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Diplomant v teoretické části velmi podrobně popisuje důležité informace a poznatky, týkající se 

problematiky namrzavosti zemin a jejího vlivu na konstrukci vozovky. Velmi zajímavé je zjištění o 

vývoji indexu mrazu u nás. Podrobně je popsána metodika zkoušení namrzavosti zemin nejen v ČR ale 

i v Německu, Rakousku, Finsku a Francii. Praktická část se zabývá přímým měřením namrzavosti 

zeminy podle ČSN 72 1191 na 28 zkušebních vzorcích. Zajímavým zjištěním je možnost využití 

lineárních průběhů pro zkrácení doby zkoušky. Další cenné informace vyplývají z měření průniku 

mrazu zkušebním tělesem, které jsou důležité pro učinění reálné představy o průběhu nulové izotermy 

ve zkušebním tělese při zkoušce.  

K diplomové práci mám následující připomínky: 

Úvod 

Skupinu odborníků CEN/TC227/WG4 nesestavuje evropská komise. 

3.1.1 

Definice mrazového zdvihu je nepřesná, mrazový zdvih je způsoben hromaděním zmrzlé vody 

v zemině, jejíž přísun způsobuje kapilární vzlínání. Tedy nikoliv průsakem ale kapilárním vzlínáním a 

ne podpovrchové vody ale podzemní vody. K mrazovému zdvihu není potřeba cyklické střídání 

zmrazování a tání ale za daných podmínek vznikne při každém zmrznutí. 

Definice aktivní zóny je poněkud zmatená, podloží vozovky není část terénu pod násypem. 

3.1.2 Chování zemin v konstrukci vozovky a podloží vozovek při promrzání 

Zeminy se v konstrukci vozovky nevyskytují. 

Porušení vazeb mezi materiálem a pojivem nezpůsobuje mrazové trhliny ale pokles pevnosti. 

3.3 

Stanovení zrnitosti zemin je podle ČSN CEN ISO/TS 17892-4, nikoliv ČSN EN 17892-4. 

 

Str. 27, poslední odstavec 

Posouzení namrzavosti se nemusí provádět u vozovek s dopravním zatížením třídy VI, nikoliv IV. 

 

Graf 4.1 na str. 51 

Průběh křivky zrnitosti zkoumané zeminy (modrá čára) v Scheibleho diagramu je teoreticky nemožný. 

Křivka zrnitosti nemůže mít na menším sítě vyšší hodnou než na sítě větším – viz též Příloha A, při 

výpočtu celkového propadu se musí použít kumulativní součet zbytků na sítech a ne jednotlivé zbytky. 

Proto je uvedená křivka zrnitosti spočítána chybně a skutečná zrnitost zeminy má úplně jiný průběh, 

obsah jemných částic není 96 % ale 68,2 %. Tato chyba naštěstí nemá vliv na zatřídění zeminy podle 

klasifikace (Příloha A, ČSN 73 6133), protože mezní hodnota propadu na sítě 0,063 mm pro jíly a 

hlíny je min. 65 %. Je však potřeba opravit graf 4.2 (trojúhelníkový diagram) na str. 52 a tabulku 4.2. 

Podle Scheibleho kritéria se též nejedná o zeminu vysoce namrzavou ale nebezpečně namrzavou. 

Graf 4.8 

V popise se uvádí „Grafické znázornění mrazových zdvihů vzorku č. 1“, jsou však zakresleny průběhy 

pro vzorky č. 1 až 4. Další grafy 4.11 až 4.13 též uvádějí vzorek č. 1, i když se jedná o vzorky č.  5 a 

další.  

4.5 

Zjištěné lineární průběhy, které by mohly být využity ke zkrácení doby zmrazování nemají obecnou 

platnost, zejména v případě nestandardních materiálů, jako jsou popílky, strusky, stabilizáty apod. 

Přesto se jedná o zajímavé zjištění. 
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Závěr 

Diplomová práce je zpracována velmi pečlivě, její téma je využitelné v praxi. Z textu diplomové práce 

vyplývá, že diplomant problematice rozumí a dovede toto využít. V závěru mi však chybí informace, 

proč byl pro jednu zeminu použit tak velký počet vzorků resp. proč jedna zemina vykazuje tak různé 

výsledky a co z těchto výsledků vyplývá. Výbornou úroveň celkového zpracování diplomové práce 

snižují některé v připomínkách uvedené nedostatky, jejichž příčinu nevidím v neznalosti ale 

v nepozornosti. Špatný výpočet křivky zrnitosti zkoušené zeminy však podle mého názoru měl být 

včas rozpoznán, protože její zakreslený průběh je již na první pohled přinejmenším netypický a 

z teoretického hlediska nemožný. 
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