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Téma: Významné horniny 

Úkol: 
1. Pomocí uvedeného postupu zjistěte vlastnosti vyvřelých hornin. Naučte se rozlišovat tyto horniny. 

2. Pomocí uvedeného postupu zjistěte vlastnosti sedimentárních hornin. Naučte se rozlišovat tyto horniny. 

3. Pomocí uvedeného postupu zjistěte vlastnosti metamorfovaných hornin. Naučte se rozlišovat tyto horniny.  

4. Uveďte využití hornin, vyplňte pracovní list a vypracujte závěr. 

 

Teorie: 
1. Horniny se rozdělují podle způsobu vzniku na vyvřelé (magmatické), usazené (sedimentární) a přeměněné 

(metamorfované). 

2. V rámci těchto tří základních skupin se dále třídí podle: 

        a) mineralogického složení  

        b) slohu (struktury) – velikost zrn a poměrná velikost zrn 

        c) stavby (textury) – orientace zrn minerálů v hornině 

        d) místa vzniku  

        e) odlučnosti a dalších kritérií. 

3.    Vyvřelé horniny vznikají postupnou krystalizací minerálů z magmatu a tím vznikají různé druhy hornin. Podle místa 

vzniku se vyvřeliny dělí na hlubinné a povrchové. 

4.    Sedimentární horniny se rozdělují dle způsobu zvětrávání (fyzikální, chemické a biologické) na: 

    a) úlomkovité (klastické) sedimenty – ty se dělí na zpevněné (stmelené) a nezpevněné a dále podle velikosti částic na 

hrubě, středně, jemně a velmi jemně zrnité. Význam při zařazení hornin hraje i chemismus úlomků minerálů 

       b) chemické sedimenty vznikají nejčastěji vyloučením z roztoků. Zpravidla jsou složeny z jediného minerálu a také se 

           zpravidla nazývají jako příslušné minerály: sádrovec, limonit atd. Poznali jsme je v rámci mineralogie 

       c) biologické zvětrávání zpravidla doprovází ostatní typy zvětrávání 

       d) samostatnou skupinu tvoří sedimenty vzniklé z organismů  

             - ze schránek organismů 

             - z rostlin během geologických dob tj. uhelná řada  

             - z živočichů během geologických dob tj. živičná řada (ropa, zemní plyn, zemní vosk- ozokerit, přírodní asfalt) 

5.    Přeměněné horniny vznikají působením vysokých tlaků a teplot, většinou jsou krystalické s drobně deskovitou 

(břidličnatou) odlučností. Třídí se podle intenzity přeměny (metamorfózy) a původních horniny, které podlehly 

metamorfóze. 

Metamorfovaná hornina Původní hornina Intenzita metamorfózy 

Ortorula žula velmi intenzivní 

Pararula jílovité sedimenty velmi intenzivní 

Svor jílovité sedimenty střední intenzita 

Fylity jílovité sedimenty nízká intenzita 

Krystalický vápenec = mramor vápenec (sediment) střední intenzita 
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Pomůcky: 
Vyvřelé horniny: žula, gabro, znělec, čedič 

Horninotvorné minerály: augit (pyroxen), amfibol, živec, slída- muskovit a biotit, křemen 

Horniny sedimentární: štěrk, 3druhy písku, slepenec, arkóza, prachovec, pískovec, opuka, jílovec, kaolín, vápenec, travertin, 

uhelná řada, živičná řada 

Metamorfované horniny: mramor, fylit, svor, rula 

Další pomůcky: 4 Petriho misky, kapátko, 5%HCl, binokulární lupa, ruční lupa 

Postup: 
1. VYVŘELÉ horniny   

a) za použití lupy vyhledejte v žule a gabru hlavní nerosty podle vzorků horotvorných minerálů. Výsledná zjištění 

zaznamenejte do tabulky.  

              Přehled horninotvorných minerálů: amfibol- sloupečkovitý, černý se zeleným nádechem, lesk je skelný 

                                                                        augit- sloupečkovitý, černý, podobný amfibolu 

                                                                        biotit- lupenitý až šupinovitý, hnědý až černý, lesk perleťový 

muskovit- lupenitý až šupinovitý, bezbarvý či šedivý, lesk skelný až perleťový 

živec- jednotlivé druhy lze špatně od sebe identifikovat, nažloutlý, hnědavý 

červený či šedivý, lesk skelný   

křemen-většinou bezbarvý, mléčně bílý čí šedavý, v hornině většinou nevytváří 

dobře omezené krystaly 

b) odhadněte přibližné kvantitativní zastoupení hlavních nerostů v gabru a žule a porovnejte zastoupení světlých a 

tmavých nerostů, zaznamenejte do tabulky.  

c) prostudujte pod lupou a pouhým okem žulu a gabro a určete jejich sloh (strukturu) a stavbu (texturu), 

zaznamenejte   

do tabulky. 

d) naučte se makroskopicky rozlišit vyvřeliny- čedič, znělec, gabro, žula a uveďte charakteristiku vzhledu a typ 

vyvřeliny, zaznamenejte do tabulky 

2. SEDIMENTÁRNÍ horniny  

 a) úlomkovité (klastické sedimenty)- zařaďte 7 vzorků do skupin hornin dle velikosti částic a stmelení, zaznamenejte 

do tabulky 

b) prostudujte kaolin a opuku, uveďte o jaké odrůdy původních hornin se jedná, charakterizujte vzhled a užití 

c) na třech vzorcích písku (pouštní, říční a křemenný) rozpoznejte jejich původ, odůvodněte a zaznamenejte do 

tabulky 

d) tyto sedimenty eventuálně metamorfované, mají jednotné složení CaCO3, dokažte pomocí HCl chemické složení, 

důkaz vyjádřete rovnicí (důkaz proveďte na Petriho misce, po zjištění hned vše opláchněte vodou), vzorky hornin: 

krápník, mramor, travertin, vápenec organického původu, doplňte tabulku 

e) na 5 vzorcích prostuduj uhelnou řadu, uveď o jaké horniny se jedná, charakterizuj vlastnosti, doplňte tabulku 

f) uveďte fyzikální vlastnosti ropy, zemního vosku a dehtu, doplňte tabulku 

3. METAMORFOVANÉ horniny 

  na vzorcích fylitu, svoru a ruly zjistěte strukturu a sloh, naučte se identifikovat tyto metamorfyty, doplňte tabulky 
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4. UVEĎTE využití 

a) vyvřelých hornin 

b) sedimentárních hornin 

c) metamorfovaných hornin 

Vypracování: 
Doplňte následující pracovního listu, zapište vlastní závěr.  

Závěr: 


