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1. Vyvřelé horniny: 

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou)   

přítomen +, nepřítomen −  

hornina amfibol augit (pyroxen) živec biotit muskovit křemen 

žula                        −       −       +       +       +       + 

gabro      +       +       +       −       −       − 

b) žula a gabro: tmavé a světlé horninotvorné minerály a jejich zastoupení v procentech   

hornina  tmavé horninotvorné minerály 

zastoupení v % 

světlé horninotvorné minerály 

zastoupení v % 

žula   biotit       15%  

 

 

živec         40%                                                                        

muskovit   15% 

křemen     30% 

gabro augit       60%                                                                                  

amfibol   20% 

 

živec         20% 

c) žula a gabro: sloh a stavba (makroskopické pozorování a pod lupou) 

hornina               stavba (textura)                sloh  (struktura) 

žula                   všesměrná 

 

        stejnoměrně hrubě zrnité 

gabro                všesměrná 

 

         stejnoměrně středně zrnité 
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d) čedič, gabro, znělec, žula: makroskopické rozlišení, charakteristika vzhledu, typ vyvřeliny 

hornina vzhled (barva, velikost zrn, odlučnost atd.) typ vyvřeliny 

čedič barva černá, jemně zrnitá až celistvá hornina 

odlučnost sloupcovitá 

složením odpovídá gabru 

povrchová 

gabro barva černá, hrubě zrnitá hornina 

 

 

hlubinná 

znělec barva zelená až šedozelená, jemně zrnitá až celistvá hornina 

deskovitá odlučnost 

 

povrchová 

žula barva světlá se šupinkami biotitu, středně zrnitá 

kvádrovitá odlučnost 

 

hlubinná 
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2. Sedimentární horniny: 

a) úlomkovité (klastické) sedimenty: vzorky č. 1 − 7 náleží sedimentům. Určete kterým, doplňte  

druh 

úlomkovitého 

sedimentu 

hrubozrnné 

usazeniny 

středně zrnité 

usazeniny 

jemně zrnité 

usazeniny 

velmi jemné 

usazeniny 

přes 50% částic 

má velikost 

nad 2 mm 2− 0,1 mm 0,1− 0,01 mm pod 0,01 mm 

Nezpevněné 

sedimenty 

 štěrky 

 

 

písky   

Zpevněné 

sedimenty 

brekcie(ostrohranné) 

slepence(zaoblené) 

 

pískovce prachovce jílovce 

b) kaolín, opuka: jsou odrůdy klastických sedimentů, uveďte jakých, charakterizujte vzhled hornin a 

užití 

kaolín: je bílá odrůda jílu, užívá se k výrobě porcelánu 

opuka: je odrůda jílovce se zrny jemného písku a kalcitu, okrová barva, byla stavebním kamenem 

                                                                                                                           (např. staré Prahy). 

c) písek: 3 vzorky sedimentů jsou písky pouštní, říční a křemenné, odůvodněte 
vzorek druh písku odůvodnění, vlastnosti užití 

 č. 1 pouštní velmi jemnozrnný, žlutá barva-zrna živce a křemene stavebnictví 

 č. 2 říční hrubší zrna, žlutá barva-zrna živce a křemene stavebnictví 

 č. 3 křemenný hrubší zrna, bílá barva- zrna pouze křemene výroba skla 
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d) sedimenty a metamorfity CaCO3: krápník, sediment se schránkami, mramor, travertin 

           - reakce s HCl:        CaCO3 + 2  HCl        →  CaCl2 + CO2+H2O 

           - odůvodnění: silnější kyselina vytěsní slabší, při rozkladu se uvolňuje oxid uhličitý 
hornina vlastnosti, vznik typ horniny 

krápník sloupcovitý útvar,nahnědlý,vznik krasovými jevy            

CaCO3+ CO2+H2O ↔  Ca(HCO3)2 

sediment chemického 

původu 

organický 

vápenec 

bílá barva, zbytky dobře patrných schránek, 

sedimentací schránek měkkýšů 

sediment organického 

původu 

travertin  okrová barva, pórovitá struktura, typické tmavší pruhy, 

vznik vyloučením z roztoků bohatých na Ca
2+

a oxid 

CO2 

sediment chemického 

původu 

mramor bílá krystalická hornina, 

vzniká přeměnou(metamorfózou) vápence 

metamorfovaná hornina 

e) organogenní sedimenty - uhelná řada: vzorky č. 1 − 5 jsou sedimenty uhelné řady, uveďte, o jaké 
horniny se jedná 
sediment vzhled C v %  původ, geolog.éra užití,vliv na živ. 

prostředí 

antracit černé uhlí, vysoký lesk, 

vrstevnatá odlučnost 

 

90-94% kapraďorosty 

prvohory 

farmaceutický 

průmysl 

černé uhlí černá barva, matný lesk, 

vrstevnatá odlučnost 

 

80-90% kapraďorosty 

prvohory 

palivo, vyšší 

výhřevnost, 

zatěžuje životní 

prostředí 

hnědé uhlí tmavě hnědá barva, matný 

lesk, vrstevnatá odlučnost 

 

30-80% semenné rostliny-

stromy 

třetihory 

palivo, nižší 

výhřevnost, 

zatěžuje životní 

prostředí 

lignit světle hnědá barva, otisky 

rostlin, matný lesk 

 

30-50% semenné rostliny-

stromy 

třetihory 

nekvalitní palivo, 

zatěžuje životní 

prostředí 

rašelina světle hnědá barva, pórovitá 

vláknitá struktura, 

 

15-30% mechorost-

rašeliník 

čtvrtohory 

zahradnictví 
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f) živičná řada: fyzikální vlastnosti – ropa, ozokerit, přírodní dehet 
sediment vzhled skupenství barva odor 

ropa hnědá kapalina 

vyšší viskozita 

kapalné hnědá ano 

ozokerit voskovitý pevné medově hnědá ano 

dehet pórovitý 

 

pevné černá ano 

3. Přeměněné (metamorfované) horniny: fylit, svor, rula – vlastnosti 
hornina sloh stavba vzhled 

fylit stejnoměrně krystalický proudovitá 

 

zelenošedý, lesk hedvábný 

svor stejnoměrně krystalický proudovitá 

 

světle hnědý, lesk perleťový 

rula stejnoměrně krystalický proudovitá 

 

výrazně proužkovaný, hnědá barva, lesk 

matný 

4. Užití hornin: 
   a) vyvřelé horniny: gabro - dekorační kámen, žula- dekorační a stavební kámen, čedič – štěrk, 

odpadní roury a skelná vlákna na izolaci, znělec- štěrku 

      b) sedimenty: uhelná řada – palivo, výroba léků, rašelina – zahradnictví, ropa a zemní plyn - pohonné 

hmoty do automobilů, palivo a mazací oleje, jíly – výroba keramiky, porcelánu atd. 

     c) přeměněné horniny: dekorační kámen 

 

 

Závěr: 


