
Příloha č. 1 Podrobné zadání 

Vážení, 

u Vaší společnosti nezávazně poptáváme cenovou kalkulaci na výrobu 4 animovaných videí (dále 

animace) pro potřeby propagace Pražské integrované dopravy (PID) a zvýšení povědomí o správné 

přepravě v rámci PID. Videa jsou určena pro prezentaci na sociá lních sítích, pro potřeby médií a v on line 

prostoru. 

Předmět plnění 

Výroba 4 animací (v sou ladu s technickou specifikací) podle následujícího zadání: 

ROZJEZDY NOČNÍCH VLAKŮ Z HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ 

Obsahem videa by mělo být zábavnou formou ukázat divákovi existenci nočních vlakových linek, které 

vyjíždějí z Hlavního nádraží v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli vždy ve 2:30. Zvlášť poukázat 

na nově zavedenou linku S6, která dosud nejezdila a letos se nově zavádí. Ve videu by se měly objevit 

také potenciální cestující, a to skrze krátký příběh s pointou, který by měl udělat informativní část videa 

pro diváky poutavější. Výsledná stopáž by neměla překročit minutu a půl. 

NOVÉ VLAKOVÉ LINKY PID 

Od 9. prosince zavádíme úpravy v jízdním řádu a zavádíme nové vlakové linky (seznam bude dodán). 

V krátkém animovaném videu, bychom rádi upozornili na nejdůležitější z nich (cca 3 - 5) . Jako 

nejpodstatnější vidíme změnu linky S41 na 549, dále nové spěšné vlaky na linkách R49 a R41. Animace 

by měl přijít se zajímavým výtvarným řešením nad rámec textu a schematické infografiky, aby byl divák 

nejen informován, ale videa také se zájmem dokoukal, případně sdílel. 

CESTOVÁNÍ PID S JÍZDNÍM KOLEM 

Video by mělo osvětlovat podmínky přepravy jízdních kol ve všech typech dopravních prostředků PID, 

tedy jmenovitě metro, tramvaj, autobus, lanovka, přívoz a vlak. Animace by měla být propojena 

příběhem, který by neměl vyznět jako seznam zákazů a příkazů . Naopak bychom rádi ukázali pozitivní 

přístup k cyk listům v hromadné dopravě, s tím, že autobusem - vyjma cyklobusu - cyklisty zkrátka 

přepravovat nelze. 

BEZBARIÉROVÁ DOPRAVA PID 

Během let jsme uděla li v otázce bezbariérových přístupů do všech druhů dopravních prostředků PID 

velký pokrok, který bychom rádi prezentovali v krátké animaci. Ať už jde o výtahy v metru, orientační 

systémy pro nevidomé nebo nízkopodlažní vozový park, chceme poukázat na to, že změny nejsou 

určeny jen trvale handicapovaným lidem, ale umožňují pohodlnější přepravu např. seniorům nebo 

lidem po úrazu. Video by mohla propojovat jednoduchá dějová linie. Důležité je ukázat výhody 

bezbariérovosti u všech forem městské hromadné dopravy. 

Technická specifikace an imací: 

Stopáž: 30 s - 120 s 



Framerate: 25 fps 
Výstupní formát: mov (animation), mp4 (h.264 YouTube) 
Rozlišení: Full HD 1920 x 1080, 16:9 
Jazykové mutace: česky 
Hudba: ano 
Voiceover: ano 

Dodání finá lního díla akceptujeme skrze cloudová veřejná I neveřejná ú ložiště nebo na pevném 
nosiči dat. 

Termín odevzdání: 10. 12. 2018 


