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DOHODA O SPOLUPRÁCI PŘI OPRAVÁCH
Smluvní strany:
Hlavní město Praha
IČO: 000 64 581
se sídlem Mariánské náměstí 2/2,110 00 Praha 1
(dále jen „Objednatel"), za kterého jedná společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s., IČO: 004 09 316 se
sídlem Blanická 1008/28,120 00 Praha 2 (dále jen „Správce Objednatele")
a
SMP CZ, a.s.
IČO: 271 95 147
se sídlem Vyskočilova 1566,140 00 Praha 4
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou B 9654
(dále jen „Dodavatel I.")
a
CL-EVANS s.r.o.
IČO: 26 768 607
se sídlem Bulharská 1557,470 01 Česká Lípa
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
pod spisovou značkou C 19685
(dále jen „Dodavatel II.")
(Dodavatel I. a Dodavatel II. dále společně též „Zhotovitelé")
dnešního dne, měsíce a roku uzavřely tuto dohodu o spolupráci při opravách
(dále jen „Dohoda")

n
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
1.1.

Objednatel je vlastníkem pozemků v katastrálním území Trója, obec Praha, pare. č.
1087/1, pare. č. 1087/3, jehož součástí je stavba č. p. 848, a dále pare. č. 1087/4 a
pare. č. 1087/5, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 885, vedeném u Katastrálního
úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Uvedené nemovitosti
jsou součásti komplexu, který slouží veřejnosti jako plavecký bazén, resp. aquapark
(dále jen „Aquacentrum Šutka" nebo jen „dílo").

1.2.

Aquacentrum Šutka bylo zhotoveno Zhotoviteli na základě smlouvy o dílo č.
DIL/21/03/005319/2010 ze dne 13. 8. 2010, uzavřené mezi Zhotoviteli a
Objednatelem (dále jen „Smlouva o dílo").

1.3.

Objednatel se v soudním řízení domáhá mj. vůči Zhotovitelům, coby žalovaným,
vypořádání svých práv, která mu dle jeho názoru vznikla v souvislosti s vadným
zhotovením Aquacentra Šutka (dále jen „Soudní řízení").

1.4.

Zhotovitelé nárok Objednatele uplatněný v Soudním řízení odmítají co do důvodu i
výše.

1.5.

Namísto vedení Soudního řízeni se smluvní strany dohodly, že budou na odstraňování
a opravách nevyhovujícího stavu Aquacentra Šutka spolupracovat.

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:
II.

III.

PŘEDMĚT DOHODY
2.1.

Předmětem této Dohody je stanovení obsahu a rozsahu spolupráce mezi Zhotoviteli a
Objednatelem na provádění oprav Aquacentra Šutka.

2.2.

Výkonem práv a povinností Objednatele vyplývajících z této Dohody je pověřen
Správce Objednatele, nebo jakákoliv třetí osoba, kterou za tímto účelem Objednatel
pověří. O změně pověření k výkonu práv a povinností Objednatele vyplývajících z této
Dohody je Objednatel povinen informovat písemné Zhotovitele bez zbytečného
odkladu poté, co k takové změně dojde.

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
3.1.

Objednatel je povinen po dobu trvání závazků z této Dohody zajišťovat na své
náklady dvakrát (2x) ročně, a to vždy k 30. dni v měsíci září a k 30. dni v měsíci duben
každého roku po dobu účinnosti této Dohody, repasportizaci místností v 1. PP pod
aquaparkem, konkrétně tedy místností č. 1.48,1.88,1.89, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06,
2.07 v objektu Aquacentra Šutka, při které bude zjišťováno, které části a nebo místa
svislých a vodorovných konstrukcí v Aquacentru Šutka vyžadují opravu Účelem
repasportizace tedy bude zaznamenat všechny trhliny s aktivními průsaky vody , to
vše s přihlédnutím k běžnému provoznímu opotřebení díla (dále jen „Pasportizace").

3.2.

Objednatel je povinen výsledky každé Pasportizace provedené dle čl. 3.1 této Dohody
předat bez zbytečného odkladu Zhotovitelům v elektronické verzi prostřednictvím
emailové zprávy na kontaktní adresy uvedené v čl. IX. Dohody.
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IV.

3.3.

Zhotovitelé se zavazují provádět opravy částí a nebo míst Aquacentra Šutka, které dle
jednotlivých Pasportizací provedených dle ČI. 3.1 vyžaduji opravu Aquacentra Šutka, a
to tak, aby bylo dosaženo stavu, který se bude co nejvíce blížit vlastnostem díla
sjednaným Smlouvou o dílo, to vše s přihlédnutím k běžnému provoznímu opotřebeni
díla. Tento závazek Zhotovitelů se však nevztahuje na poruchy díla způsobené jeho
nevhodným užíváním, neodbornými zásahy do díla či jinými vlivy, za něž Zhotovitelé
neodpovídají či by neodpovídali v době, kdy běžela záruční doba podle Smlouvy o
dílo.

3.4.

Bližší popis typové poruchy vAquacentru Šutka, očekávané typové způsoby oprav
těchto poruch a očekávaný výsledný stav po provedených opravách jsou stanoveny
v příloze č. 1 této Dohody.

3.5.

Bez ohledu na výše uvedené jsou Zhotovitelé povinni provést na své náklady opravy
lokálních trhlin ve spárách dlažeb a obkladů aquaparku, zejména u divoké řeky a
dojezdu žluté skluzavky, dětského bazénu a relaxačního bazénu, a úniku vody z
whirlpoolu, přelivného žlábku u whirlpoolu, přelivného žlábku relaxačního bazénu
mezi skluzavkou a barem a přelivného žlábku dětského bazénu vAquacentru Šutka,
které jsou v podrobnostech vymezeny v příloze č. 2 této Dohody (dále jen
„Jednorázová oprava"), a tyto dokončit a předat Objednateli ve lhůté šesti (6) měsíců
ode dne účinnosti této Dohody.

3.6.

Pro provedení a předáni Jednorázové opravy se přiměřené použije čl. 3.7, 4.3, a VI
této Dohody obdobně.

3.7.

Zhotovitelé jsou povinni plnit své povinnosti dle této Dohody s náležitou odbornou
péči. Náležitou odbornou péčí se zejména rozumí plněni povinností dle této Dohody
podle uznávaných stavebních postupů za použití materiálů odpovídajícím
technologickému vývoji (tzv. postup lege artis). Pokud Zhotovitelé budou plnit své
povinnosti dle této Dohody prostřednictvím třetích osob, odpovídají za plněni těchto
povinností, jako by je plnili sami.

TERMÍN PLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ OPRAV

4.1.

Zhotovitelé se zavazují započít s prováděním oprav dle této Dohody ve lhůté jednoho
(1) měsíce ode dne obdrženi každé jednotlivé Pasportizace předané Zhotovitelům dle
čl. 3.2 této Dohody, a tyto dokončit a předat Objednateli ve lhůtě patnácti (15) dnů
ode dne započetí s prováděním oprav, je-li taková lhůta nezbytná pro zamezení
zhoršení stavu vyžadujícího opravu, jinak ve lhůtě přiměřené, která však nepřesáhne
dobu tři měsíců.

4.2.

Za předpokladu, že v důsledku rozsahu nezbytné opravy není možné tuto opravu
provést v terminu dle čl. 4.1 této Dohody, jsou Zhotovitelé oprávněni požádat
Objednatele ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne obdržení každé jednotlivé
Pasportizace o písemné odsouhlasení náhradního termínu provedení opravy, který
nebude navržen ve lhůtě přesahující šest (6) měsíců ode dne obdržení Pasportizace
dle čl. 3.2 této Dohody. Takto navrhovaný termín Objednatele neodmítne bez
rozumného důvodu, který je povinen Zhotovitelům sdělit spolu s písemným
odmítnutím náhradního terminu. Pro lhůtu pro dokončení oprav prováděných podle
tohoto článku Dohody se použije lhůta stanovená čl. 4.1.
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VI.

ŘEŠENÍ SPORŮ
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6.2.

6.3.

informovat Objednatele ve lhůtě sedmi (7) dnů ode dne obdržení každá jednotlivé
Pasportizace předané dle čl. 3.2 této Dohody, nebo ve lhůtě tří (3) dnů ode dne
podpisu každého jednotlivého protokolu o předání a převzetí oprav dle čl. 4.3 této
Dohody.

v

Na podporu důvodnosti a oprávněnosti postupu Zhotovitelů podle čl. 6.1 této
Dohody jsou Zhotovitelé povinni předložit vyjádření odborné osoby, případně znalce,
a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné informace Zhotovitelů podle
čl. 6.1 této Dohody Objednateli.

-

V případě, že Objednatelem předložené oponentní vyjádření k odbornému anebo
znalecké posouzení vyhotovenému podle čl. 6.2 této Dohody bude obsahovat závěr,
že postup Zhotovitelů podle čl. 6.1 této Dohody je oprávněný a důvodný, nejsou
Zhotovitelé povinni provést opravu či odstranění vady nebo nedodělku opravy.
i

6.4.

VII.

Vlil.

V případě, že Objednatelem předložené oponentní vyjádření k odbornému a nebo
znaleckému posouzení podle čl. 6.2 této Dohody obsahuje závěr, že postup
Zhotovitelů podle čl. 6.1 této Dohody je neoprávněný nebo nedůvodný a Zhotovitelé
neprovedou opravu, nebo neodstraní vady a nedodělky oprav bez zbytečného
odkladu, nejpozději však ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné
informace Objednatele o takovém závěru společně s kopií příslušného oponentního
vyjádřeni, je Objednatel oprávněn nechat provést opravu či odstraněni vady nebo
nedodělku opravy třetí osobou, případně opravy provést svépomocí. Úhrady nákladů
v čase a místě obvyklých na provedení opravy podle předchozí věty je Objednatel
oprávněn se domáhat vůči Zhotovitelům cestou soudního sporu; v takovém případě
se omezení a podíly týkající se úplaty stanovené v čl. 5.2 a 5.4 nepoužijí.

SANKCE

7.1.

V případě, že Zhotovitelé nesplní svou povinnost uvedenou v čl. 3.5 této Dohody, jsou
povinni zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

7.2.

V případě, že jsou Zhotovitelé v prodlení s plněním svých povinností stanovených v čl.
4.1 6.1, nebo 6.2 této Dohody, jsou za každý den prodlení povinni zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, nejvýše však v souhrnu 325.000,- Kč v každém
jednotlivém roce trvání této Dohody.

TRVANÍ A UKONČENI DOHODY

8.1.

Tato Dohoda se uzavírá na dobu 7 (sedmi) let ode dne účinnosti této Dohody.

8.2.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitelé jsou
v prodlení s plněním svých povinnosti dle této Dohody a toto prodlení nenapravili ani
do 30 dnů od písemné výzvy Objednatele.

8.3.

Tuto Dohodu lze ukončit pouze způsobem stanoveným touto Dohodou. Pro účely
vyloučení pochybností se tímto každá ze Smluvních stran vzdává, s výjimkou způsobů
stanovených touto Dohodou, práva tuto Dohodu vypovědět, od této Dohody
odstoupit, či požadovat její zrušení soudem.
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IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.

Veškerá písemná komunikace musí být doručená
každé ze stran této Dohody
prostřednictvím e-mailu, pošty a nebo kurýrem
na následující adresy:

9.1.1. Objednatel
Adresa: TRAPE CENTRE PRAHA a.s., Blanická lQj

8,120 00 Praha 2

9.1.2. Dodavatel I.:
Adresa: SMPCZ, a.s.. V’

Praha 4

9.1.3. Dodavatel II.:
Adresa: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557 170 01 Česká Lípa

9.2.

Uzavřením této Dohodv se nahrazují všechna dosavadní vzájemná práva a povinnosti
SouZLi™ VyPlÝVaj'd * Sm'0UV* ° dn°' Wo -hájeno’ veden"

9.3.

Obsah této dohody nemůže být v žádném případě vykládán jako
uznání jakéhokoli
nároku, práva, povinnosti či odpovědnosti kterékoli
ze Smluvních stran, a to ani
V případě ukončeni této Dohody odstoupením kterékoli
Smluvní strany.

9.4.

Práva a povinnosti vzniklé na základě této Dohody nebo
v souvislosti s touto
Dohodou se řídí právními předpisy české republiky, zejména občanským zákoníkem.

9.5.

Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů
vzn, ych na základě této Dohody nebo v souvislosti s touto Dohodou a k Zh
vyřešeni především prostřednictvím vzájemného jednání.

9.6.

Pokud se Smluvní strany nedohodnou
na vyřešení vzájemného sporu podle čl. 9.5
má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u obecného soudu České
republiky.

9.7.

s^ZícÉZvedenéhl35'
Zvnírh lZZ
T

Z
D°h°d3 bWa uvedepa vCenlrálni Mdenci
’ ktera ÍĚ VefeJné při5,upná a
obsahuje údaje o

nnhZ c
’ 05
°'naCenÍ ,e'° DohodV' datum Mho podpisu a text této
za obcZ1” T' ^ Pr°hla5uií' ře ^utečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník ve
zněm pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití
'
a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.

9.8.

340/2018°8h nabývá, Platn°,tl dnem PodP‘^ * účinnosti podle § 6 odst. 1 zákona č.
těrhm i i "
ZVlaštn,ch Podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněni pozdějších
OblednaZ

U''í?řejnění V
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9.9.

Tato Dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky k této Dohodě,
opatřenými podpisy obou smluvních stran, resp. jejich zástupců, a to s výjimkou změn
doručovacích adres smluvních stran stanovených v čl. 9.1.1, 9.1.2 a 9.1.3.

9.10.

Pokud by se kterékoliv ustanovení této Dohody ukázalo být zdánlivým, neplatným
nebo nevynutitelným nebo se jím stalo po uzavření této Dohody, pak tato skutečnost
nepůsobí zdánlivost, neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této
Dohody, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní
strany se zavazují takové zdánlivé, neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit
platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližši účelu
zdánlivého, neplatného či nevynutitelného ustanovení.

9.11.

Tato Dohoda je podepsána ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dvě (2) vyhotovení
obdrží Objednatel a po jednom (1) vyhotovení Dodavatel l.a II,
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PŘÍLOHA C. 1
OČEKÁVANÉ TYPOVÉ PORUCHY V AQUACENTRU ŠUTKA A OČEKÁVANÉ TYPOVÉ ZPŮSOBY OPRAV
TĚCHTO PORUCH

1.

TYPOVÁ PORUCHA

TYPOVÝ ZPŮSOB OPRAVY

OČEKÁVANÝ STAV

Viditelné, aktivní* průsaky
kapalin a vzlínání solí
včetně solí souvisejících s
korozi
železa
(aktivní
projev
přítomnosti
kapaliny a solí zjistitelný
opticky
nebo
přímým
dotykem
na
povrchu
konstrukce).

Sanace na základě návrhu
odborné firmy specializované
se
na
problematiku
utěsňování průsaků kapalin
pomoci kombinací technik
injektáže betonu vhodným
materiálem s dostatečnou
životností a elasticitou s
dalšími technologiemi úprav
materiálů a sanací betonu
souvisejícími
s
ochranou
výztuže betonu

Po provedených opravách typových
poruch jsou přípustná vlhká místa na
stěnách a stropech armaturních
prostor za předpokladu, že tato se
nebudou dále rozšiřovat. Není
přípustné pronikáni vody trhlinami,
sparami
a
kolem
pracovními
prostupů ve formě stékajících kapek
či trvale proudící
vody.

*) za aktivní průsaky se
považuji takové, při nichž
dochází
k protékáni/vytékáni vody
z konstrukce, které se bude
dále rozšiřovat.

AQUACENTRUM ŠUTKA, ČIMICKÁ 848/41, PRAHA 8 - TRÓJA
Výpis oběma stranami odsouhlaseného rozsahu prací pro účely Jednorázové
opravy
PROTOKOL Z PASPORTIZACE STAVU VYPUŠTĚNÝCH BAZÉNŮ A VEŘEJNÝCH
PROSTOR AQUAPARKU V 1. NP V OBJEKTU AQUACENTRA ŠUTKA
Město:

Praha

Číslo popisné:

Ulice:

Čimická

Číslo orientační:

Pozemek:

pare. č. 1087/3

Katastrální území:

848
41
Trója

Vlastník obiektu:
Jméno

Adresa

Telefon

Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2, 11000 Praha 1

Správce obiektu:
Jméno

Adresa

Trade Centre Praha, a. s.

Blanická 1008/28, Praha 2

Telefon (kontaktní osoba)

Výsledek pasportizace, zjištěné závady, popis opotřebení a závažných poškození:
Výsledek pasportizace a repasportizace je dokladován ve výkrese na konci této zprávy,
Čísla značí pořadové číslo poruchy, které je také nakresleno ve výkrese.
V rámci provedené vizuální prohlídky byly zjištěny následující poruchy a závady:
PROSTOR Č.12.13 - OCHOZ AQUAPARKU:
1.
2.
3.

větší část poškozeného podhledu stropu nad dveřmi, které vedou do 1.PP pod
aquaparkem (foto č. 1 a 2);
rozvoj výkvětů solí na zdi vedle dveří, které vedou do 1.PP pod aquaparkem (foto č.
2);
prasklina na podlaze ve spárovací hmotě mezi dlažbou je ve stejném stavu jako při
pasportizaci v 10/2018 (foto č. 3);

PROSTOR Č.12.12 - WHIRLPOOL:
4.

aktivní průsaky vody ve stěně směrem ke schodišti z horní podesty, došlo zde k jejich
rozvoji oproti stavu v 10/2018 (foto č. 4);
5. aktivní průsaky vody ve stěně směrem ke schodišti z horní podesty, došlo zde k jejich
rozvoji oproti stavu v 10/2018 (foto č. 5);
6. aktivní průsaky vody ve stěně směrem ke schodišti z horní podesty, došlo zde k jejich
rozvoji oproti stavu v 10/2018 (foto č. 6);
7. aktivní průsaky vody ve stěně směrem ke schodišti z horní podesty, došlo zde k jejich
rozvoji oproti stavu v 10/2018 (foto č. 7);
8. aktivní průsaky vody ve stěně směrem k dojezdu tobogánu, došlo zde k jejich rozvoji
oproti stavu v 10/2018 (foto č. 8);
9. aktivní průsaky vody ve stěně směrem k dojezdu tobogánu, došlo zde k jejich rozvoji
oproti stavu v 10/2018 (foto č. 9);
10. aktivní průsaky vody ve stěně směrem k dojezdu tobogánu, došlo zde k jejich rozvoji
oproti stavu v 10/2018 (foto č. 10);

v
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Bazén č. 12.11 - POJEZD TOBOGÁNU:
12. svislá prasklina v kouté tl. 0,6 mm ve spárovací hmoté mezi keramickým obkladem
(foto č. 12);
13. svislá prasklina tl. 1,1 mm ve spárovací hmoté mezi keramickým obkladem u výstupu
z dojezdu tobogánu (foto č. 13A a 13B);
14. vodorovná prasklina tl. 0,2 - 0,7 mm ve spárovací hmoté mezi keramickým obkladem
u výstupu z dojezdu tobogánu (foto č. 14E);
15. prasklý keramický obklad v odtokovém žlábku spolu s výkvěty soli (foto č. 15);
16. svislá prasklina tl. 1,0 mm ve spárovací hmoté, mezi keramickým obkladem, u zdi
mezi dojezdem tobogánu a masážním bazénem (foto č. 16);
ZEĎ MEZI 12.11 - POJEZDEM TOBOGÁNU A 12.10. MASÁŽNÍM BAZÉNEM;
21. rozvoj tloušťky u praskliny na podlaze tl. 1,1 mm ve spárovací hmoté mezi dlažbou
(foto č. 21);
22. rozvoj tloušťky svislé praskliny na podlaze tl. 1,1 mm ve svislé části ve spárovací
hmotě mezi obkladem (foto č. 22);
23. rozvoj tloušťky u praskliny na podlaze tl. 1,1 mm ve spárovací hmoté mezi dlažbou
(foto č. 23);
24. rozvoj tloušťky svislé praskliny na podlaze tl. 1,1 mm ve svislé části ve spárovací
hmoté mezi obkladem (foto č. 24);
25. rozvoj tloušťky u praskliny na podlaze tl. 1,1 mm ve spárovací hmoté mezi dlažbou
(foto č. 25);
26. rozvoj tloušťky svislé praskliny tl. 1,2 mm na zdi ve spárovací hmotě mezi
keramickým obkladem stěny u 12.10 (foto č. 26A a 26B);
Bazén č. 12.10 - MASÁŽNÍ BAZÉN:
29. vodorovná prasklina tl. 0,6 mm ve spárovací hmoté mezi keramickým obkladem u zdi
mezi dojezdem tobogánu a masážním bazénem (foto č. 29);
30. rozvoj tloušťky praskliny ve spáře na podlaze tl 0,6 mm (foto č. 30);
31. rozvoj tloušťky u svislé praskliny na zdi tl. 0,7 mm ve spárovací hmoté mezi
keramickým obkladem stény (foto č. 31);
34. svislá prasklina tl. 0,7 mm ve spárovací hmotě mezi keramickým obkladem, u zdi
směrem k ostrůvku (foto č. 34);
36. svislá prasklina tl. 0,7 mm ve spárovací hmotě mezi keramickým obkladem, u zdi
směrem k ostrůvku (foto č. 36);
37. praskliny tl. 1,0 mm ve spárovací hmoté mezi keramickým obkladem v odtokovém
žlábku a jsou zde i výkvěty solí (foto č. 37);
38. rozvoj tloušťky u svislé praskliny na zdi tl. 0,8 mm ve spárovací hmoté mezi
keramickým obkladem, jedná se o pokračováni praskliny z podlahy (foto č. 38);
39. svislé a vodorovné praskliny tl. 1,2 mm ve spárovací hmoté mezi keramickým
obkladem v odtokovém žlábku (foto č. 39);
40. svislé a vodorovné praskliny tl. 2,0 mm ve spárovací hmoté mezi keramickým
obkladem v odtokovém žlábku (foto č. 40);
41. praskliny tl. 1,0 mm ve spárovací hmotě mezi keramickým obkladem v odtokovém
žlábku a jsou zde i výkvěty soli (foto č. 41);
42. svislá prasklina tl. 0,6 mm ve spárovací hmoté mezi keramickým obkladem, u zdi
směrem k ostrůvku (foto č. 42);
43. vodorovná prasklina tl. 1,0 mm ve spárovací hmoté mezi keramickým obkladem
v odtokovém žlábku a prasklý keramický obklad v odtokovém žlábku (foto č. 43);
44. svislé a vodorovné praskliny tl. 0.8 mm ve spárovací hmotě mezi keramickým
obkladem v odtokovém žlábku a jsou zde i výkvěty solí (foto č. 44);
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45. svislá prasklina tl. 1,0 mm ve spárovací hmotě mezi keramickým obkladem, u zdi
směrem k ostrůvku (foto č. 45);
46. vodorovné praskliny tl. 1,0 mm ve spárovací hmotě mezi keramickým obkladem
v odtokovém žlábku a jsou zde i výkvěty solí (foto č. 46);
47. svislá prasklina tl. 0,8 mm ve spárovací hmotě mezi keramickým obkladem, u zdi
směrem k ostrůvku (foto č. 47);
50. rozvoj tloušťky praskliny na podlaze tl. 0,7 mm ve spárovací hmotě mezi dlažbou (foto
č. 50);
51. rozvoj tloušťky u čtyř prasklin na podlaze tl. 0,7 mm ve spárovací hmotě mezi dlažbou
(foto č. 51);
52. rozvoj tloušťky u tři prasklin na podlaze tl. 0,8 až 1,1 mm ve spárovací hmotě mezi
dlažbou (foto č. 52A, 52B, 52C, 52D, 52E);
53. svislá prasklina na zdi tl. 0,6 mm ve spárovací hmotě mezi keramickým obkladem
stěny mezi 12.10. a 12.09. (foto č. 53 a 54);
Bazén č. 12.09 - POJEZD SKLUZAVKY;
59. nová prasklina na podlaze tl. 0,2 až 0,6 mm ve spárovací hmotě mezi dlažbou
směrem ke schodům u dětské skluzavky (foto č. 59);
60. nová prasklina na svislé zdi tl. 0.6 mm ve spárovací hmotě mezi obkladem směrem
ke schodům u dětské skluzavky (foto č. 60);
61. dvě svislé praskliny tl. 0,4 a 0,6 mm ve spárovací hmotě mezi keramickým obkladem
u schodů z bazénu vlevo směrem k dětskému bazénu (foto č. 61);
Bazén č. 12.08 - DĚTSKÝ BAZÉN:
64. vodorovná prasklina tl. 0,5 - 0,8 mm ve spárovací hmotě mezi keramickým obkladem
na vrcholu zdi u vstupu do bazénu vlevo (foto č. 64);
65. rozvoj tloušťky u svislé praskliny na zdi tl. 1,2 mm ve spárovací hmotě mezi
keramickým obkladem stěny (foto č. 65A a 65B);
66. tri praskliny tl. 1,0 mm ve spárovací hmotě mezi keramickou dlažbou na dně bazénu
a rozvoj míst s výkvěty soli na podlaze pod schody z dětské skluzavky (foto č. 66A,
66B a 66C);
67. nová prasklina tl. 0,5 mm s výkvěty soli na konci dětské skluzavky (foto č. 67);
69. zubatá prasklina tl. 0,6 mm ve spárovací hmotě mezi keramickou dlažbou na dně
bazénu (foto č. 69A a 69B);
70. svislá prasklina tl. 0,8 mm ve spárovací hmotě mezi keramickým obkladem, u schodu
do bazénu (foto č. 70A a 70B);
71. výrazná zubatá prasklina tl. 0,8 - 1,2 mm ve spárovací hmotě mezi keramickou
dlažbou na celém dně bazénu směrem vpravo od skluzavky (foto č. 71 A - 71J);
76. výrazná zubatá prasklina tl. 0,6 mm ve spárovací hmotě mezi keramickou dlažbou na
celém dně horního bazénu nad skluzavkou (foto č. 76A - 76C);

PROSTOR Č.12.13 - OCHOZ AQUAPARKU:
77. lokálně je vzdutá podlaha na kraji dětského bazénu je ve stejném stavu jako při
pasportizaci v 10/2018 akorát je zde nově lokálně vydrolená spárovací hmota ze spár
u dlažby (foto č. 77);
79. nová prasklina na podlaze ve spárovací hmotě mezi dlažbou u dětského bazénu tl.
0,6 mm (foto č. 79);
80. nová prasklina na podlaze ve spárovací hmotě mezi dlažbou u skluzavky tl. 1,0 mm
(foto č. 80);
PROSTOR HORNÍ PODESTY SMĚREM K VELKÉMU BAZÉNU
83. nová prasklina tl. 0,6 mm ve spáře mezi dlažbou u nástupu do skluzavky (foto č. 83);

id
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Bazén č. 12.06 - RELAXAČNÍ BA7FN9‘!l;1s''is|á a vodorovná prasklina tl. 1,2 mm ve spárovací hmotě keramického
obkladu
na vrcholu „sedátka mezi rantlem a mozaikou (foto č. 92);
93 .?.?Sklina "■ 12 mm ve spárovací hmotě keramického obkladu na vrcholu
„seoatka
mezi rantlem a mozaikou (foto č. 93A a 93B)94. vodorovná prasklina tl. 0.5 až 1,0 mm ve spárovací hmotě mezi keramickým
obkladem na vrcholu „sedátka- (foto č. 94A a 94B);
100. svisla prasklina tl. 0,6 mm ve spárovací hmotě mezi keramickým obkladem
na
kraji bazénu u výstupu směrem k velké skluzavce (foto č. 100):
tl ^ mnf,lna Z m0Zaíky Č‘ 101 přechází dále do zakrytého odtokového žlábku
(foto č. 102);
103. rozvoj svislé praskliny na podlaze ve svislé části ve spárovací hmotě
mezi
obkladem (foto č. 103);
104 rozvoj praskliny ve spáře u dlažby na kraji ochozu směrem ke skluzavce
(foto c. 104A- 104C);
Bazén č. 12.12 - WHIRLPOOL,:
107. zubata prasklina tl. 0,6 mm ve spárovací hmotě mezi keramickou dlažbou
na
dně bazénu směrem u výstupu (foto č. 107A - 107C)
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