Zřízení dalb v úseku
Chvaletice—Přelouč
v rámci úpravy koryta
Labe
Popis stavby
Vybudování čekacích stání v říčním km 108,648 a výhyben
v říčním km 108,648 a 110,634. Čekací stání tvoří
4 ks dubových dalb, které mimo vlastní funkci dotvářejí
obraz krajiny v sousedství hřebčína Kladruby. Výhybny
jsou tvořeny 4 ks dalb, jež tvoří konstrukční prvek
sestavený ze 4 ks navzájem svařených larsen typu PU 20.
Výška dalb na čekacím stání i výhybnách je shodně 12 m
s vetknutím 4 až 4,5 m do pevného podloží, tvořeného
slínovci.

Výměry
Dubové dalby: 4 ks
Ocelové dalby: 8 ks
Vrty pro osazení dalb Ø 2,2 m: 36 bm
Vrty pro osazení dalb Ø 2,0 m: 18 bm
Výplňový beton: 50 m3

Zákazník a investor
Povodí Labe, s. p.
Víta Nejedlého 951, Hradec Králové

Cena

Rok

8,8 mil. Kč

2000

Dolphin execution
at the section Chvaletice—Přelouč within
the frame of Labe riverbasin treatment
Contract description
Execution of waiting stands at the river km 108,648 and
turn-outs at the river km 108,648 and 110,634. Waiting
stands consist of 4 oak dolphins that except of their own
function make a landscape nearby the stud farm in Kladruby.
Turn-outs consist also of 4 pcs of dolphins. One dolphin is
created by one structure unit assembled from 4 pcs together
welded sheet piles Larsen PU 20. Hight of dolphins on the
waiting stands and the turn-outs is similarly 12 m and they
are embedded 4,0 to 4,5 m to the marlstone bedrocks.

Measures
Oak dolphins: 4 pcs
Steel dolphins: 8 pcs
Dolphin setting boreholes dia. 2,2 m: 36 m
Dolphin setting boreholes dia. 2,0 m: 18 m
Filling concrete: 50 m3

Client and investor
Povodí Labe, s. p.
Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, Czech rep.

Price

Year

294 000 EUR

2000

Ing. Marián Šebesta, Povodí Labe, s. p.

