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NÁMET
Logline:
„Robot CARK00L je vyslaný na doručovaciu 
misiu továrňou, v ktorej bol vyrobený. Po jej
úspešnom dokončení v ňom nastáva vnútorný
zvrat.“

Námet:
CARK00L, robot pripomínajúci červenú 
čiapočku, sa jedného dňa prebudí pred 
továrňou. Robotické rameno vychádzajúce
z továrne v zničenom meste plnom smogu
ho postrčí, podá mu batériu a vyšle ho na misiu
do lesa. Úlohou misie je doručiť batériu robotovi 
B4BUSHKE, ktorý sa pred nejakým časom v lese 
vybil a nestihol tak dokončiť svoju misiu. V ceste
robotovi KARC00L však stojí neznámy tvor,
ktorý jej zakaždým misiu prekazí. Pre továreň
je misia dôležitá, pretože nedoručenie batérie by
znamenalo jej úplný koniec. Nastáva tak boj s časom,
s neznámym tvorom a následne aj poznanie
a uvedomenie si samého seba a svojho okolia
robotom CARK00L.



SYNOPSA
Robot CARK00L je malý červený robot, ktorý svojím
poslaním ako aj výzorom pripomína červenú čiapočku.
Je skonštruovaný továrňou, ktorá sa nachádza v
spustošenom meste plnom smogu, z ktorého ľudia
už dávno odišli. Jedného dňa je robot CARK00L 
aktivovaný továrňou. Po prebudení k životu dostáva
od továrne batériu a pokyny na jej doručenie robotovi
B4BUSHKA, o ktorom doposiaľ nič nevie. Prechádza
tak mestom, rúbaniskom a následne vchádza aj do lesa.
Je odhodlaná svoju misiu splniť a tak si okolie nevšíma.
V ceste jej však stojí neznámy tvor, VŁK, ktorý ju najskôr
pozoruje z korún stromov, no neskôr na ňu zaútočí a
misiu jej prekazí. Po prekazení misie sa CARK00L opäť
zobúdza pred továrňou, zakaždým o niečo vylepšená
a viac odhodlaná. Pri každom nepodarenom pokuse
prichádza továreň o jeden funkčný komín, čo značí jej
skorý zánik. S každým novým pokusom o doručenie
baterky si CARK00L stále viac všíma svoje okolie a
umierajúcu prírodu. Misie sa však nevzdáva a ku koncu
sa jej batériu pre robota B4BUSHKA doručiť podarí.
Po aktivovaní sa B4BUSHKA, doteraz zahrabaná v zemi,
vynára von. CARK00L zisťuje, že B4BUSHKA je robot
určený na vyrúbanie lesa, vďaka čomu môže továreň 
ďalej fungovať. Odhaľuje tiež identitu doposiaľ
neznámeho VŁKa. Ide o predošlý model CARK00L,
ktorý sa ju snažil varovať.



REŽIJNÁ EXPLIKÁCIA
Rozprávka CARK00L je FULL-CGI film založený na 
princípoch rozprávky o červenej čiapočke.
Na začiatku filmu sa divák vžíva do postavy malého
robota, ktorý sa práve prebudil a jediná informácia,
ktorú má, je o jej misii. KARC00L prechádza spolu
tromi prostrediami, ktoré sa v priebehu filmu opakujú.
Ide o zničené futuristické mesto, zostatok zeleného lesa
a rúbanisko. Toto prostredie si najskôr úplne nevšíma, no
neskôr si uvedomuje, že ide o následky ľudského konania.
Na ceste stretáva neznámeho tvora, robota VŁK, ktorého
vníma ako prekážku v jej misii. Ide však o jej predchodcu,
ktorý si uvedomil, že splnením tejto misie iba ďalej zničí
prírodu a tak sa jej v tom snažil zabrániť.

Film je vhodný pre mládež a taktiež aj staršie publikum. 
Mládež si vo filme bude všímať najmä zaujímavých
postáv a vtipných scén, pri ktorých sa CARK00L nedarí
misiu splniť. Staršie publikum si všimne hlbšiu myšlienku,
zamyslí sa nad vplyvom ľudí na životné prostredie a
zvrat na konci mu dá podnet na premýšľanie. 



FINANČNÁ ÚVAHA
POLOŽKA        PREDPOKLADANÁ      REÁLNA ČIASTKA

HARDWARE

SOFTWARE

PRODUKCIA

15,000€

12,000€

8,000€



HARMONOGRAM
FÁZA VÝROBY   STAV   PREDPOKLADANÝ    REÁLNY ČAS

Námet

Bodový scenár

Treatment

Storyboard

Modely prostr.

Modely postáv

Animácia

Render

Prezentácia

október

október

november

november

december

december

február

marec/apríl

jún

október

november

december

december

devember

január



ŠTÁB

MODELING
TEXTURING
ANIMATING
LIGHTING
SOUND

Šimon Macháč
Matúš Menke
Maximilián Mravčák
Gregor Sobinkovič
Matej Šulek

ORIGINAL
SCENÁR Marek Vaňa

ZÁBEROVANIE Samuel Alex Jasaň
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