovej, ktorá zapožičala hlas internetovej 

podnikateľke Yesss, ktorá je hlavným algoritmom, srdcom a dušou trendy stránky 

BuzzzTube. Jack McBrayer a Jane Lynchová sa vracajú ako hlasy Fix-It Felix  Jr. a 

seržantky Calhounovej. Alana Tudyka si prizvali, aby nahovoril  vyhľadávač nazvaný 

KnowsMore – doslova Vševed – ktorý má na starosti vyhľadávací panel a pomáha 

Ralphovi a Vanellope pri hľadaní náhradnej časti pre Vanellopeinu hru Sugar Rush. 

Výkonní producenti boli Jennifer Leeová („Ľadové kráľovstvo“) a Chris Williams („Veľká 

šestka“) a hudbu mal na starosti Henry Jackman. Film „Ralph búra internet“ sa do 

amerických kín dostal 21. novembra 2018 a slovenským divákom sa predstaví 10. 

januára 2019. 

Sila priateľstva podlieha skúškam nového sveta 

V „Ralph búra Internet" sa Ralph  a Vanellope dostanú do obrovského, 

neznámeho sveta s nekonečnými možnosťami. Keď sa filmári vžili do  postáv, uvedomili, 

že Ralph a Vanellope budú mať úplne odlišné názory na internet. Vysvetľuje režisér 

Rich Moore: „Sú ako decká z malého mestečka, ktoré sa odvážia vydať sa do veľkého 

mesta. Jeden sa do mesta zamiluje, zatiaľ čo druhý sa nevie dočkať, kedy sa vráti 

domov.“ 

„Ralph miluje svoj život,“ dodáva režisér Phil Johnston. „Ale Vanellope je 

pripravená na zmenu, chce trochu roztiahnuť krídla. To  v ich  priateľstve  vytvára 

konflikt, z ktorého sa stane ústredná téma príbehu. 

„Páči sa mi, že film je o zmene,“ hovorí producent Clark Spencer. „Dvaja najlepší 

priatelia si uvedomia, že svet nebude navždy rovnaký. Internet je na to dokonalé 

prostredie, pretože je o zmenách. Veci sa v ňom menia zo sekundy na sekundu.“ 

Príbeh sa začína v videoherni, kde si Ralph  a Vanellope harmonicky 

spolunažívajú. Cez deň si plnia povinnosti vo svojich hrách a v noci spolu chodia do 

susednej videoherne. „Vanellope narieka, že jej hra začína byť trochu nudná,“ hovorí 

Johnston.  „Takže  Ralph  si  zaumieni,   že  spraví  hru  Sugar  Rush   vzrušujúcejšo u. A 

keďže Ralph je Ralph, nepodarí sa mu to tak, ako plánuje.“ 
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Ralphove neplechy  spustia  lavínu   udalostí,   ktoré  vyvrcholia   tým,   že  hráčka v 

herni zlomí volant na Vanellopeinej hre. Litwak sa dozvie, že náhradný diel by stál viac, 

ako hra zarobí za rok, takže nemá na výber a musí Sugar Rush  odpojiť a predať na 

súčiastky. „Súčiastka, ktorú potrebujú na opravu hry, sa nachádza na internete na 

miestne zvanom eBay,“ hovorí Pamela Ribonová, ktorá spoločne s Johnstonom napísala 

scenár. „Ralph a Vanellope nikdy nepočuli o internete a už vôbec nie o eByai, ale Litwak 

nainštaloval router, takže herňa je vlastne po prvýkrát online.  Rozhodnú  sa, že sa 

ponoria do neznámeho sveta a prihlásia sa na internet, aby našli volant a zachránili 

Vanellopeinu hru.“ 

„Internet sa im vidí ako hlasný, rýchly, šialený a úplne nepredvídateľný,“ 

pokračuje Ribonová. „Ralph je nervózny a necíti sa dobre a Vanellope je, samozrejme, 

úplne uchvátená.“ Ralph nebol jediný, koho úplne vydesila myšlienka  preskúmať internet 

až na kosť. Podľa autora príbehu Jima Reardona im na začiatku naháňalo strach, že 

zasadili príbeh do prostredia svetovej siete. „Je to stále desivé,“ smeje sa.. 

„Nikdy to neprestalo byť desivé. Snažili sme sa prísť na to, ako internet spraviť 

spoľahlivým  na  ľudske j  úrovni   –  ako  keď  Game  Central  Station,  zdroj  všetkého, 

v prvom filme vyzeral ako vlaková stanicu. Každá postava v „Ralph búra internet“, ktorá 

použije internet má malú avatarovú verziu seba samého, ktorá zaňho vykonáva  úlohy. 

Je to ako starý vtip Texa Averyho o svetle v chladničke – ako sa vypne, keď ju zavriem? 

Otvoria sa malé dvierka a z nich vyjde drobný mužíček, ktorý svetlo zhasne. 

„Ale nechceli sme spraviť film o internete,“ pokračuje Reardon.  „Je to miesto, 

kde sa film odohráva,  ale príbeh  je o vzťahu medzi Ralphom a Vanellope.“ 

Spoluautorka príbehu, Josie Trinidadová, dodáva: „Prvý film končí myšlienkou, že títo 

dvaja čudáci sú spriaznené duše. Majú rovnaký  zmysel  pre humor.  Nechceli  sme  

dať publiku len viac tohto priateľstva, ale chceli sme vidieť, ako sa vzťah bude rozvíjať.“ 

V SLOVENSKOM ZNENÍ: 

Ralph  Martin Nahálka 
Vanellope  Gabriela Dzuríková 
Shank  Lenka Debnárová 
Yesss  Zuzana Porubjaková 
Spamley  Juraj Kemka 

Felix    Michal Hallon 
Calhounová  Judita Hansman 
Vševed   Jozef Švoňavský 
Dvojitý Dan   Vladimír Jedľovský 
Pán Litwak   Juraj Predmerský 

Réžia:  Ivan Laca 
Preklad:  Daniel Feranec 
Úprava: Jozef Švoňavský 

Hudobná réžia:  Kristian Seidmann 
Texty piesní:  Jozef Švoňavský 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Výroba slovenskej verzie: Saturn Postproduction v štúdiu Creative Music House 
Zvuk: Jonatan Pastirčák, Peter Ondrejička 
Vedúci výroby a supervízia: Dušan Hájek 

Výroba: Patricia Kubovská 
Asistentka výroby: Nina Strenková 

Mixing Studio: SHEPPERTON INTERNATIONAL 
Supervízia slovenskej verzie: Aleksandra Janikowska & Maciej Eyman 

DISNEY CHARACTER VOICES INTERNATIONAL, INC.


