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1. Úvod
Na základě objednávky investora bylo provedeno posouzení inženýrskogeologických poměrů
v prostoru rekonstruovaného objektu bývalé jezuitské rezidence č.p. 13 v Luži (okres
Chrudim) – v místní části označované jako Chlumek. Celý zájmový prostor je situován jižně
od jádra obce (asi 400 m jjv. od náměstí Plk. Josefa Koukala), a to na pozemcích p.č. st. 286
a p.č. 338/1, 339, 285/2, 345/2 a 340 katastrálního území Luže (689254). Vlastní budova a
přilehlý prostor přiléhají ze západu k Hamzově ulici. Nadmořská výška lokality se pohybuje
od 325 do 330 m, terén je rovinatý a mírně svažitý k ZJZ.
Podrobnější inženýrskogeologické údaje budou jedním z podkladů pro návrh stavební
rekonstrukce objektu. Při posuzování geologických poměrů lokality bylo přihlédnuto i
k výsledkům starších průzkumných prací v blízkém okolí.

LUŽE – REKONSTRUKCE REZIDENCE (č.p. 13): PŘEHLEDNÁ SITUACE

2. Přírodní poměry
Podle E. Quitta (1971) spadá celé zájmové území do teplé oblasti T2, která se vyznačuje
dlouhým, teplým a suchým létem; velmi krátkým přechodným obdobím; teplým až mírně
teplým jarem a podzimem; krátkou, mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou a velmi
krátkým trváním sněhové pokrývky. V nadmořské výšce dané lokality (přibližně 325 m n.m.)
je průměrné množství atmosférických srážek kolem 665 mm za rok. Maximální měsíční
úhrny srážek (kolem 80 až 90 mm) odpovídají červnu až srpnu.
Z hydrologického hlediska spadá území do povodí 1-03-03 Chrudimka. Místní erozní bázi
představuje říčka Novohradka, který protéká generelně od jihu k severu asi 300 m západně
od zájmové plochy a následné se vlévá z pravé strany do Chrudimky. Ta je levostranným
přítokem Labe, do kterého vtéká z levé strany v Pardubicích.
Lokalita neleží v ochranném pásmu vodních zdrojů ani přírodních léčivých zdrojů. Současně
není součástí zvláště chráněných území, ostatních území chráněných předpisy o ochraně
přírody a krajiny, ani chráněných ložiskových území.
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3. Geologické poměry
Z hlediska regionálně-geologického členění Českého masívu spadá zájmové území do jižní
části české křídové pánve, do její orlicko-žďárské litofaciální oblasti. Základními
litostratigrafickými jednotkami jsou zde bělohorské a jizerské souvrství turonského stáří.
Skalní podklad lokality i jejího širšího okolí tvoří horniny bělohorského souvrství (spodní až
střední turon), na které místy navazuje nadložní souvrství jizerské. Bělohorské souvrství je
zastoupeno jednak písčitými slínovci až jílovci (opuky), jednak vápnito-jílovitými pískovci.
Jizerské souvrství reprezentují vápnité jílovce až slínovce. V zájmovém prostoru tvoří skalní
podklad opuky bělohorského souvrství. Ty bývají ve svrchních partiích eluviálně rozložené,
silně zvětralé a mají vysoký podíl drobných úlomků. Stupeň alterace se s hloubkou mění,
přibývá velikosti a pevnosti úlomků matečné horniny. V archivních vrtech z databáze
Geofondu, nacházejících se v okolí lokality (celkem 12 vrtů do vzdálenosti 300 m), byly
podložní slínovce různého stupně porušení zjištěny v hloubkovém rozmezí 0,2 až 2,6 m.
Nejbližší z těchto vrtů (vrt J-3 s identifikací Geofondu ID 698617), který byl situován
v blízkosti kostela P. Marie Pomocné – asi 40 m sv. od objektu rezidence, však nezastihl
křídové sedimenty, ale terciérní čedič v hloubce 2,5 m. Je pravděpodobné, že návrší
s kostelem je morfologicky podmíněno drobným čedičovým sopouchem.

LUŽE – REKONSTRUKCE REZIDENCE (č.p. 13): GEOLOGICKÁ MAPA

Kvartér:
1 – navážka
6 – nivní sediment
7 – smíšený sediment

20 – sediment deluvickoeolický
24 – písek, štěrk

Druhohory – křída (turon):
300 – vápnité jílovce až slínovce
305 – pískovce vápnito-jílovité
307 – písčité slínovce až jílovce

Svrchní část geologického sledu reprezentují kvartérní uloženiny, zejména fluviální písky až
písčité štěrky, v okolí vodních toků nivní a smíšené sedimenty a ojediněle i navážky.

4. Hydrogeologické poměry
Podle hydrogeologického rajónování je zájmové území řazeno do rajónu základní vrstvy
4310 – Chrudimská křída. Hydrogeologické poměry jsou podmíněny řadou faktorů, z nichž
rozhodující jsou geologická stavba území, propustnost jednotlivých geologických souvrství a
morfologie terénu. Podstatným rysem je existence prostředí o různé propustnosti. Podložní
turonské slínovce jsou z hydrogeologického hlediska charakterizovány omezenou puklinovou
propustností a absencí průlinové propustnosti. Podzemní voda se zde pohybuje po puklinách
či puklinových zónách, které jsou obklopeny neporušenými horninami s velmi nízkou
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propustností. Nadložní zvětralinový plášť je všeobecně tím propustnější, čím písčitější jsou
podložní vrstvy, ze kterých vznikl. Relativně propustnější mohou být však i eluviálně
rozložené turonské slínovce s vysokým podílem úlomků. Propustnost jílovitějších poloh je
výrazně nižší. Přesná hloubka hladiny podzemní vody pod povrchem terénu na lokalitě není
známa, podle informací vlastníka nedaleké vrtané studny lze očekávat úroveň ustálené
hladiny v hloubce až okolo 40 metrů pod povrchem terénu.

LUŽE – REKONSTRUKCE REZIDENCE (č.p. 13): DETAILNÍ SITUACE
S-1, S-2 inženýrskogeologické sondy

5. Průzkumné práce
Inženýrskogeologické údaje z podloží stavby byly zjišťovány dvěma sondami, vyhloubenými
bagrem do konečné hloubky 3,7 metru (S-1) a 2,1 metru (S-2). Zjištěné údaje o horninovém
prostředí v místech průzkumu jsou uvedeny v následujícím popisu :

SONDA S-1
ČSN
ČSN
731001 733050

hloubka
popis
[m]
0,00 – 0,90

0,90 – 1,80
1,80 – 3,20

3,20 – 3,70

navážka - humózní hlína písčitá, tmavě hnědá, s úlomky cihel,
bloky slínovců velikost až 80 cm, s hojnými organickými zbytky
(relikt humózního horizontu)
jíl, světle hnědý až rezavě hnědý, skvrnitý, pevné konzistence,
ojediněle zvětralé úlomky bazaltu, geneze zeminy deluviální
jíl, světle šedohnědý, silně vápnitý, s drobnými vápnitými
žilkami, s hojnými drobnými zrny rozloženého slínovce mm
řádu, drobivé, v jádře hnědé, pevné konzistence – eluviálně
rozložený slínovec
slínovec, světle šedohnědý, zcela zvětralý, s drobnými střípky
a úlomky rozložené matečné horniny, drobivé, laminovaně
vrstevnaté, lámatelné v ruce – eluvium křídy

Hladina podzemní vody nebyla zastižena.
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DETAIL STĚNY SONDY S-1

SONDA S-2
ČSN
ČSN
731001 733050

hloubka
popis
[m]
0,00 – 0,70

0,70 – 1,30
1,30 – 2,10

navážka - humózní hlína písčitá, tmavě hnědá, s úlomky cihel,
zbytky stavebního odpadu, s ojedinělými organickými zbytky
(relikt humózního horizontu)
jíl, světle hnědý až rezavě hnědý, skvrnitý, pevné konzistence,
geneze deluviální
jíl, světle šedohnědý, silně vápnitý, s drobnými vápnitými
žilkami, s hojnými drobnými zrny rozloženého slínovce mm
řádu, drobivé, v jádře hnědé, ojediněle úlomky větší, pevnější,
pevná konzistence – eluviálně rozložený slínovec

Hladina podzemní vody nebyla zastižena.

DETAIL STĚNY SONDY S-2
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HLOUBENÍ SONDY S-2

6. Inženýrskogeologické poměry v místě stavby, základové půdy, jejich geotechnické
vlastnosti
Posuzujeme-li zeminy v místě stavby jako základové půdy, lze je z všeobecného hlediska
označit za vhodné, geologické poměry za jednoduché. Při zatřídění základových půd podle
ČSN 731001 vycházíme z poznatků získaných při jejich vizuální prohlídce a ze znalosti
výsledků průzkumných prací v širším okolí i archivních výsledků laboratorních zkoušek
stejného typu zemin.
Podklad navážek (od cca 0,7-0,9 m) je tvořen svahovými jíly, vápnitými, pevné konzistence.
S ohledem na prokázaný výskyt drobných úlomků zvětralých bazaltů v sondě S-1 je
deluviální geneze zeminy zřejmá. V podloží svahových jílů se nacházejí eluviální jíly třídy F6,
které se odlišují barvou, vyšším podílem vápnité složky, jsou rovněž pevné konzistence. Na
konci posledního intervalu sondy S-1 se již vyskytují horniny – slínovce zcela až silně
zvětralé, v drobných úlomcích, v ruce rozpojitelné (geneticky R6). Stupeň alterace se
s hloubkou mění, generelně lze předpokládat přibývání velikosti úlomků a zvyšování jejich
pevnosti. Hornina má obecně pevnost velmi nízkou, extrémně velkou hustotu diskontinuit a
plastický proces přetváření a porušování.
Podle inženýrskogeologického rozčlenění zemin a hornin, jak je uvedeno v předchozím
popisu případně v geologické dokumentaci, lze jednotlivé druhy posuzovat jako samostatné
základové půdy. Zatřídění zemin jako základových půd dle ČSN 73 1001 – Základová půda
pod plošnými základy u zemin a hornin bylo určeno vizuální prohlídkou sond v průběhu
dokumentace, s přihlédnutím k archivním výsledkům laboratorních zkoušek. V dalším textu
hodnotíme pouze druhy základových půd, použitelných ze stavebně-rekonstrukčního
hlediska (bez navážek). Hodnoty stanovující geotechnické vlastnosti základových půd byly
převzaty z výše citované normy. Uvedené geotechnické hodnoty lze považovat za směrné
normové charakteristiky.

jíl
podle provedené dokumentace a s přihlédnutím k archivním výsledkům laboratorních
zkoušek byla zemina označena jako jíl, pevné konzistence
ČSN 731001 (ev. ČSN 736133) zatřiďuje zeminu do třídy F6 symbol CI
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21 kN/m3
6-8 MPa
0,40
0,47
17-21o
12-20 kPa

objemová tíha γ
modul přetvárnosti Edef
Poisson. číslo υ
součinitel ß
úhel vnitřního tření zeminy efektivní φef
soudržnost zeminy efektivní cef

Hodnota tabulkové výpočtové únosnosti Rdt = 200 kPa pro hloubku založení 0,8-1,5 m a
šířku základu < 3m.

slínovec rozložený
ČSN 731001 zatřiďuje horninu do třídy R6
pevnost v prostém tlaku σc
hustota diskontinuit
únosnost Rdt
objemová tíha horniny γ
modul přetvárnosti Edef
Poisson. číslo υ

0,5 – extrémně nízká
velká až velmi velká
200 - 300 kPa
21,5 kN/m3
15-20 MPa
0,35

Z inženýrskogeologických údajů je zřejmé, že základové poměry v území výstavby jsou
jednoduché, pro stavebně-rekonstrukční práce je staveniště vhodné.
Podle uvedených geotechnických charakteristik jsou slínovce v různém stupni zvětrávání
jako základové půdy dostatečně únosné i málo stlačitelné. S přibývající hloubkou přibývá
pevnosti základové půdy.

7. Závěr
Z uvedených poznatků je zřejmé, že eluviální vápnité jíly pevné konzistence, ve kterých je
situována základová spára stávajícího objektu čp.13, tvoří základovou půdu, jak je patrné
z geotechnických charakteristik, dostatečně únosnou a málo stlačitelnou. Zemina má
relativně příznivé pevnostní i deformační vlastnosti.
Ustálená hladina podzemní vody nebyla na lokalitě zjištěna, podle místních informací se
nachází v hloubce okolo 40 metrů pod povrchem terénu (nedaleká vrtaná studna) a stavební
práce v rámci podsklepeného objektu neovlivní.
V případě jílů je nutná jejich ochrana proti nepříznivým klimatickým vlivům (čl.35, ČSN 73
1001), jsou objemově nestálé, rozbřídavé a nebezpečně namrzavé. To předpokládá
důsledné odvedení srážkových vod i vod stékajících po svahu od základových konstrukcí.
Současně doporučujeme obezřetnost při event. záměru vysoušení jemnozrnných zemin – jílů
pod základovou spárou objektu tak, aby nemohlo dojít k následnému prosedání základové
půdy. Před případným vysoušením zeminy je nutné provedení její laboratorní zkoušky podle
čl. 57 ČSN 731001.

Poděbrady, červenec 2016

RNDr.Miloš Mikolanda
odpovědný řešitel
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