
AV TECHNIKA PROSTOROVÁ AKUSTIKA BROADCAST 

Změnový list č. 02 A VT Q r ł ‹ .SV 
I 

Název projektu: 
Centrální předpovědi pracoviště ČHMÚ, Praha 4 
Audiovizuální technika 
Předmět změny: 

Úprava konfigurace softwaru AV systémů, programování a výroba grafických prvků layoutů ovládacích panelů dle 
požadavků zadavatele. Přesun a konfigurace monitorové stěny. 

Při prezentaci funkcí instalovaného AV systému jednotlivých pracovišť v novém CPP ČHMÚ v ulici Na Šabatce byly 
vzneseny požadavky na úpravu ovládání jeho dílčích částí: 

Přizpůsobení ovládání jedn9tlivý.ch celků AV systémů požadavkům týmů i individuálním potřebám 
jednotlivých zaměstnanců CHMU. 

Nastavení scénářů ovládání AV systému dle požadovaného workflow daného pracoviště k dosažení 
maxımalnı mozne ergonomie. 

Rozčlenění ovládacích pwků a specifikace jejich funkčnosti v layoutech odpovídající těmto scénářům pro 
prehledne a intuitívnı ovládaná AV zařızenı. 

Konferenční sál 1.04 
Úprava ovládání a rozčlenění světel do skupin odpovídající potřebám provozu jednotlivých sálů nebo spojení sálů 
do jednoho celku. 

Doplnění: HDMI přepínač, 2× HDMI vstup, 1× HDMI výstup, ovládání po RS232; kabeláž 

sál CCP 3.02 
Úprava ovládání a rozčlenění světel dc skupin odpovídající potřebám jednotlivých pracovišť (obě LCD stěny, 
videokonference). 
Úprava SW ovládacích panelů na pracovních stolech u LCD stěn pro přepínání vstupů a rozčlenění obrazů na LCD 
stěně. 
Konfigurace a programování panelu videokonference pro ovládání přidruženého AV zařízení: ovládání LCD displejů 
a vstupních obrazových signálů do videokonference. 
Doplnění: Mikrofon k videokonferenci Cisco Room Kit, kabel délka 7,5m, 4pin jack 
Upgrade ovládání DVBT Z Extron panelů - původně jen DO 
Demontáž monitorové stěny, zabalení, přesun, profylaxe, čtyři technici, spotřební materiál 
Montáž monitorové stěny, čtyři technici, spotřební materiál 
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Oživení monitorové stěny, barevná kalibrace a integrace se systémem 

Nahrávací místnost 3.04 
Nastavení scénářů ovládacího panelu záznamového pracoviště pro různé verze zde požadovaného provozu. 
Přizpůsobení systému ukládání zaznamenávaného materiálu hardwaru ČHMÚ. 
Upgrade systému ovládání P12 kamery pro připojení do videokonference skrz PC ČHMÚ 
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REKAPITULACE ZMĚN 

Název investora: ČHMÚ Na Šabatce 2050/17, Praha 4 - Komořany 

Projekt: CENTRÁLNÍ PŘEDPOVÉDNi PRACOVıŠTÉ (CPP) 
I 

r 
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pořadové 
číslo popis Kč/jednotka bez 

DPH počet cena celkem I Kč bez DPH 

AV TECHNOLOGIE 
1 Konferenční sál 1.04  1  

2 sál CPP 3.02  1 

3 Nahrávací místnost 3.04  1 

Cena celkem bez DPH: 493 980 Kč 

Konferenční sál 1.04 
pořadové 
číslo 

název výrobce typové 
označení 

popis pro VŘ c 
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›n c 
O o c m 
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Ě 
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Kč/jed notka 
bez DPH 

cena 
celkem 

bez DPH 

39 
SW 

úpravy, 
instalace 

AVTG 

Úprava ovládání a rozčlenění světel 
do skupin odpovídající potřebám 
provozu jednotlivých sálů nebo 
spojení sálů do jednoho celku 

kp 1 

40 HDMI 
přepínač 

Extron 
SWAP HD 
4k 

HDMl přepínač, 2× HDMI vstup, 1× 
HDMI výstup, ovládání po RS232 ks 1 

41 kabely Různé sada 1 

CENA CELKEM BEZ DPH: 5s 280Kč 
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Sál CPP 3.02 
pořadové 

číslo 
název výrobce typové 

označení 
popis pro VŘ `č 
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Kč/jednotka 
bez DPH 

cena 
celkem bez 

DPH 

39 SW úpravy AVTG 

Úprava ovládání a rozčlenění 
světel do skupin odpovídající 
potřebám jednotlivých pracovišť 
(obě LCD stěny, videokonference). 

kp 1 

40 SW úpravy AVTG 

Úprava SW ovládacích panelů na 
pracovních stolech u LCD stěn pro 
přepínání vstupů a rozčlenění 
obrazů na LCD stěně. 

kpl 1 

41 SW úpravy AVTG 

Konfigurace a programování 
panelu videokonference pro 
ovládání přidruženého AV zařízení: 
ovládání LCD displejů a vstupních 
obrazových signálů do 
videokonference 

kpl 1 

42 Mikrofon 
videokonference Cisco 

Mikrofon k videokonferenci Cisco 
Room Kit, kabel délka 7,5m, 4pin 
jack 

ks 1 

43 Ovládání DVB-T 
přijímačů Atyp Upgrade ovládání DVBT Z Extron 

panelů - původně jen DO ks 2 

44 
Instalační a 
konfigurační 
práce 

AVTG sada 1 

45 
Demontáž 
monitorové 
stěny 

AVTG 
Demontáž monitorové stěny, 
zabalení, přesun, profylaxe, čtyři 
technici, spotřební materiál 

ks 2 

46 
Montáž 
monitorové 
stěny 

AUD 
Montáž monitorové stěny, čtyři 
technici, spotřební materiál ks 2  

47 
Oživení 
monitorové 
stěny 

AVTG 
Oživení monitorové stěny, 
barevná kalibrace a integrace se 
systémem 

ks 2 

CENA CELKEM BEZ DPH: 423 700 Kč 
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Nahrávací místnost 3.04 
pořadové 

Číslo 
název výrobce typové 

označení 
popis pro VŘ `č 

> 32 m 4-1 
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Kč/jednotka 
bez DPH 

cena celkem 
bez DPH 

2.9 sw úpravy AVTG 

Nastavení scénářů ovládacfiıo 
panelu záznamového pracoviště 
pro různé verze zde požadovaného 
provozu. Přizpůsobení systému 
ukládání zaznamenávaného 
materiálu hardwaru ČHMÚ 

kp 1 

30 
SW 
úpravy, 
instalace 

AVTG 
Upgrade systému ovládání PTZ 
kamery pro připojeni do 
videokonference skrz PC ČHMÚ 

kp 1 

CENA CELKEM BEZ DPH: 15000Kč 
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Odsouhlasili a potvrdili: 

Zástupce zhotovitele: 

Datum: 

Zástupce projektanta: 

Datum: 

TDI: 

ú 

I 

l '  

Datum: 
/4 až/  

Pokyn ke změně: 

v souladu S uzavřenou Smlouvou O dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu 
prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu: 

Změna ceny v Kč: 493.980,- Kč bez DPH bez vlivu na termín 

Zástupce objednatele: 

Datum: I(7 (7 70/7 
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