
Ozn. Umístění Hloubka 

(m)

Materiál Poznámka

0,0-0,35 Betonový práh

0,35-1,1 Tmavě šedohnědá hlinitopísčitá navážka Popel, škvára, vrstvičky 

úlomků cihel, pískovců a 

zvětralého čediče

0,0-1,0 Šedohnědá hlinitopísčitá navážka

1,0 Tmavě šedý sloupcovitý čedič, navětralý

0,0-0,05 Kameninová dlažba na vápennou maltu Malta částečně zvětralá

0,05-0,5 Hnědá hlinitopísčitá navážka, úlomky čediče, 

zbytky kostí a lebek

0,5-0,8 Kameny až bloky zvětralého čediče, povrchově 

s maltovým materiálem, hlouběji s tufy, rezavě 

hnědá jílovitá hlína až jíl kostkovitě rozpadaný

Ve výkopu patrny vulkanické 

pumy (bomby) zaobleného 

zvětralého čediče

0,15 Humózní hlína, jíl

0,25 Šedohnědá jíl. hlína, úlomky cihel

0,7 Hnědá jíl. hlína, rozložené a navětralé úlomky 

čediče

1,2 Šedohnědá jíl. Hlína až jíl, zvětralé úlomky 

čediče, bobový rozpad

2,2 Drť čediče, šedohnědý jíl až jílovitá hlína, hojné 

úlomky navětralého čediče

2,9 Rezavě hnědá drť čediče, slabě vápenitá

4,0 Šedohnědá drť čediče až střední zrnitosti

4,5 Hnědošedá drť čediče jemné až střední zrnitosti

6,5 Světle šedohnědá drť čediče jemná

0,15 Tmavě hnědá humózní hlína, kusy cihel, 

navážka

Navážka

0,6 Hnědá hlína jemně písčitá, slabě vápenitá, 

úlomky navětralého čediče

Hlína

0,9 Šedohnědá drť navětralých čedičů

1,1 Šedohnědý jemný písek s prachem

1,5 Slabě hnědá až okrově hnědá jílovitá hlína, 

slabě zvětralé úlomky čediče

2,3 Šedohnědá jíl. hlína se zvětralými až slabě 

navětralými úlomky čediče

3,4 Světle okrově hnědá jíl. hlína až jíl

3,75 dtto, místy jemně písčitá

5,0 Světle okrově hnědá jíl. Hlína až jíl, světle 

zelenošedé šmouhy 

5,5 dtto, světle okrové šmouhy

6,0 Světle okrově rezavé, při povrchu navětralé 

úlomky čediče

6,9 Mramorově hnědé, světle hnědé až okrově 

hnědé šmouhy

7,5 Hnědá jíl. hlína či jíl s bělavě šedými šmouhami

8,2 Světle okrově šedý jíl

9,0 Světle okrově šedý jíl

10,0 Okrově hnědý jíl

Příloha č. 1 - Shrnutí výsledků inženýrsko-geologického průzkumu

Navážka

Hlína

Čedič

Čedič

Tuf

VS2

VS1 Neznámé

Neznámé

JZ roh hlavní 

lodi, rozměry 

0,7*1,5 m

KS1

Vpravo od 

vhodu do lodi, 

0,75*0,84 m

Souběžně se sondou starý 

hrob

Uvnitř kostela, 

uprostřed lodi, 

rozměry 

2,0*1,5 m

KS2

KS4



0,15 Tmavě šedá humózní jílovitá hlína

0,3 Šedohnědá jíl. hlína s drobnou strukturou, 

úlomky cihel

0,6 dtto s úlomky čediče, vápnité

1,0 modrošedá drť čediče

1,6 Rezavě šedá drť čediče

2,0 Jílovitá hlína se šmouhami, drobné úlomky 

zvětralého a navětralého čediče

2,1 Modrošedý čedič s bobovitým rozpadem

2,8 Světle hnědá drť čediče

3,0 Rezavě šedá drť čediče

3,9 Šedohnědý jíl, místy slabě vápnitý, rozložené 

úlomky čediče

4,7 Drť a úlomky čediče

5,0 Okrově šedá drť

6,0 Hnědošedá jemná drť

0,15 Tmavě šedý jíl, hlína s kořeny a úlomky čediče Navážka

0,5 Rezavě šedohnědá jíl. hlína, rozložené úlomky 

čediče

0,7 dtto, méně hlinité, hrubší

2,8 Modrošedá drť, písek čediče

3,0 dtto rezavě šedohnědé

3,2 Světle šedý prach s drtí čediče 

4,2 Čedičová drť, písek

4,5 Šedohnědý jemný písek 

5,3 Světle šedý písek + drť

6,5 Hnědošedý písek + drť

8,0 Šedohnědý prach až jemný písek

0,1 Tmavěšedá jílovitá hlína, úlomky čediče

0,65 Světle popelavě šedá hlína s pískem a maltou

1,0 Rezavě hnědá jíl. hlína s cihlami a kostmi

2,0 Světle šedá malta, drť čediče

3,0 Modrošedá drť a písek čediče

4,2 dtto hrubší, více drti

6,0 Světle okrově hnědá jíl. hlína až jíl

7,8 Šedohnědá jíl. hlína až jíl, světle šedé skvrny

Navážka

Čedič

Navážka

Čedič

Tuf

Čedič

VS5

VS4

VS3

Před 

vchodem do 

sakristie

SZ roh věže

Neznámé


