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Obr.01

Obr.02

Obr.03

1. VŠEOBECN
Na základ  žádosti firmy CONERGY eská Republika s.r.o. [dále jen Objednatel], byla dne 26.08.2010 od 10:30 do 11:30
hod provedena prohlídka stavby fotovoltaické elektrárny na adrese Velký Týnec, okres OLOMOUC.
Objednatel p ipomínkuje trhliny v monoblocích nosných patek a povrchové vady a požaduje zhodnocení celkové i 
jednotlivé kvality dodávky, zejména pak odpov  na otázky: 

1. Jsou neobvyklé trhliny v betonových patkách? 
2. Jsou v betonových patkách neobvyklé trhliny? 
3. Je velikost trhlin v betonových patkách v rozporu s n jakým p edpisem?  
4. Mají trhliny v patkách vliv na její statickou funkci? 
5. Dá se p edpokládat, že budou mít trhliny vliv na životnost patky? 

Jaká je p edpokládaná životnost dodaných betonových patek? 

2. POPIS a PODKLADY 
Spole nost CONERGY eská Republika s.r.o. nakoupila betonové patky 
od spole nosti CE SOLAR s.r.o., di  CZ27653145 jako základovou 
konstrukci pro podporu fotovoltaických modul  budoucí fotovoltaické 
elektrárny [dále FVE]. Patky jsou vyráb ny firmou BOXBETON s.r.o., di
CZ25165852 se sídlem Zahájí 75, pošta DÍV ICE, PS  373 48 [dále jen 
Zhotovitel] na základ  výkresu .E022 zpracovaného Ing. Ladislavem 
SKOVAJSOU ( KAIT 1300683), schváleného Ing. Pavlem 
MOCKOV IAKEM a kontrolovaným Ladislavem KANDRNÁLEM, 
spole nosti CE Solar s.r.o., i o 27653145, z 19.8.2009, stupe  DPS, .
zakázky 041 jako p edm t Smlouvy o dílo – Objednávky z 29.6.2010
uzav ené mezi Objednatelem a Zhotovitelem [dále jen Smlouva]. 
Kontrolou výpisu z Obchodního Rejst íku dne 6.9.2010 bylo zjišt no, že 
výrobce BOXBETON s.r.o. je zapsán v Obchodním Rejst íku od 
25.08.1997 s p edm tem podnikání: 
 Výroba cementového zboží a um lého kamene 

Tento p edm t podnikání pln  umož uje Zhotoviteli dodávat betonové 
patky v souladu se Zákonem. 

Objednatel b hem své innosti generálního dodavatele stavby FVE zjistil 
n které nesrovnalosti, které reklamoval u Zhotovitele a cílem této zprávy 
má být ujišt ní Objednatele o celkové kvalit  kone ného provedení 
dodávky Zhotovitele o p ípadné návrhy nápravy zjišt ných p ípadných 
nedostatk  a vad. 
Stavba se nachází ve stavu ca 30% dokon ení [obr.1 až 3]. Je provedeno 
oplocení, je vyrovnána plá  pro uložení základových konstrukcí panel
FVE do které je již uložena kabeláž pro elektro-rozvody. Z 99% jsou 
osazeny základové patky FVE, jsou osazeny nosné profily pro moduly 
FVE a byla zahájena montáž modul  FVE, které jsou osazeny ca na 5% 
plochy. 

Pro posudek byly Objednatelem p edány podklady: 
- Objednávka patky CONERGY – CE Solar s.r.o. z 29.6.2010 
- Výkres E022 – Betonová patka spole nosti CE Solar s.r.o. 
- Prohlášení o shod . 27/10 z 15.4.2010 na soklové panely (patky) 

firmy BOXBETON s.r.o. z 15.4.2010, I O 25165852 
- Certifikát výrobk  TZÚS z 12.11.2007 …soklové panely… 

BOXBETON s.r.o., .204/C5/2007/020-017792 
- Certifikát pr myslového vzoru OHIM No. 000963947-0001 z 3.8.2007 
- Technologický postup montáže zpracovaný Ing. Arch. Martinem 

Š ASTNÝM, Conergy eská Republika s.r.o., I O 28949731 
z 2.9.2010 

- Informace z místního šet ení dne 26.8.2010 

V dob  prohlídky byly podmínky charakterizovány v exteriéru teplotou 
+21°- 24°C a v interiéru N/O°C, bylo obla no a rychlost v tru se 
pohybovala od 6 do 10 m/s. Probíhala montáž FVE modul  a kontrolní 
den. Staveništ  bylo uklizeno. Staveništ  je hlídáno bezpe nostní
službou. 
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Obr.04

Obr.05a 

Obr.05b

Obr.06b
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3.  POSOUZENí – stávající stav
První závadou jsou trhliny a otev ené bubliny v povrchu:
 trhliny [obr. 4] 
 trhliny a otev ené bubliny [obr. 5 až 6] 

Popisy obrázk
Obr. 4: trhlina v pat  patky 
Obr. 5a: trhlina v pat  patky, nekvalitní zhutn ní, odlupující se povrch 
Obr. 5b: trhlina v pat  patky propojená s nekvalitním zhutn ním a 
odlupující se povrch – narušená povrchová vrstva 
Obr. 6a: m ení hloubky povrchových vad 
Obr. 6b: hloubka vady ca 12,5 mm 
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Obr.07

Obr.08

Obr.09

Druhou závadou je nekvalitní zhutn ní:
 nedostate n  zhutn ná sm si [obr.7 a 8] 

T etí závadou jsou poškození
zp sobená manipulací nebo zhutn ním:
 trhliny [obr.12] 

Popisy obrázk
Obr. 07: nedostate né zhutn ní sm si do formy 
Obr. 08: nedostate né zhutn ní sm si do formy, leh í forma 
Obr. 09: trhlina odd lující ást soklu od t la patky 
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Obr.10

Obr.11

Obr.12

Obr.13

Obr.14

POSOUZENí – pravd podobné p í iny
Jako nejpravd podobn jší se jeví následující p í iny:
 b hem betonáže do formy nebyly reflektovány klimatické podmínky 

(beton nebyl ádn  ošet ován) a beton se b hem fází tuhnutí a 
tvrdnutí „p eh ál“ a reakcí na to jsou: 

o drobné smrš ovací trhliny mramorovaného vzhledu [viz obr.10] 
o trhliny v místech prudké zm ny tlouštky tvaru [viz obr.4 a 13] 
 b hem ukládání betonové sm si do formy nebylo provád no pe liv

hutn ní a reakcí na to jsou: 
o drobné trhliny nazna ující delší p estávku mezi ukládáním nebo jinou 

betonovou sm s [viz obr.11 a 12] 
o popraskané bubliny ústící do povrchové vrstvy [viz obr. 5a, b & 13] 
o jiná barva sm si
 b hem manipulace s prvky se nedbá p íslušné pe livosti a k ehkosti

prvku, zvlášt  v hranách [viz. obr. 12 a 14] 

Popisy obrázk
Obr. 10: z etelné „mramorování“ po namo ení povrchu 
Obr. 04: z etelná trhlina v míst  zm ny tlouš ky 
Obr. 11: drobné trhliny nazna ující p estávku v ukládání bet.sm si
Obr. 12: drobné trhliny nazna ující nevhodnou bet.sm s p i ukládání 
Obr. 05: bubliny vypraskané do povrchu  
Obr. 13: bubliny vypraskané do povrchu a trhliny 
Obr. 14: jiná betonová sm s
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Obr.15

Obr.16

Obr.17

Obr.18

POSOUZENí - zhodnocení kvality dodávky a zejména odpov  na otázky:

Na staveništi se nacházel jeden poškozený základový prvek (patka). 
P i jeho bližším zkoumání jsem konstatoval, že se na n m nacházely 
všechny výše citované závady (trhliny v ploše i na zm n  tlouš ky, bubliny 
vypraskané do povrchu, nešetrné zacházení). 
V objemu je ale prvek homogenní, betonová sm s je viditeln  tvo ena 
št rkem i pojivem r zného druhu a plnivo se od pojiva neodd luje.  
V míst  s povrchovou bublinou [ozna eno na obrázku 17 šipkou] je vid t, že 
bublina je jen povrchová. 
Obrázek 18 zobrazuje pak spodní ást patky, poškozenou nešetrnou 
manipulací [na obrázku 15 ozna eno šipkou]. 

B hem své kontroly jsem provedl n kolik desítek m ení trhlin i hloubek 
vypraskaných bublin [kavern].  
Žádná z mnou m ených trhlin nep esáhla ší ku 0,3 mm. 
Žádná z mnou m ených hloubek narušení povrchu nep esáhla 20mm. 
V tšinou se m ené hloubky malých kavern po bublinách ale pohybovaly 
mezi 5 až 12 mm. 
Z p edložené dokumentace není jasné, jaký typ a pevnost betonu byl použit 
na základové prvky. Je možné dát následující odpov di a ud lat záv ry 

ODPOV DI na otázky
1. Jsou neobvyklé trhliny v betonových patkách? 

NE, v betonových konstrukcích jsou trhliny obvyklé.  

2. Jsou v betonových patkách neobvyklé trhliny? 
NE, v betnových patkách nejsou neobvyklé trhliny. 

3. Je velikost trhlin v betonových patkách v rozporu s n jakým
p edpisem? 

NE, velikost trhlin odpovídá p edpokládanému užití prvk  v prost edí XF1 – 
st edn  nasycené vodou bez rozmrazovacích prost edk  konstruk ní t ídy 
S4 (životnost 50 let) s minimální t ídou pevnosti betonu C30/37. 

4. Mají trhliny v patkách vliv na její statickou funkci? 
NE, pokud nep esáhnou ší ku 0,3 mm. 

5. Dá se p edpokládat, že budou mít trhliny vliv na životnost patky? 
ANO, pokud jejich ší ka p ekoná 0,3 mm, nebo se zm ní p edpokládané 
prost edí užití (viz odpov  na otázku 3 a 4) 

6. Jaká je p edpokládaná životnost dodaných betonových patek?  
50 let p i dodržení receptury platné pro betony t ídy XF1 dle EN 206-1 a EN 
12620. 

Související normy a p edpisy
SN EN 1990 (730002) – Eurokód Zásady navrhování konstrukcí 
SN EN 1991 (730035) – Eurokód Zatížení konstrukcí 
SN EN 1992  -  Eurokód Navrhování betonových konstrukcí 
SN EN 206-1 (732403) - Beton- ást1:specifikace, vlastnosti, výroba a 

shoda 
SN EN 12620 Kamenivo do betonu 

V platném zn ní a v p íslušných ástech vztahujících se k p edm tu posudku
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4. DOPORU ENÍ a ZÁV R
Za p edpokladu dodržení p edpokládané receptury pro beton ur ený do prost edí XF1 je užívání patek bezpe né a jejich 
trvanlivost by m la být minimáln  50 let. 
Pokud n která patka vykazuje drobné poruchy homogenity (kaverny, trhliny do tl.0.3 mm) je možné jí užívat, ale doporu uji
kontrolu po každém zimním období, aby bylo možné reagovat na p ípadné poruchy patky ihned její opravou nebo vým nou.
Patky s významnými poruchami homogenity (odpadlé kusy, velká poškození mrazem apod.) je nutné vym nit ihned. 

Patky je možné za uvedených p edpoklad  bezpe n  užívat pro p edpokládaný ú el.

5. P ÍLOHY  
1. nejsou 

Ing. Karel HEGENBART 
Autorizovaný Technik 
AT 0007569 v oboru pozemní stavby 


