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Dobrý den, 
jmenuji se Petr Pospíchal a zastupuji firmu Virtual Visit s.r.o., která navazuje na bohaté zkušenosti v 
oblasti tvorby virtuálních prohlídek pro sociální služby a školská zařízení. Nyní bych osobně chtěl po-
moci zařízením, kterým pandemie zavřela dveře, aby se otevřely veřejnosti v online prostoru.

Do podobných projektů bych chtěl osobně zapojit veškeré své zkušenosti, které mi pomohou do-
sáhnout 100% výsledku za sebe i za své kolegy v minulosti. Dovolte mi shrnout několik bodů, které 
virtuální prohlídky firmy Virtual Visit s.r.o. zcela odlišuje od konkurence: 

• Specializace na sociální služby/školství – víme, jaké jsou potřeby zařízení sociálních služeb a 
škol. Prohlídky vyvíjíme přímo pro ně na míru. 

• Zaměřujeme se na spolupráci s kraji - díky tomu můžeme nabídnout maximum nejen v oblasti 
tvorby virtuálních prohlídek ale i webdesignu

• Spolupracujeme s herci a profesionály na namlouvání prohlídek - díky tomu prohlídky dosta-
nou informativní rozměr

• Virtuální prohlídky vnímáme jako celek a podle složitosti přidáváme formy 
navigace a zjednodušení tak, aby se v nich nikdo neztratil nebo nebloudil v kruhu

• Velmi pokročilý post-proces – díky kterému prohlídky skutečně reprezentují realitu

• Používáme místo značek a šipek náhledy míst – to pomáhá k lepší představě, 
co bude následovat po kliknutí na odkaz

• Pokud to bude možné, můžeme u focení využít komparsu

• Pro umocnění wow efektu naše virtuální prohlídky zahrnují letecká panoramata, která přidá-
vají na hodnotě a pomáhají zasadit objekt do okolního prostředí. 

• Mezi naše dlouhodobé klienty patří: portál prague.eu, Czech Tourism, Kraj Vysočina, Hl. měs-
to Praha, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, TIC Brno, Nutrend World a.s., Hotel Maximus, 
VUT Brno a další. 

• Naše další reference najdete na https://www.virtualvisit.cz/nasi-klienti/„
PhDr. Vilém Buriánek,    

nám pomáhá v komunikaci se zájemci 
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Cíle projektu

Umožnit zařízením sociálních služeb nebo škol, se vizuálně prezentovat formou virtuálních prohlídek 
na webu. Cílem je vytvořit virtuální prohlídky tak, aby reagovaly na potřeby žadatelů, kteří se často 
nemohou do zařízení sociálních služeb nebo škol dostat osobně. Ať už je k tomuto vede vládní naříze-
ní, imobilita či další omezení - virtuální prohlídka nové generace dostatečně supluje osobní návštěvu. 
Mimoto budou prohlídky uzpůsobeny využívání personálem zařízení a terénními pracovníky prostřed-
nictvím tabletu či dalších přenosných zařízení.

Parametry projektu

• vysoká kvalita zpracování virtuálních prohlídek nové generace (vysoké rozlišení prohlídek, věr-
nost barev, rychlost načítání, responzivita - zobrazení i na mobilních zařízeních)

• V projektu se počítá s namluvenými interaktivními prohlídkami, se kterými máme dlouholeté 
zkušenosti. 

• V projektu se počítá s leteckými pracemi, které jsou započítány do celkové kalkulace. Jako fir-
ma na tyto práce máme zajištěné platný letecký průkaz a ke každému místu budeme domlou-
vat povolení od Úřadu civilního letectví (dle platné legislativy je to naše povinnost).

Časový harmonogram

Doba realizace pro kraje je stanovena na 12 měsíců ode dne podpisu smlouvy a bude dodržena, po-
kud nebudou v průběhu realizace požadovány nadstandardní práce, které nebyly předmětem smlouvy. 
Bude dodržena časová osa včetně leteckých prací. 
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Responzivní design

Podle rozlišení vaší obrazovky se 
vám prohlídka zobrazí tak, aby 
stále vynikaly detaily a ostrost zá-
běru. Už žádné rozmazané virtuál-
ní prohlídky.

Detailní zpracování

Vzhledem ke zkušenostem 
z přispívání do světových foto-
bank - i prestižní Newyorkské 
fotobanky Shutterstock, jsme 
si vědomi důležitosti grafické-
ho zpracování našich prohlídek. 
Díky těmto zkušenostem v post-
produkci mohou prohlídky zářit 
barvami a být plné detailů.

Interaktivní a intuitivní

Díky propracovanému systému 
překliků bude v prohlídce stále na 
co kliknout a nehrozí nebezpečí, 
že byste se ztratili. Prohlídka vás 
zkrátka vtáhne a nepustí.

S námi se neztratíte

Díky našim 3D mapám, které 
připravují naši kolegové architekti, 
se ve vaší virtuální prohlídce nikdy 
neztratíte.

Google Street View

Naše virtuální prohlídky umíme 
zpřístupnit v Google Street View 
tak, aby pomohly návštěvníkům 
vašeho zařízení se prostorově 
orientovat.

Mluvené slovo

Virtuální prohlídky vám díky 
namluvenému komentáři a zvu-
kovým vjemům pomohou k tomu, 
abychom informovali vaše ná-
vštěvníky dobře o tom, co mohou 
od vašeho zařízení očekávat.

Virtuální prohlídky: moderní způsob vaší online prezentace



6

Jak probíhá realizace virtuální prohlídky?

1

Úvodní setkání

Na úvodní schůzce často pro-
jedná- váme formu prezentace a 
rozsah. Zjišťujeme, jaké jsou cíle 
klienta a co by měla virtuální pro-
hlídka splňovat. Na základě určení 
rozsahu zákazní- kovi vypracuje-
me cenovou nabídku.

2

Fotografický 
a natáčecí den

Během tohoto dne se již fotogra-
fuje a pořizuje všechno, co bude 
pro virtuální prohlídku potřeba. 
Máte v hlavě místa, která chce-
te, aby byla na prohlídce vidět? 
Připravte si je, budeme je potře-
bovat.

3

Zpracování

Během přibližně jednoho měsíce 
naši grafici připraví vše pro vizu-
ální vzhled prohlídky, dále na-
programu- jeme interaktivní prvky 
včetně mapky (nebo integrace 
Google Maps), kterou pro vás 
připraví náš architekt. Společně 
s vámi pak komunikujeme ohled-
ně umístění bodů do plánku tak, 
aby vše sedělo.

4

Nahrávání komentáře

K virtuálním prohlídkám v drti-
vé většině případů připojujeme 
namlu- vený komentář. Ke kaž-
dému místu, které jsme natočili, 
napíšete jednu až tři věty, které 
dodají prohlídce lepší informativní 
hodnotu. Nahrání a korektura tex-
tu je již v naší režii. Můžete si však 
vybrat hlas, který bude prohlídku 
namlouvat.
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Předání virtuální 
prohlídky klientovi

V této fázi je již téměř vše hotovo 
- virtuální prohlídku dostanete pro 
online i offline použití skrze naše 
FTP. Prohlídka bude ve formátu 
HTML5 a získáte ji pro vlastní 
potřeby jako surová data, která si 
můžete již umístit na váš server. 
Vzhledem k velikosti prohlídky, 
a také nároků na server doporu-
čujeme prohlídku umístit na náš 
hosting Virtual Visit a sdílet ji na 
svých stránkách od nás.

6

Fotodokumentace 
a bonusy

Fotodokumentaci a další domlu-
vené bonusy dostanete po při-
bližně čtrnácti dnech po obdržení 
částky, kterou fakturujeme při 
předání virtuální prohlídky klien-
tovi. Jsme také rádi za každou vaši 
zpětnou vazbu, díky které může-
me virtuální prohlídky Virtual Visit 
posouvat dál.
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Virtual Visit s.r.o.

Tel.:+420777338864, info@virtualvisit.cz

www.virtualvisit.cz

IČ: 06165061, DIČ: CZ06165061

Brno, Jeřabinová 6, 60200

Těšíme se na spolupráci! 
Naše další reference najdete na webu www.virtualvisit.cz


