ZÁKLADNÍ CENÍK 2012
Natáčení (jedna kamera)

150 Kč/hod

Střih

250 Kč/hod

Práce techniky (počítač bez nutnosti obsluhy)

100 Kč/hod

Přepis VHS, Hi8 na DVD

7 Kč/min

Přepis 8 mm filmů

9 Kč/min filmu

Přepis 16 mm filmů
Nasazení hudby
Vytvoření DVD menu
Skenování - klasické foto či diapozitiv
Skenování – negativy
Potisk CD/DVD/BD nosiče
Tisk přebalu na CD/DVD/BD
CD printable Verbatim*

11 Kč/min filmu
250 Kč/hod
zdarma
4 Kč/ks
15 Kč/6 ks (minimum)
7 Kč/ks
18 Kč/A4
8 Kč/ks

DVD5 printable Verbatim*

12 Kč/ks

DVD9 printable Dual Layer Verbatim*

35 Kč/ks

Blu-ray disk printable Verbatim*

120 Kč/ks

Blu-ray disk printable Dual Layer Verbatim*

250 Kč/ks

Dodatečná výroba pro webové stránky

50 Kč/formát

Přepis audio záznamu bez úpravy

8 Kč/min

Přepis audio záznamu s úpravou

8 Kč/min + 150 Kč/hod

* - včetně plastového obalu

CENÍK DALŠÍCH SLUŽEB
Velkoobjemový tisk přebalů na CD/DVD/BD
Velkoobjemový potisk a výroba CD/DVD

15 Kč/inlay 273x183mm
od 30 Kč/ks (dle množství)

Grafické studio

dohodou

Profesionální fotograf

od 5 000 (včetně vyhotovení)

Osvětlení sálu

dohodou (dle zakázky)

PŘÍKLADY
SVATEBNÍ VIDEO
Natáčení: příprava nevěsty (líčení, oblékání,…), příprava na odjezd, portrét místa obřadu, obřad
(použití dvou kamer), akce před místem obřadu (nasazení chomoutu apod.), hostina (rozbití talíře,
polévka, zakrojení dortu,…), zábava (tanec novomanželů atd.)
Čas cca od 10:00 do 24:00, tedy 14 hodin za cenu 150 Kč/hod, tedy celkem 2 100,-.
Další možné části DVD: galerie ze snímků či videí z mládí, fotky či videa ze svatební cesty,
galerie ze svatebního dne a další.
Výroba: přepis suroviny do počítačové střižny s možností dodání náhledového média pro
předvýběr.
Cena za převod 100 Kč/hod suroviny, většinou bývá cca 5 hodin, tedy 500,-.
Sestřih pro výrobu DVD: zde platí, že čím lépe má být svatba sestříhána, tím déle to trvá.
Dodávám soupisku střihových frekvencí, cena střihové hodiny Kč 250,-. Uvažovaných 5 hodin
záznamu se stříhá cca 30 – 35 hodin. Tedy celková cena cca 9 000,-.
Interaktivní menu DVD: umožní přehrát požadovanou část svatebního dne.
Výsledným produktem je DVD nosič s potiskem. Pokud je výsledná stopáž delší než 90 minut, jsou
dodána 2 DVD, na každém jedna polovina.
Natáčení ve formátu HD: vzhledem k formátu kamery je možné i toto, jen je nutno počítat
s podstatně vyšší cenou, danou jak potřebnou technologií pro střih, tak nosiči Blu-ray.

(Doporučuji kompromis - díky použitému snímacímu čipu kamery je vizuální vzhled DVD v systému SD jen
mírně znatelně horší, než HD)

Celkem cena: (hrubý odhad)
Natáčení
Přepis do PC
Sestřih:
CELKEM

2 100,500,9 000,11 600,-

Přepis 8 mm filmů na DVD
Popis: výpočet ceny se provádí z délky filmu. Stopáž filmů snadno zjistíte podle velikosti cívky.
Cívka menší než klasické CD/DVD obsahuje cca 5 minut filmu
Cívka velká jako klasické CD/DVD obsahuje cca 15 minut filmu
Cívka větší než klasické CD/DVD obsahuje cca 30 minut filmu

Při přepisu je nutné počítat s tím, že plocha, na které je zaznamenán obraz je velká pouze 4,8 x
3,5 mm u filmu NORMAL 8 a 5,9 x 4,2 mm u filmu SUPER 8.
Z těchto rozměrů je zřejmé, že výsledný obraz bude - zejména v současné době nastupujícího
záznamu HD - sledovatelný pouze s ohledem na obsahovou nenahraditelnost záznamu. Jakékoliv
dopočítání chybějících scén nebo doostření obrázku je pouze fikcí z detektivních filmů a v praxi je
technicky neproveditelné. Rovněž jakékoliv mechanické poškození filmu (např. přetržení či
poškrábání) lze jen těžko odstranit, ale i zde je nutno počítat se sníženou kvalitou.
U každé cívky je nastavováno vyvážení bílé, což z části odstraní např. zažloutnutí čb filmů nebo
špatné nastavení vyvážení barev u filmů barevných.
Pro přepis doporučujeme označit cívky s filmy tak, aby je bylo následně možno sestavit na video
chronologicky podle data natočení. Stačí i hrubé naznačení, co by měl jednotlivý film obsahovat. Při
přepisu je pak možné například telefonickou domluvou stanovit správné pořadí. Lze též dodat
náhledovou kopii na disku ve formátu VCD s označením kapitol, podle kterého doma můžete určit
správné pořadí výsledného DVD.
UPOZORNĚNÍ: při předání VCD je požadováno uhrazení dosavadních nákladů!
Kalkulace: 1ks 5minutového, 2ks 15minutového a 1ks 30minutového filmu - čili celkem 65 minut

Cena za přepis
Vyčištění špatně exponovaných nebo černých míst na filmu
Výroba náhledového VCD
CD nosič
Úpravy dle požadavků zákazníka
Zhotovení DVD nosiče (včetně menu)
Krabička a nosič s potiskem
CENA CELKEM:

65 min x 5 Kč
na 65 min cca 2h práce
65 min x 5 Kč
na 65 min cca 2h práce
3 hod počítač

325,500,325,zdarma
500,300,zdarma
1 950,-

PŘEPIS VIDEOKAZETY DO DVD
Jak vypadá postup při přepisu videokazet do DVD?
1. Přepsání kazet do PC do formátu "co kazeta, to jeden soubor".
2. Postupný výběr nepovedených či vadných míst na kazetě (nevypnutá kamera, evidentně
nepoužitelné/neklidné záběry, poškozený pásek atd.) a jejich převod do formátu, vhodného pro
zápis na DVD. Při exportu současně dojde k setřídění podle data natočení. Podle toho pak jsou
jednotlivé sekce řazeny na DVD.
3. Rozdělení do sekvencí podle data pořízení a velikosti na skupiny, podle kterých bude následně
zhotoveno DVD. Záleží na jejich obsahu a také velikosti. Ta určuje, kolik sekvencí se na disk
vejde. Je třeba také počítat s tím, že menu DVD podléhá jistým zákonitostem na přehledné
grafické členění, které nesmí uživatele mást svou složitostí.
4. Výroba DVD menu - grafický podklad, určení počtu kapitol na jedno menu, výběr
videosekvence, která bude tu kterou kapitolu nejvíce charakterizovat.
5. Zhotovení potisku DVD a přebalu s použitím fotografií z nejvýznamnějších kapitol tak, aby bylo
na první pohled zřejmé, co se na kterém disku zhruba nachází. Zadní strana přebalu obsahuje
údaje o dělení DVD do kapitol a dalších podsekcí, datum natáčení jednotlivých záznamů a
případně i jejich krátký popis. Používá se popis kazety zákazníkem, eventuelně se vychází z
obsahu děje. U každé kapitoly je ponecháno i místo na doplnění dalších poznámek k té či oné
kapitole přímo zákazníkem.
6. Zákazníkovi je předán podrobný výčet prováděných prací a použitého materiálu.
Kalkulace: cena jedné minuty hotového DVD vychází na cca 9,- Kč. Při uvažované ceně hodiny
práce samotného PC 100,- Kč, při práci PC s obsluhou pak 150,- Kč.

