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Příloha č. 1: Specifikace díla: 
 

Vizuální interaktivní mediální kampaň – formou soutěžní webové prezentace 

www.mojepraha20let.cz kontinuálně mediálně podporována na internetu po dobu šesti 

měsíců.  

 

Název a logo reklamní kampaně: 

 

Moje Praha 20 let 

 

Samostatná pozice loga s vizuálem 

 

 

Pozice loga s logem MHMP 

 

 

 

Fungování soutěže 

Jedná se o fotografickou soutěž. Každý návštěvník webu bude mít příležitost se zaregistrovat 

a nahrávat na web dvojice fotografií Prahy - před dvaceti lety a dnes. Zadáním adresy místa 

pořízení budou fotografie lokalizovány a vznikne unikátní mapa Prahy, která všem 

návštěvníkům webu poskytne možnost se „procházet“ po Praze minulé i současné. Do 

prezentace zaintegrujeme technologii Google Maps, která umožní libovolně přibližovat, 

http://www.mojepraha20let.cz/
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oddalovat a posouvat mapu Prahy, do níž budou zakresleny ikony v místech, k nimž účastníci 

soutěže nahráli fotografie. Vedle tohoto interaktivního způsobu prohlížení nahraných 

fotografií bude pro konzervativnější návštěvníky k dispozici i klasická fotogalerie s řadou 

náhledových fotografií umístěných na jednotlivých stránkách. Detail fotografie návštěvník 

vyvolá kliknutím na náhledovou fotografii, na další stránku s náhledy fotografií přechází 

návštěvník pomocí navigačního bloku v dolní části stránky. 

 

Hlasování 

Návštěvníci webu www.mojepraha20let.cz hlasují pro fotografie, které se jim nejvíce líbí. 

Není omezen počet fotografií, kterým dá návštěvník svůj hlas, ale pro jednu fotografii smí 

každý hlasovat pouze jednou. Zabezpečení bude dvoufázové, jednak na základě cookie, které 

se uživateli uloží do jeho počítače a jednak na základě kontroly IP adresy. Pro hlasování se 

návštěvníci nebudou muset přihlašovat ani registrovat, díky tomu zajistíme hojnější účast 

hlasujících návštěvníků. 

 

Autoři tří fotografií, které získají ke dni ukončení soutěže nejvyšší počet hlasů, obdrží 

zajímavé ceny, které jsou spjaty s fotografováním. Návrh cen: 1. místo - tablet, 2. místo -

fotoaparát, 3. místo - foto tiskárna. 

Vyhlášení výsledků a fotoreportáž z předání cen budou uveřejněny na webu soutěže. 

 

Pravidla soutěže 

Pravidla soutěže jsou součástí www prezentace www.mojepraha20let.cz a budou zpracovány 

na základě platných právních norem České republiky. Základní parametry pravidel: 

 Doba trvání soutěže 

 Kdo se může soutěže zúčastnit 

 Pravidla pro zveřejňování fotografií 

 Pravidla pro hlasování 

 Mechanizmus hodnocení a vyhodnocení vítězů 

 Ceny a jejich předání 

 Ostatní ustanovení 

http://www.mojepraha20let.cz/
http://www.mojepraha20let.cz/
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Popis www prezentace www.mojepraha20let.cz 

Navržená www prezentace www.mojepraha20let.cz stojí na dvou hlavních pilířích: novinky 

a fotografie. Prezentace, tedy kampaň bude vytvořena v českém a anglickém jazyce (bi-

linguální), čímž se vytvoří sekundární cílová skupina kampaně tvořená cizinci, kteří kdy 

navštívili Prahu a mají k ní nějaký zážitkový vztah.  

 

Novinky 

Pomocí novinek budeme návštěvníky webu pravidelně seznamovat s probíhajícími akcemi 

souvisejícími s 20letým výročím Prahy v UNESCO a o přínosech zařazení historického centra 

Prahy na Seznam světového dědictví UNESCO. 

 

Fotografie 

Fotografie Prahy před dvaceti lety a dnes - to je hlavní motto navrhované www prezentace 

www.mojepraha20let.cz. Pomocí fotografií pořízených na stejném místě s odstupem dvaceti 

let lze nejsrozumitelněji demonstrovat, jak moc se Praha za tuto dobu změnila. 

 

Sociální sítě 

Do www prezentace www.mojepraha20let.cz jsou začleněny nejoblíbenější světové sociální 

sítě Facebook, Twitter a Pinterest 

Struktura www prezentace www.mojepraha20let.cz 

 Úvodní strana 

 Novinky 

 Soutěž 

 Úplná pravidla soutěže 

 Fotografie 

 Detail fotografie 

 Registrace do soutěže 

 Přihlášení 

 Vkládání fotografií 

 Vyhodnocení soutěže 

 Nejnovější fotografie 

 Nejlépe hodnocené fotografie 

 Kontakt 

 

http://www.mojepraha20let.cz/
http://www.mojepraha20let.cz/
http://www.mojepraha20let.cz/
http://www.mojepraha20let.cz/
http://www.mojepraha20let.cz/
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Technologie 

Ověřená serverová platforma LAMP (Linux + Apache + MySQL + PHP). Na této platformě 

poběží aplikace na CMS Drupal - v současné době nejbezpečnější dostupný open CMS na 

světě. Na straně klienta bude využit moderní standard HTML5 + Javascript.  

Technické zajištění 

Podpora po dobu 6 měsíců od data spuštění pro veřejnost. Poskytované služby v sobě 

zahrnují: 

 

 registrace a provoz internetových domén na dobu 12 měsíců 

 provoz www prezentace na vlastním serveru s garantovanou dostupností SLA 99.9% 

 technický dohled 24 hod denně 

 zálohování dat 1x denně 

 redakční práce 

 administrační práce v rozsahu odpovídajícímu zapojení veřejnosti do projektu, tzn. 

technická podpora (reakce na dotazy ze stránky Kontakt, kontrola a zveřejňování 

nahraných fotografií, kontrola diskuzí, kontakt s autory) 

 

Grafická podoba www prezentace www.mojepraha20let.cz: 

 

http://www.mojepraha20let.cz/
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Úvodní strana 

V horní části stránky se ve smyčce prolínají fotografie Prahy s krátkým doprovodným textem. 

Spodní část stránky patří chronologicky řazeným aktuálním novinkám a soutěžním 

fotografiím (poslední nahrané a nejlépe hodnocené). 
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Novinky 

Vlevo detail vybrané novinky s velkou ilustrační fotografií, vpravo stejný blok soutěžních 

fotografií jako na úvodní straně. 
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Soutěž 

Horní část stránky zaujímá interaktivní mapa se zakreslenými soutěžními snímky. Spodní část 

obsahuje úvodní informaci o soutěži a fotoalbum se soutěžními snímky (vždy dvojice 

fotografií z let 1992 a 2012). Vpravo je modifikovaný sloupec s nejnovějšími a nejlépe 

hodnocenými fotografiemi. 
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Detail fotografie 

Horní část stránky zaujímá detail fotografie s možností přechodu mezi roky 1992 a 2012. Pod 

fotografií se nachází informace o autorovi a fotografii spolu s diskuzí, odkazy na další 

fotografie stejného autora a výrazné hlasovací tlačítko. 
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Mediální podpora projektu 

 

Reklamní kampaň na internetu probíhá po dobu 6 měsíců, a to od 4. 12. 2012 do 4. 6. 2013. 

Hlavním komunikačním nástrojem jsou reklamní bannery, které směřují na www prezentaci 

www.mojepraha20let.cz 

 

Přehledy webů použitých v kampani: 

 

Seznam  

Seznam.cz, Novinky.cz, Super.cz, Prozeny.cz, Email.cz, Lide.cz, Sport.cz, Stream.cz, 

Sreality.cz 

 

Centrum Holdings 

Centrum.cz, Aktualne.cz, Bleskove.cz, Xchat.cz, Vareni.cz, Realitymix.cz, Stahuj.cz, Žena.cz 

 

Mafra  

iDnes.cz, Lidovky.cz, Technet.cz 

 

Formátů bannerů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mojepraha20let.cz/
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Novinky.cz  - Leaderboard 970x210 

 

 

Centrum.cz – Medium Rectangle 300x250 
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iDnes.cz  - Square banner 300x300 
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Mediální plán Kampaně 

 

 

WEB GroupM DSP 

Dodavatel Group M 

WWW Seznam.cz, Centrum, Mafra 

FORMÁT Medium rectangle, Square banner, Leaderborad 

Rozměry 300x250, 300x300, 970x210 

2012 

prosinec 

w 49 04 09 

950 000 

w 50 10 16 

w 51 17 23 

w 52 24 30 

w 01 
31 31 

2013 

leden 

01 06 

1 200 000 

w 02 07 13 

w 03 14 20 

w 04 21 27 

w 05 
28 31 

únor 

01 03 

1 200 000 

w 06 04 10 

w 07 11 17 

w 08 18 24 

w 09 
25 28 

březen 

01 03 

1 200 000 

w 10 04 10 

w 11 11 17 

w 12 18 24 

w 13 25 31 

duben 

w 14 01 07 

1 200 000 

w 15 08 14 

w 16 15 21 

w 17 22 28 

w 18 
29 30 

květen 

01 05 

1 200 000 

w 19 06 12 

w 20 13 19 

w 21 20 26 

w 22 27 31 

červen 
w 23 03 09 150 000 

w 24 10 17   

 

GARANCE IMPRESÍ 7 100 000 
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Grafická podoba flash reklamního banneru pro kampaň 
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Příloha č. 2: Harmonogram reklamní kampaně 
 

 

Dnem podpisu smlouvy - Zahájení prací, příprava grafických návrhů 

Dnem podpisu smlouvy - Výběr a schválení grafického návrhu 

22. 11. 2012 - Připravena betaverze www prezentace www.mojepraha20let.cz, zahájení betatestu, 

plnění úvodními daty, odsouhlasení grafické podoby reklamních bannerů pro kampaň 

30. 11. 2012 - Zapracované připomínky z betatestu, www prezentace www.mojepraha20let.cz 

připravena pro spuštění 

4. 12. 2012 – zahájení provozu prezentace www.mojepraha20let.cz a spuštění reklamní kampaně 

4.12 – 4. 6. 2013 – provoz prezentace www.mojepraha20let.cz a kontinuální reklamní kampaň 

5. 6. 2013 – uzávěrka soutěže a následné vyhodnocení 

13. 6. 2013 – předání cen výhercům 

 

http://www.mojepraha20let.cz/
http://www.mojepraha20let.cz/
http://www.mojepraha20let.cz/
http://www.mojepraha20let.cz/
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Příloha č. 3: Pojistná smlouva 
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