
DODATEK Č. 1 KF. S\1I OIJVĚ O DÍLO

cv.č. 80/5/211/2/2020-1241

I. Smluvní stranv

Česká republika - Ministerstvo obrany
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zaměstnanec pověřeny jednáním:

Adresa pro doručování
korespondence:

Tychonova 221/1. 160 01 Praha 6 -1 Iradčanv
60162694
CX60I62694
ředitel Vojenského historického ústavu Praha

Vojensky historický ústav Praha. I Památníku
1600/2. 130 05 Praha 3 - Žižkov

(dále jen „objednatel") na straně jedné
a

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV
zapsaný \ obchodním rejstříku vedeném Městském soudem v Praze, spisová značka A
75859
Sídlo:
Sídlo odštěpného závodu:
IČO:

Adresa pro doručování
korespondence:
(dále jen ..zhotovitel") na straně druhé

Mladoboleslavská 944. 197 00 Praha 9 - Kbely
Vita Nejedlého 691.682 01 VvŠkov
24272523

Vita Nejedlého 691.682 01 Vyškov



uzavírají \ souladu ^Či XIV. odsl. 14.2. smlouvy o dílo cv.č. 80'5 211-2 2020-1241
ze dne 06. října 2020 (dále jen .smlouva") tento Dodatek č. I (dále jen ..dodatek").

II. I cel dodatku
Účelem dodatku je správné uvedeni mobilního telefonního čísla kontaktní osob) zhotovitele
a prodloužení doby plněni z. důvodů pandemie COVID 19. která způsobila výrobní omezení
na straně zhotovitele a jeho subdodavatelů.

III. Změny a doplňky

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy

1) Mobilní telefonní číslo kontaktní osoby zhotovitele uvedené v čl. I. smlouvy správně

zni -420 722 451 173.

2) V Článku VI. odsl. 6.2. smlouvy se datum ..30.7.2021" nahrazuje datem ..29.10.2021".

3) Příloha č. ! smlouv y se v celém rozsahu nahrazuje nov ou přílohou, která tvoří přílohu
ě. I tohoto dodatku ..Příloha č. I - ..Specifikace požadavku na renovaci".

4) Ostatní ustanoveni smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení
1) Dodatek jc vyhotoven ve dvou výtiscích o dvou stranách a jedné příloze o 4 stranách,

z nichž každý má platnost originálu každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

2) Dodatek nabý vá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

3) Smluvní strany na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své
podpisy.

4) Nedílnou součástí tohoto dodatku jc následující příloha

Příloha ě. I dodatku - ..Specifikace požadavku na renovaci -4 strany.

V Praze dne 0 6, 05. 2021 Ve Vyškově dne: (f f ýf



Příloha číslo I Dodatku ě. I ke SoD F.v.č. 80/5/211/2/2020-1241
Počet stran: 4

SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA RENOVACI PROTOTYPU 
ČESKÉHO KOLOVÉHO OBRNĚNÉHO TRANSPORTÉRU

„ZUBR“

V 90. letech vznikl v Dis i/i vý\ojc Přerovských strojíren projekt skupiny obmčných 
kolo\ých vozidel na/vany ZUBR. Maketa vozidla 1:1 byla poprvé vystavena na výslavč 
IDF.T 1997. Moderní transponér měl byl ve výzbroji Armády České republiky nástupcem 
01-64 SKOL /celého ambiciózního projektu se dochovala pouze část projektově 
dokumentace a prototypové korby. Jedná se o zcela unikátní doklad závěru vývoje české 
konstrukční školy vojenských obrněných vozidel.

Základní údaje:

Země původu Česká republika 

Vyráběn: 90. léta 20. století

Vyrobeno kusu: 2 dřevěné makety - 3 prototypy koreb

V současné době se prototypová korba transportéru ZUBR 8x8 nachází ve venkovním 
depozitáři Vojenského technického muzea VHU v l.ešanech. Cílem renovace je repasc jedné 
/ unikátních koreb 8x8 do podoby umožňující její vystavení jako statického exponátu. Korba 
by měla byt opatřena systémem uchycení kol umožňujícím pojížděni vpřed a vzad (bez 
nutnosti instalace řiditelných náprav), doplněna o chybějící části (horní poklopy nemusí být 
oleviratelné. zadní čelo by mělo umožňovat pohled do interiéru vozidla) a opatřena 
kamuflážním nástřikem dle původní fotodokumentace. Součástí renovace bude i průběžná 
fotodokumentace a restaurátorská zpráva.

Rozpis potřebných prací

- dcťektace dochovaných částí a příprava korby k instalaci systému uchycení kol u replik 
chybějících části

- výroba replik nedochovaných poklopu a průzoru - dle zachované části dokumentace a 
fotodokumentace

- výroba repliky nedochované střelecké věže-dle zachované části dokumentace a 
fotodokumentace

- výroba repliky systému uchyceni kol dle zachované části dokumentace a fotodokumentace 
\ ýroba repliky schematické podoby interiéru dle fotodokumentace (obrázek č. 1)

- oprava původních části konstrukce korby
- obnova kamuflážního nátěru (tryskání, vnitřní a vnější lakování) dle původní 

fotodokumentace (obrázek č. 2)
- celková montáž (obrázek č. 3)



()bi (cek i I - interiér

()hrázek i. 2 - uhnout kamuflážního nálet

Obrázek č 3 - celková nwnláž





Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen o čelem restaurováni vést podrobnou Restaurátorskou zprávu
s fotodokumentaci, která bude ve třech v v tiscích předána objednateli při podpisu Přejímacího
protokolu o splněni celého díla.


