Název veřejné zakázky: Multimediální prezentace Parku Rochus (VZ 1/2013)
PŘÍLOHA č. 1:
SPECIFIKACE ZAKÁZKY A JEJÍ ČLENĚNÍ NA DÍLČÍ VÝSTUPY
A. Videodokument
Prezentační videodokument o Parku Rochus představující prováděné aktivity a dobrou praxi
v přírodním areálu s délkou přibližně 15 minut.
1. SNÍMÁNÍ SBĚRNÉHO MATERIÁLU
Pořízení sběrného materiálu o celkové délce minimálně 120 minut
1.1. Pořízení sběrného materiálu dle daných témat
Témata:
a) Udržitelný rozvoj, hospodaření
b) Sad starých odrůd, ovocnářství
c) Muzeum v přírodě
d) Historie území
e) Kaple sv. Rocha, poutě
f) Fauna a flóra, okolní krajina
g) Sad oskeruší
h) Natura 2000
i) Včelařství, pastva
j) Akce pro veřejnost
Celkem bude pořízeno min. 100 minut nesestříhaného záznamu (tj. 10 minut v průměru na
jednotlivá témata). Jednotlivá témata budou zpracována na základě scénáře dodaného
zadavatelem. Je nezbytné počítat s 15ti terénními návštěvami lokality v období květen-říjen
2013, vždy po předchozí domluvě a za účasti zástupce zadavatele.
1.2. Minirozhovory – celkem 4-5 minirozhovorů (á 4-5 minut nesestříhaného záznamu).
Rozhovory budou zpracovány na základě scénáře, který dodá zadavatel.
Celková délka pořízeného nesestříhaného materiálu bude činit min. 20 minut.
2. STŘIH A HLASOVÝ DOPROVOD
Na základě scénáře dodaného zadavatelem bude ze získaného materiálu sestřiháno cca 15 min.
záznamu a namluven hlasový doprovod.
Formát videodokumentu: obecný standard pro běžné DVD přehrávače (verze pro DVD nosiče) a
verze v HD rozlišení včetně zajištění umístění celého videodokumentu na YouTube)
3. VÝROBA DVD NOSIČŮ
300 ks DVD lisovaného, barevný potisk DVD, papírový obal – pohlednicový karton 300 g, barevný
přebal vč. graf. návrhu
Součástí zakázky bude také vložení videodokumentu na internetový server YouTube, na základě
doplňující specifikace, kterou určí zadavatel.
4. DATOVÉ A ARCHIVNÍ KOPIE
Kompletní nasnímaný materiál bude předán zadavateli v digitální podobě na DVD nosičích
(2 kopie) pro archivaci a další případné využití.
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Podklady, které dodá zadavatel: scénář včetně seznamu požadovaných záběrů, povinné termíny
návštěv lokality pro snímání sběrného materiálu (ty, které nebudou specifikovány, budou dodavateli
oznámeny min. se 7mi denním předstihem), fotografie v digitální podobě, texty a loga jako podklad
pro obal DVD

B. Webová prezentace
Bude se jednat o webovou prezentaci ve formě interaktivní mapy areálu integrované do webových
stránek www.parkrochus.cz. Tato část zakázky bude pro zajištění funkční integrace do webové
prezentace z části (viz bod B.2.) realizována určeným subdodavatelem – stávajícím poskytovatelem
webhostingu a aplikací pro webové stránky zadavatele1.
1. PŘÍPRAVA PODKLADOVÉHO MATERIÁLU
Rozdělení videodokumentu (část A zakázky) na 10 tematických částí o délce cca 1,5 min., konverze
do příslušných formátů (v HD rozlišení; součástí dodávky je převedení videosekvencí také do
formátů vhodných pro použití na serveru Youtube)
Jednotlivé tématicky příslušné části videodokumentu (část A. zakázky) vč. hlas. doprovodu tedy
budou dodavatelem připraveny k dalšímu využití jako samostatná videa. Po jejich odsouhlasení
zadavatelem budou předána subdodavateli ve finální podobě k vložení do webové prezentace.
Datové a archivní kopie
Finální verze samostatných videí (10 tematicky příslušných částí videodokumentu) budou předány
zadavateli v digitální podobě (formát pro běžné PC přehrávací aplikace videa) na DVD nosičích
(2 kopie) pro archivaci a další případné využití.
2. VYTVOŘENÍ WEBOVÉ MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE
- tato část zakázky bude zpracována subdodavatelem určeným zadavatelem1
Parametry prezentace:



interaktivní („klikací“) mapa areálu (grafický podklad dodá zadavatel)
10 nezávislých senzitivních zón na mapě
Popis senzitivní zóny:
Jednotlivé zóny představují 10 tematických zastavení naučného okruhu. Po najetí kurzorem na
senzitivní zónu se zobrazí příslušná fotografie, popiska s názvem tématu a možnost výběru:
1. videoprůvodce - promítnutí cca 1,5 min. tématicky příslušné části videodokumentu (část A.
zakázky) vč. jeho hlas. doprovodu. Půjde o okno, které vyskočí před
interakt. mapou do popředí, popř. samostatné okno.

1

Stávající funkční webová prezentace http://www.parkrochus.cz/ odpovídá aktuálním požadavkům na
publikování na Internetu a umožňuje další rozšíření systému o speciální moduly. Základem je publikační
systém postavený na frameworku Windmill 7, který je licencovaným produktem webstudia Dat, s. r. o.
Úpravy přesahující aktuální možnosti nástrojů, které má k dispozici editor stránek, např. programování
speciálních funkcí, nasazování rozšiřujících modulů a speciální úpravy designu a šablon může provádět pouze
webstudio Dat, s. r. o. Otevření kódu třetím stranám není možné z hlediska efektivity technické realizace, z
důvodu platných licenčních podmínek a z důvodu ztráty garance funkčnosti.
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2. textový průvodce – zobrazení dané tabule nauč. okruhu (okno, které vyskočí před inter.
mapou do popředí). Součástí bude také odkaz na samostatnou stránku
webu vytvořenou zadavatelem a obsahující podrobné informace o
daném zastavení.
Součástí integrace multimediální prezentace do struktury webových stran www.parkrochus.cz bude
testovací provoz pro ověření plné funkčnosti v definovaných parametrech. Délka testovacího provozu
bude 15 pracovních dní, v jejichž průběhu bude moci zadavatel uplatnit své připomínky k funkčnosti a
obsahu testované prezentace. V případě dokončení testování (po zapracování všech připomínek
zadavatele) může být testovací provoz po schválení zadavatelem ukončen dříve.
Podklady, které dodá zadavatel: mapa areálu, náhledy tabulí a fotografie v digitální podobě

C. Hlasový průvodce
Jedná se o hlasovou verzi průvodce k jednotlivým tematickým zastavením naučného okruhu.
Popis prací:
Pořízení hlasového záznamu s mluvčím zajištěným zadavatelem o celkové délce do 60 minut.
Sestříhání a úprava nasnímaného záznamu do finální podoby. Zvukový záznam bude rozdělen
do 10ti samostatných zvukových souborů o průměrné délce 5 minut.
Formát záznamu: univerzální kompresní formát (MP3) vhodný pro umístění na webových stránkách a
následné stahování do mobilních zařízení pomocí bezdrátových internetových připojení. Zvolený
formát musí být podporovaný standardními PC přehrávači, diktafony a zejména mobilními zařízeními
typu tablet a smartphone na všech rozšířených platformách a OS (Apple, Android, Symbian atd.).
Záznam bude předán zadavateli ve dvou vyhotoveních na CD/DVD.
Podklady, které dodá zadavatel: texty pro namluvení (digi/tištěné), mluvčí

Další podmínky:
Všechny specifikované výstupy budou doplněny povinnou publicitou sub-projektu, která zahrnuje
loga a text v českém a anglickém jazyce (dodá zadavatel).
Všechny specifikované výstupy budou zpracovány dle časového harmonogramu uvedeného v
Příloze č. 3.
Formát dodaných podkladů zadavatelem v digitální podobě:
- DOC/DOCX, JPG/PNG, PDF, případně jiné standardní grafické formáty podle dohody
Všechny výstupy budou zadavateli dopraveny na náklady dodavatele do kanceláře v sídle zadavatele
na Studentské náměstí 1531 v Uherském Hradišti.

