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ÚVOD

Vždycky bylo příjemné Gurina pozorovat, jak se vzorky zachází. Hrál si s  nimi jako 
s  ochočenými myškami. Gurin Žoru ohromoval svými nesmírnými přednostmi. Byl 
vynikajícím odborníkem v petrografii, nejzamotanější geologické disciplíně.

Oleg Kuvajev: Teritorium

 
Horniny nás provázejí na každém kroku. Někdy tvoří bizarní skaliska nebo balvany 
ohromující velikosti. Každý si jich všimne a nešetří obdivem. Častěji se setkáváme 
s kameny, jejichž velikost ani tvar nejsou nijak úchvatné. Povalují se po krajině, omše-
lé, špinavé, porostlé mechem či lišejníkem. Kdo by jim věnoval pozornost! Na první 
pohled si jsou neuvěřitelně podobné. Povrchová vrstvička je účinně maskuje. Zkusme 
se pod ní podívat. Stačí vzít kladívko a kámen rozbít. V tu ránu nám odhalí své nitro. 
Jako bychom otevřeli kouzelnou skříňku. Najednou vidíme, s kým máme tu čest! Ko-
nec anonymity! Představuje se nám jedna z mnoha hornin. Vidíme její pravou barvu 
i její stavbu. Můžeme pozorovat, jak je poskládána ze zrníček minerálů. Vstupujeme 
do fascinujícího světa. Pokusme se s ním seznámit a trochu jej pochopit.

Při poznávání hornin se vydáváme na cestu, kde si užijeme spoustu překvapení, ra-
dosti a malých dobrodružství, ale setkáme se i s obtížemi. Postaví se před nás zálud-
né otázky. Odpovědi budeme hledat v bludišti plném slepých odboček. Základem 
pro nás bude pozorování detailů, ale chraň Bůh se v nich utopit! Je třeba jim přiřa-
zovat odpovídající význam, dívat se na ně v širších souvislostech a držet si nadhled. 
Tak je možné kamenům trochu porozumět a užít si jejich objevování. Časem získáme 
určitý přehled a zkušenost. Ať nás ale stále provází zdravá míra pochybností, protože 
se občas se nevyhneme omylům, i kdybychom byli sebezkušenější.

Do atlasu jsem zahrnul 121 hornin z České republiky. Ta je geologicky nesmírně pes-
trá, a tak bylo z čeho vybírat. Zahrnul jsem druhy, které jsou v přírodě hojné, ale 
i druhy, jež jsou něčím zvláštní, významné nebo mají atraktivní vzhled. Základem je 
vždy fotografie 12 x 9 cm v měřítku 1:1, která je doplněna zvětšeným detailem, jenž 
zobrazuje 12 mm výřez tak, jak jej vidíme pod zvětšovacím sklem lupy.

Chtěl jsem, aby knížka sloužila hlavně těm, kdo mají pro pozorování kamenů k dis-
pozici jen základní pomůcky. Dodnes nezbývá než obdivovat, co vše dokázali staří 
geologové vyzbrojení pouze kladívkem, kompasem a lupou.
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Z této filozofie jsem vycházel i v teoretických částech. Nejsou tedy rozebírány znaky, 
pro jejichž určení je třeba pozorování výbrusů polarizačním mikroskopem nebo do-
konce chemická analýza. Dalšími požadavky byly stručnost, výstižnost a srozumitel-
nost. Proto je v atlase zjednodušena složitá odborná terminologie.

Dost jsem se natrápil se samotnými názvy hornin. Jejich terminologie prodělala stras-
tiplný vývoj a stále není jednotná. Byla navržena různá klasifikační schémata a dia-
gramy, podle kterých je možné horniny označovat, ale tradiční názvy nevymizely. 
Výsledkem je nadbytek pojmenování, která se často překrývají a odporují si. Na roz-
díl od minerálů, kde je terminologie vcelku jednoznačná, pohybujeme se u hornin 
ve spleti jmen. V atlasu jsem upřednostňoval vžité české názvy. Ty jsou někdy dopl-
něny další běžně užívanou alternativou.

HORNINA A MINERÁL

Tyto základní pojmy si musíme vysvětlit hned na začátku, abychom si je později ne-
pletli. Jednoduše řečeno, hornina se skládá z minerálů, podobně jako zeď z cihel, les 
ze stromů nebo text z písmen.

Minerály nebo také postaru nerosty jsou stejnorodé látky určitého chemického 
složení, které můžeme vyjádřit chemickým vzorcem. Téměř všechny mají i určitou 
krystalovou strukturu. Kdybychom velký krystal nějakého minerálu rozbili na malé 
kousky, zjistili bychom, že mají všechny stejný charakter a stejné chemické složení.

Naopak pro horniny není stejnorodost charakteristická. Jsou směsí minerálů. Skládají 
se z několika druhů minerálních zrn. Jen v některých případech je hornina tvořena 
pouze zrny jednoho minerálu. Tak tomu je třeba u mramoru, který se skládá téměř 
výhradně z krystalků kalcitu.

Jako příklad výborně poslouží dvojslídná žula, která se skládá ze zrnek křemene, dra-
selného živce, sodno-vápenatého živce, světlé slídy muskovitu a tmavé slídy biotitu. 
Jestli dobře počítám, skládá se naše žula z pěti různých minerálů.

ROZDĚLENÍ HORNIN
Horniny rozdělujeme do tří velkých skupin podle způsobu vzniku. Předně to jsou 
horniny vyvřelé (magmatické). Vznikají ztuhnutím roztavené zemské hmoty, mag-
matu buď v hloubce nebo na povrchu. K jejich vzniku je zapotřebí vysoká teplota.

Horniny usazené (sedimentární) vznikají za nízkých teplot působením vnějších 
geologických sil v povrchových zónách. Dochází k zvětrání, rozpadu a rozpouštění 
nejrůznějších hornin, k přemístění a opětovnému uložení uvolněného materiálu.

Poslední velkou skupinou jsou horniny přeměněné (metamorfované). Vznikají 
z hornin všech typů působením teploty a tlaku, které způsobují rekrystalizaci pů-
vodních minerálů i vznik minerálů nových. Teplota ovšem není tak vysoká, aby došlo 
ke kompletnímu roztavení hmoty jako u hornin vyvřelých.

Horniny mohou také vzniknout nebo se přetvořit metasomatózou. Srozumitelnější 
by bylo hovořit o zatlačení nebo nahrazení, ale tyto české ekvivalenty se moc nevži-
ly. Při metasomatóze se zásadně mění chemické složení. Jednotlivé složky horniny, 
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tedy původní minerály, jsou postupně rozpouštěny a nahrazovány jinými. Při tom se 
předpokládá, že hornina je stále v pevném stavu, nemění svůj objem a přínos i odnos 
chemických látek probíhá prostřednictvím vodných roztoků a plynů, které ji pronikají. 
Metasomatóza může probíhat při různé teplotě. Známá je její role u přeměněných 
a usazených hornin. Ještě se o ní na příslušných místech zmíníme. V každém případě 
nepouštějme ze zřetele skutečnost, že metasomatické procesy jsou stále nedostateč-
ně prozkoumány a popsány. Existují i hypotézy, které tvrdí, že tímto způsobem mohly 
vzniknout některé žuly.

Celá pevná kůra Země je budovaná horninami. Vzhledem k rozměrům naší planety 
tvoří jen tenkou slupku. Její tloušťka kolísá zhruba mezi sedmi a sedmdesáti kilome-
try, přičemž kontinentální kůra je daleko silnější než oceanická. Odhaduje se, že když 
budeme brát zemskou kůru jako celek, vyvřelé a přeměněné horniny tvoří asi 90% 
a na usazeniny zbývá sotva 10%. To nesouhlasí s našimi zkušenostmi, protože různé 
typy hornin jsou v kůře rozmístěné nerovnoměrně. Vyvřelé a přeměněné horniny 
kralují v hlubších patrech. Na zemském povrchu je situace jiná. Tady vystupují asi jen 
na třetině plochy a dvě třetiny pokrývají usazeniny.

Horniny tvoří nejrůznější tělesa, která se navzájem liší svým tvarem, umístěním i veli-
kostí. Nemusíme být žádní znalci, aby nám bylo jasné, že sopečný kužel bude budo-

ván vyvřelinou a že na dně jezerní pánve najdeme vrstvy usazenin. Ne vždy je situace 
takto jednoznačná. Proto je pro nás užitečné zabývat se stavbou zemské kůry, zajímat 
se o různé typy geologických těles a při práci v terénu přemýšlet nad jejich velikostí 
tvarem a vzájemnými vztahy.

SLOŽENÍ HORNIN
U každé horniny se snažíme zjistit, z jakých je složena minerálů. Těch bylo popsáno 
obrovské množství, okolo čtyř tisíc. Nemusíme se však děsit, protože my se budeme 
setkávat pouze s několika desítkami minerálů horninotvorných. Podle zastoupení je 
dělíme na podstatné, které tvoří hlavní určující součástky hornin. Bývají to napří-
klad živce a křemen. Charakterizují druh horniny. Vedlejší minerály jsou zastoupené 
v menším množství a charakterizují odrůdu horniny. Příkladem mohou být slídy a tur-
malín u žul. Podle jejich přítomnosti hovoříme o žule dvojslídné, turmalinické apod. 
Pouze v nepatrném množství jsou zastoupené minerály akcesorické. Pro zařazení 
hornin nemají význam.

Zajímavé je průměrné zastoupení hlavních minerálů v zemské kůře. Přesné údaje 
k dispozici nemáme, ale řada geologů se pokusila o výpočty a kvalifikované odhady. 
Publikované číselné hodnoty si jsou celkem blízké. Přibližně 52 % kůry tvoří živce, 
12 % křemen, 10 % pyroxeny, po 5 % amfiboly, slídy a jílové minerály. Zastoupení 
karbonátů je pouze 3 až 4 %.

Schematický 
průřez některými 
horninnovými 
tělesy. Vyvřeliny 
jsou vyznačené 
červeně, 
usazeniny modře 
a přeměněné 
horniny fialově;

a) sopečný kužel, 

b) sopečný lakolit 
utuhlý mělko pod 
povrchem, 

c) masív hlubinné 
vyvřeliny,

d) pravé žíly,  
e) ložní žíly.

Odhadované zastoupení 
hlavních minerálních 
druhů v zemské kůře.

a Křemen

Pyroxeny

Amfiboly

Slídy

Karbonáty

Jílové materiály

Ostatní minerály

Živce

b

e

e

d

d

c
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Rozpoznat horninotvorné minerály nemusí být snadné. Někdy pomáhá vzorek navlh-
čit, jindy se vyplatí rozdrtit malý úlomek, a prohlédnout si vzniklou drť jednotlivých 
minerálů. Kritickým parametrem je velikost zrn. U jemnozrnných a zejména celistvých 
hornin jsou naše možnosti víc než omezené. Při studiu si pomáháme dobrou lupou 
a nejjednoduššími zkouškami, které nám mohou odhalit základní vlastnosti hornino-
vých součástek. Zjišťujeme při tom jejich tvar, barvu, lesk, štěpnost, tvrdost, magne-
tičnost, tavitelnost apod. Podrobnosti jsou uvedené v řadě mineralogických příruček.

Při zkoumání tvaru minerálního zrna si všímáme, zda je omezené krystalovými plo-
chami či nikoliv a vyplňuje pouze prostory mezi ostatními zrny. Barvu, myslím není 
třeba rozvádět. Méně známou vlastností je vryp. Jedná se o barvu jemného prášku, 
která se může lišit od vlastní barvy minerálu. Tak například zlatavý pyrit má černý 
vryp. Zjišťuje se na kousku nepolévaného porcelánu. Ideální je speciální destička, 
ale poslouží i stará pojistka nebo úlomek elektrického izolátoru. Zrnkem minerálu 
uděláme na porcelánu črt, podobně jako křídou na tabuli. Většina horninotvorných 
minerálů má vryp bílý. Štěpnost je schopnost minerálu se štípat podle jednoho 
nebo více směrů vzájemně rovnoběžných ploch. Vynikající štěpnost mají například 
slídy. Naproti tomu křemen štěpnost postrádá a štípe se podél zcela nepravidelných 
zprohýbaných ploch. Lesk štěpných a lomných ploch je další důležitou vlastností. 
Rozlišujeme lesk skelný, mastný, kovový, hedvábný apod. Tvrdost minerálů se urču-
je srovnáním s desetistupňovou Mohsovou stupnicí počínající nejměkčím mastkem 
a konče nejtvrdším diamantem. Do minerálů do stupně 2 lze rýpat nehtem, do stup-
ně 3 měděným drátem, do stupně 5 nožem. Minerály o tvrdosti víc než 5 rýpají do ta-
bulového skla. Hrotem pilníku se dá rýpat do minerálů až o tvrdosti 6. Mezi základní 
vlastnosti patří i magnetičnost nerostů. Zkoušíme zda zrnko přitahuje magnet, jako 
je tomu u magnetitu a pyrhotinu. Takových minerálů je málo, ale řada dalších, které 
obsahují železo je přitahována magnetem po důkladném vyžíhání. Tavitelnost mů-
žeme stanovit v plameni dmuchavky nebo plynového kahanu. Potřebujeme k tomu 
drobounký ostrý úlomek, který přidržíme pinzetou v nejteplejší části plamene. Velmi 
užitečnou zkouškou je zjištění přítomnosti kalcitu, která se projeví intenzivním šumě-
ním s kapkou zředěné 5% kyseliny chlorovodíkové, HCl. Dá se použít i obyčejný ocet.

 

Uveďme si přehled nejdůležitějších horninotvorných minerálů:

Amfiboly, skupina černých, popřípadě zelených nebo hnědých křemičitanů, se kte-
rými se setkáme hojně u vyvřelých a přeměněných hornin. Tvoří šestiboké sloupky. 
Na rozdíl od pyroxenů mají velmi výraznou štěpnost se silně lesklými štěpnými plo-
chami, které se kříží pod úhlem zhruba 120°.

Andalusit Al2SiO
5
 je prvním ze tří různých minerálů tohoto chemického složení, které 

se navzájem liší vnitřní krystalovou strukturou. Andalusit bývá šedobílý nebo narů-
žovělý, štěpný. Je stejně tvrdý jako křemen. Tvoří sloupečky a jehlice, jejichž povrch je 
často pokryt šupinkami slídy. Jeho odrůda chiastolit se vyznačuje přítomností grafi-
tického pigmentu, který na příčném lomu tvoří černý kříž.

Biotit (tmavá slída) K(Mg,Fe)
3
(AlSi

3
O

10
)(OH,F)

2
 je tmavě hnědý až černý. Jeho doko-

nale štěpné lupínky jsou pružné a ohebné, často lehce prohnuté. Setkáváme se s ním 
hlavně u vyvřelých a metamorfovaných hornin. Při větrání světlá a uvolňuje slouče-
niny železa, které druhotně barví okolní horninu do rezava. Podléhá rozkladu a v usa-
zeninách se příliš nevyskytuje.

Cordierit, Al3(Mg, Fe)2AlSi5O18, nenápadný nerost, obvykle průsvitný až průhledný 
v modrofialových tónech. To ovšem platí pouze, když je čerstvý, protože podléhá 
snadno přeměnám a stává se neprůhledným, šedozeleným. Je štěpný. Bývá součástí 
některých pararul a kontaktně přeměněných jílovitých hornin.

Disten (kyanit) Al2SiO
5
 druhý z minerálů tohoto složení. Bývá modrý, nebo šedobílý, 

dobře štěpný. Jeho tvrdost je rozdílná v různých směrech. Setkáváme se s ním v ně-
kterých granulitech a svorech.

Znázornění štěpnosti v průřezech sloupků  
amfibolů (vlevo)  
a pyroxenů  
(vpravo).
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Dolomit CaMg(CO
3
)
2
 je důležitý karbonát, obvykle bílé až šedavé barvy. V přírodě je 

méně častý než kalcit, kterému se podobá a s nímž jej často nacházíme pohromadě. 
Má o něco méně výraznou štěpnost a je tvrdší. Dá se rýpat nožem, ale nedá se rýpat 
měděným drátem. V 5% HCl ani v octu nešumí.

Glaukonit je měkký vrstevnatý křemičitan. Má zelenou barvu, která však v některých 
případech přechází až do černé. Je typickým minerálem mělkovodních mořských 
usazenin, které vznikaly v redukčních podmínkách za nedostatku kyslíku.

Grafit C je součástí některých krystalických břidlic, které barví šedě až černě. Tvoří měk-
ké, lesklé lupínky, vetšinou dosti jemné. Při větším obsahu v hornině se otírá o prsty.

Granáty představují skupinu snadno rozpoznatelných křemičitanů. Jsou tvrdé, ne-
jsou štěpné a většinou mají červenou až červenohnědou barvu. Granáty vznikají 
v přeměněných i vyvřelých horninách a díky své odolnosti vůči zvětrávání přecházejí 
i do úlomkovitých usazenin.

 

 

 

Hematit Fe
2
O

3
 je rozšířeným červeným pigmentem. Tvoří ledvinité útvary, vejčité 

oolity sedimentárních železných rud nebo je zemitý. Velmi jemný hematit způsobuje 
růžové až červenavé zbarvení některých živců. Může být ocelově šedý, červenohně-
dý až červený. Vždy má červenavý vryp. Není štěpný.

Chlority jsou křemičitany, jež se podobají slídám. Mívají zelenou barvu různého od-
stínu. Na rozdíl od slíd nejsou jejich lístky pružné. Po ohnutí zůstávají ohnuté. Chlority 
jsou hojně zastoupené v některých krystalických břidlicích.

Jílové minerály jsou další skupinou vrstevnatých křemičitanů, které mají neoby-
čejný význam u sedimentárních hornin. Jejich hlavními představiteli jsou illit a ka-
olinit. Společným znakem jílových minerálů je, že jsou velice jemnozrnné, za vlh-
ka dokonale plastické. Často se vyskytují pohromadě ve směsích. Kaolinit vzniká 
zvětráváním živců u žul, rul a dalších hornin. Illit je převažující součástí jílů, jílových 
břidlic, zkrátka většiny usazenin s jemnozrnným podílem. Vzniká větráním alumosili-
kátů v alkalickém prostředí. Skupina jílových minerálů nemá jednoznačné vymezení. 
Pohlédneme-li na ně z technického hlediska, neměla by jejich velikost přesahovat 
0,004 mm.

Kalcit CaCO
3
 je nejdůležitějším představitelem karbonátů. Čistý je bílý, ale díky 

příměsím může být různě zbarvený. Je měkký. Má tvrdost 3, stejně jako měď. To 
znamená, že do něj ještě lze rýpat měděným drátem a on sám rýpe do mědě-
ného plechu. Na větších krystalcích je patrná výborná štěpnost. Když na kalcit  
kápneme 5% HCl nebo ocet, šumí. Kalcit je základní součástkou usazených vá-
penců a přeměněných mramorů. Daleko méně zastoupenou krystalovou formou 
CaCO

3
 je aragonit, který vzniká například srážením z teplých pramenů. Tvoří slou-

pečky, stébla až vlákna a na rozdíl od kalcitu není štěpný. Také se nedá rýpat mě-
děným drátem.

Křemen SiO
2
 je jedním z nejdůležitějších horninotvorných minerálů. U vyvřelin bývá 

kouřově zbarvený, ledově průsvitný až průhledný. U přeměněných hornin je často 
mléčně zakalený. Mívá nepravidelný tvar. Nedá se rýpat nožem ani jehlovým pilní-
kem. Na rozdíl od živců není štěpný a v hornině se jeví o něco tmavší. Je odolný zvě-
trávání, a tak se ve velkém množství dostává do náplavů a posléze se stává běžnou 
součástí pískovců a dalších usazených hornin. Přítomnost či nepřítomnost křemene 
je klíčová při určování jednotlivých druhů vyvřelin.

Leucit KAlSi2O6
 patří do skupiny zástupců živců (foidů). Nejčastěji je špinavě bílý, ne-

štěpný. Čerstvý má skelný lesk, který navětráním snadno ztrácí. Jeho vyrostlice mívají 
charakteristický tvar s kruhovým průřezem. Vyskytuje se ve výlevných vyvřelinách.

Limonit Fe
2
O

3
 . nH

2
O je okrový pigment. Je neprůhledný. Má žlutý vryp. Je součástí 

některých ferolitů a tvoří okrové povlaky na puklinách.

Vyrostlice 
granátu 
ve svoru  
(72 x 54 mm, 
Jeseník).
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Magnetit, Fe
3
O

4
 je černý, kovově lesklý, s černým vrypem, neštěpný. Jeho zrna jsou 

přitahována magnetem. Často je součástí hornin jako akcesorický minerál. Vyšší ob-
sahy jemného magnetitu mívají běžně čediče. V některých přeměněných horninách 
tvoří vyrostlice ve tvaru dokonalých osmistěnů.

 
Mastek Mg

3
Si

4
O

10
(OH)

2
 je velice měkký. Dá se snadno rýpat nehtem. Lístkovitá pod-

stata mastku nebývá patrná, protože s oblibou vytváří celistvou hmotu. Mnohdy se 
projevuje hedvábným leskem. 

Muskovit (světlá slída) KAl
2
(AlSi

3
O

10
)(OH,F)

2
 tvoří v horninách světlé, stříbřitě lesklé 

lupínky, které jsou pružné a ohebné. Setkáváme se s ním ve všech třech skupinách 
hornin. Je odolný vůči zvětrávání. Jemně šupinkatý muskovit označujeme jako seri-
cit. Muskovit je častý v kyselých vyvřelinách a mnoha přeměněných horninách. Odo-
lává větrání, a tak hojně přechází do usazenin.

Nefelín NaAlSiO
4
 patří mezi zástupce živců (foidy). Je většinou šedavý, nazelenalý, 

charakteristicky mastně lesklý. Štěpnost je na rozdíl od živců nezřetelná. V horninách 
je často patrný v šestiúhelníkových a čtvercových průřezech. Ve výlevných vyvřeli-
nách se s ním setkáváme zejména v základní hmotě znělců, ale může být přítomen 
i v některých hlubinných a žilných horninách.

Olivín (Mg,Fe)
2
SiO

4
 je minerál, který se podobně jako foidy nevyskytuje společně 

s křemenem. Je zelený až zelenožlutý, průhledný. Za čerstva je skelný, ale snadno vět-

rá a ztrácí lesk. Není štěpný a nelze jej rýpat nožem. Je součástí především bazických 
a ultrabazických vyvřelých hornin.

Pyrhotin s přibližným chemickým vzorcem FeS je kovově lesklý, bronzově žlutý, 
na čerstvém lomu až stříbřitě bílý. Má černý vryp a je magnetický. Štěpnost je ne-
zřetelná. Nejčastěji se vyskytuje v bazických a ultrabazických vyvřelinách, ale jako 
akcesorii jej najdeme i v ostatních horninách.

Pyrit FeS
2
 je mosazně žlutý, neštěpný, s kovovým leskem a s černým vrypem. Tvoří 

nepravidelná zrna i omezené krystalky, nejčastěji krychlové. Nelze do něj rýpat no-
žem. Po vyžíhání se stává magnetickým. Tento rudní minerál nacházíme ve všech 
typech hornin.

Pyroxeny jsou křemičitany, které se podobají amfibolům. Bývají také černé nebo ze-
lené či hnědé. V hlubinných vyvřelinách jsou časté zelené pyroxeny, ve výlevných spíš 
zelenočerné až černé. Vryp mívají velmi světlý, nahnědlý, nazelenalý až bílý. Na rozdíl 
od amfibolů tvoří osmiboké sloupce, jejich štěpnost je horší, s plochami které se kříží 
pod úhlem 90°. Hojné jsou v bazických a ultrabazických vyvřelinách a některých pře-
měněných horninách.

Serpentin je směsí skrytě krystalických lístkovitých a vláknitých křemičitanů Fe a Mg. 
Vzniká přeměnou olivínu. Navenek je kusový. Má zelenou, žlutozelenou až černou 
barvu a mastný lesk. Vždy zeleně prosvítá. Snadno se rýpe nožem. Není štěpný. Tvoří 
horninu hadec (serpentinit).

Siderit (ocelek) FeCO
3
 je karbonát, který má jako horninotvorný minerál menší vý-

znam. Mívá žlutavou až skoro černou barvu. Je štěpný, měděným drátem se nedá rýpat, 
s 5% HCl nereaguje. Po vyžíhání se stává magnetickým. Je součástí některých ferolitů.

Sillimanit Al
2
SiO

5
 třetí minerál tohoto složení. Je hojnou součástí krystalických bři-

dlic, zejména rul. Bývá bělavý, šedavý nahnědlý. Obvykle tvoří mikroskopické jehlič-
ky. Pokud je obsažen ve větším množství, prozrazuje se jemně vláknitým vzhledem 
a hedvábným leskem.

Sklo mívá různé chemické složení a barvu. Vzniká rychlým utuhnutím taveniny. Se-
tkáváme se s ním v sopečných, výlevných horninách. Většinou je tmavé, skelně lesklé, 
neštěpné, s lasturnatým lomem. Mnohdy je těžko zjistitelné, protože snadno podléhá 
druhotným přeměnám.

Vyrostlice magnetitu 
v chloritické břidlici 
(40 x 30 mm, Sobotín).
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Sodalit, nosean a hauyn je skupina třech minerálů, křemičitanů, jež mají podobné 
vlastnosti. Patří mezi zástupce živců (foidy). Tvoří zrna bez zřetelné štěpnosti, šedavé, 
zelenavé, žlutavé, ale i modré barvy. Jsou součástí výlevných vyvřelin, v nichž bývají 
rozpoznatelné jejich vyrostlice.

Staurolit 2 Al
2
SiO

5
 . Fe(OH)

2
 se vyskytuje hlavně ve svorech, kde tvoří dobře patrné 

hnědavé až tmavohnědé sloupky, pro které jsou charakteristické křížové prorostlice.

Turmalín je složitý borokřemičitan. Tvoří černé sloupečky, například v některých žu-
lách. Nelze do něj rýpat nožem ani pilníkem. Na rozdíl od amfibolu není štěpný. Je to 
méně častá součástka hornin, typická pro žulové horniny, pegmatity a aplity.

Wollastonit CaSiO
3
 je obvykle bílý, se skelným až hedvábným leskem, štěpný, větši-

nou ve formě vláknitých až celistvých agregátů. Rýpe se nožem. Typický pro kontakt-
ní přeměnu. Najdeme jej v erlanech, mramorech a méně často ve skarnech.

Živce známe draselné KAlSi
3
O

8
 a sodno-vápenné (plagioklasy), které tvoří souvis-

lou řadu od albitu NaAlSi
3
O

8
 po anortit CaAl

2
Si

2
O

8
. Jsou zásadní součástkou většiny 

vyvřelých a přeměněných hornin. V usazeninách jich je méně. Většinou jsou bílé až 
béžové, ale v některých případech mohou být zbarvené růžově až červeně. Někdy 
není jednoduché odlišit živce od křemene. Na rozdíl od něj se ale vyznačují výraznou 
štěpností a při natáčení vzorku na světle můžeme pozorovat skelné až perleťové od-
lesky od štěpných ploch v podobě drobných zrcátek. Ryjí do skla, a naopak do nich se 
dá s obtížemi rýpat jehlovým pilníkem. Pozor, to platí u čerstvých zrn. Živce, na rozdíl 
od křemene, celkem snadno větrají, matní, měknou a přeměňují se na jílové minerály. 
Jen někdy přečkají v povrchových podmínkách dostatečně dlouho, aby se staly sou-
částí usazených hornin.

U některých větších krystalků živce můžeme pozorovat dvojčatění. Co to znamená? 
Představme si dva shodné, vzájemně pootočené krystaly. To je takzvané dvojče. Každá 
půlka dvojčete má pochopitelně jinak orientovanou krystalovou mřížku, a tudíž i štěp-
né plochy. Zkusme zachytit zrcátko štěpných ploch. U našeho dvojčete se neleskne 
celý průřez zrna. Zdá se, jakoby bylo podélně rozdělené na dvě poloviny. Když natočí-
me vzorek tak, že se nám jedna polovina leskne, druhá zůstává matná. To platí i naopak.

Ve výlevných horninách jsou živce někdy sklovité, což způsobuje, že mají zdánlivě 
tmavou až skoro černou barvu. To je ale klam. Když takové zrno uvolníme, je průhled-
né jako kousek skla. 

Rozeznat okem či lupou draselný ži-
vec od plagioklasu lze stěží. Jistý ná-
znak poskytuje barva. Draselné živce 
mívají často narůžovělý, červenavý 
nebo oranžový odstín, s čímž se u pla-
gioklasů setkáváme méně. To ovšem 
není žádné pravidlo, spíš otázka prav-
děpodobnosti!

STAVBA HORNIN
Stavbou rozumíme vzájemné uspořádání, vztah, velikost a tvar jednotlivých mine-
rálů. Odráží se ve vzhledu horniny a je to hlavní znak, který nám vedle minerální-
ho složení pomáhá horninu určit. Popisuje, jak je hornina poskládaná. Rozlišujeme 
stavbu rovnoměrně zrnitou, kdy mají všechna minerální zrna srovnatelnou velikost 
a naopak nerovnoměrně zrnitou se součástkami různé velikosti. Taková je stavba 
porfyrická, s níž se setkáváme u vyvřelin a přeměněných hornin, kdy velké krystalky 
porfyrických vyrostlic obklopuje mnohem jemnozrnnější základní hmota. Podle 
převažující velikosti zrna můžeme horniny rozčlenit následovně:

ZRNITOST HORNIN
Horniny Velikost zrna [mm] Poznámka

Celistvé pod 0,1 Zrna nerozeznáme lupou.

Jemnozrnné 0,1 až 0,33 Zrna rozeznáme lupu.

Drobnozrnné 0,33 až 1

Zrna rozeznáme okem.
Středně zrnité 1 až 3,3

Hrubozrnné 3,3 až 10

Velkozrnné nad 10

Dvojče draselného živce  
(31 x 41 mm, Loket)

ÚVODÚVOD



ATLAS  NAŠICH  HORNINATLAS  NAŠICH  HORNIN22 23

Jednotlivá zrna jsou často orientována naprosto nahodile. Ať se na vzorek podíváme 
z jakékoliv strany, vypadá stále stejně. To je stavba všesměrná neboli masívní. U řady 
hornin ovšem pozorujeme nějaké usměrnění, nejčastěji plošně paralelní. Minerály 
jsou uspořádány v rovnoběžných plochách. S takovým uspořádáním souvisí hojně po-
užívaný pojem břidličnatost. O té hovoříme u hornin, které mají v jednom směru osla-
benou soudržnost a rozpadají se snadno na destičky, čili jsou v jednom určitém směru 
štípatelné. Tato vlastnost bývá nejvýraznější u jemnozrnných hornin. O plástevnaté 
stavbě hovoříme v případě, že se světlé a tmavé minerály koncentrují do souvislých 
poloh, které na příčném lomu snadno odlišíme. Takto se často tvoří plástve bohaté 
slídami a plástve bohaté křemenem a živci. Tato stavba je častá u fylitů, svorů a rul. 
V případě rovnoběžných poloh usazených hornin hovoříme o vrstevnatosti.

V některých případech mají horniny uspořádání nikoliv plošné, ale přímkové. Zde 
se jedné o lineární stavbu. Takovou orientaci jedním směrem můžeme pozorovat 
u minerálních jehliček či sloupků, smouh apod. Asi nejlepším příkladem jsou stébel-
naté ruly.

Pro diabasy je typická ofitická stavba. Vyznačuje se neuspořádanými lištičkami pla-
gioklasů, přičemž prostor mezi nimi je vyplněn zrny pyroxenu.

Někdy jsou vyvřeliny makroskopicky celistvé a jednotlivé minerály nelze ani lupou roz-
lišit. Pro označení takové stavby používají geologové dva termíny. U světlých, kyselých 
až intermediálních hornin hovoří o felzitické stavbě, naopak u tmavých, bazických vy-
vřelin o stavbě afanitické. Stanovit druh těchto hornin na základě minerálního složení 
je pochopitelně prekérní záležitost, a proto je označujeme jako felzity nebo afanity.

S pórovou stavbou se setkáváme u různých typů hornin, zejména však u výlevných 
vyvřelin a u usazenin. Projevuje se výskytem pórů různého tvaru a velikosti. K jejich 
odhalení je někdy nezbytná lupa.

U výlevných hornin se vyskytuje i velmi specifická mandlovcová stavba daná pří-
tomností jasně ohraničených kulovitých a vejčitých mandlí. Původní výlevná vyvřeli-
na obsahovala velké póry – bubliny, které byly později vyplněny druhotnými nerosty, 
například křemenem.

S písmenkovou stavbou se setkáme v některých pegmatitech. Došlo zde k záko-
nitému prorůstání křemene a draselného živce. Výsledek připomíná nějaké staro-
věké písmo.

Některé ferolity nebo vápence jsou zase poskládány z drobných koncentrických 
útvarů vejčitého tvaru. Ty se rozlišují podle velikosti. Zhruba do 2 mm se označují 
jako oolity a vytvářejí oolitickou stavbu. Větším se říká pisolity a vytvářejí takzva-
nou pisolitickou stavbu.

stavby-hornin.jpg

 

 DALŠÍ VLASTNOSTI

 
Barva je patrná na první pohled. Pro její posuzování si vybíráme co nejčerstvější plo-
chy. V navětralých partiích dochází k barevným změnám. Některé horniny jsou zbar-
vené rovnoměrně, jiné nerovnoměrně, různě skvrnitě, strakatě, kropenatě, páskovaně 
apod. Pozorujeme tedy nějaký barevný vzor, který obvykle souvisí se stavbou. Častou 
záležitostí je druhotné nepůvodní zbarvení různými pigmenty.

Zvětralosti hornin jsme se již dotkli. Vzhled čerstvé a navětralé horniny se liší, ně-
kdy trochu, jindy dost zásadně. S tím je třeba počítat. Rychlost a způsob zvětrávání 
jsou různé. Dochází ke změně barvy a tvrdosti. Například žuly mohou větrat do znač-
né hloubky. Souvisí to s jejich složením a stavbou. Působí na ně řada činitelů. Mezi 
zrny minerálů se otevírají vlasové trhlinky. Do nich se dostává voda. Zrna se pomalu 
rozvolňují a vzniká zvětralina tvořená reziduálním pískem. Někde jí leží několikamet-
rové polohy. Méně odolné živce se přeměňují na jílové minerály. Díky tomu vznikají 
ložiska kaolínu, který používáme pro výrobu porcelánu.

ÚVODÚVOD

Schéma stavby: 

a) porfyrické, 

b) plástevnaté, 

c) ofitické, 

d) oolitické.
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Pokud tedy někde v lese sebereme kus žuly, bude navětralá. Jak se bude lišit od čers-
tvé horniny, která se těží v lomech? Předně bude měkčí, kladívko při úderu nezazvoní, 
půjde snadněji rozbít a lomné plochy budou hodně hrubé. To proto, že zrna minerálů 
začínají větrat od svých krajů a nedrží již tak pevně pohromadě. Většinou zůstanou 
jednou polovinou vězet mezi ostatními minerály v kameni v podobě drobného hr-
bolku. V druhé polovině kamene zase zůstane drobný důlek. U čerstvé žuly drží zrna 
pohromadě pevně a dochází k jejich přepůlení v ploše lomu, která bude hladší.

lom-cerstvou-a-zvetralou-zulou.jpg

 

Dochází také k barevným změnám. Průsvitná zrna živce zbělají. To je nadmíru užiteč-
né pro jejich odlišení od křemene, který změnám prakticky nepodléhá. Pro určování 
hlubinných vyvřelin je rozpoznání obou nerostů klíčové. U čerstvých hornin, napří-
klad z lomu, to je obtížnější. Proto neopomeneme prohlédnout i navětralé kameny, 
u nichž lze bílý neprůhledný živec od poloprůhledného až průhledného křemene 
rozeznat snadno.

Celá hornina mnohdy získává v průběhu větrání rezavou barvu nebo se objeví rezavé 
lemy a skvrny. To je způsobeno železem, které se při zvětrání vyluhuje z některých 
minerálů, velmi často z biotitu. Černé povlaky a impregnace mívají na svědomí slou-
čeniny manganu.

Již byla řeč o zvětrávání žul, tedy spíš hruběji zrnitých vyvřelin obsahujících hlavně 
živce a křemen. Ruly se budou chovat obdobně. Bude-li však mít hornina jiné slo-
žení a zrnitost, bude situace odlišná. Můžeme pozorovat celý kaleidoskop projevů 
větrání. Je dobré si jich všímat. Třeba čedič mívá na povrchu tenkou bělošedou 
vrstvičku, ale celý vnitřek kamene bývá nádherně černý a čerstvý. Různé zvětrávací 

kůrky pozorujeme často. Typicky zářivě bílá barva vápencových skal je klamavá. 
Většinou zjistíme, že je vápenec uvnitř tmavší a má hnědošedou barvu. Jinde nás 
upoutají na povrchu jamky, které zbyly po větších vyrostlicích nestabilních minerá-
lů, například olivínů.

cedic-povrch.jpg

Důležitou vlastností je i odlučnost, která se projevuje při tvarově charakteristickém 
rozpadu skalních celků. U některých druhů hornin představuje dobrý rozpoznávací 
znak. Její vznik způsobují nejrůznější faktory jako je vrstevnatost usazenin, tektonické 
postižení nebo procesy při chladnutí vyvřelin. Mezi nejběžnější typy odlučnosti patří 
desková, lavicová, kvádrová, sloupcová, bochníková či kulová.

Měli bychom se, alespoň krátce, dotknout otázky stáří hornin. V terénu jsme 
často schopni učit jejich relativní stáří, to znamená rozhodnout, která hornina je 
starší a která mladší. To bývá celkem snadné u usazenin. Ty se ukládají postupně 
na sebe, takže nejhlouběji leží nejstarší vrstvy a nahoře nejmladší. Pokud bude 
napříč usazenými vrstvami probíhat žíla nějaké vyvřeliny, bude tato vyvřelina 
mladší než usazeniny, které protíná. Potíže vznikají, když geologické síly vrstvy 
zprohýbají, zvrásní, rozlámou a zpřevrací. Pak se situace může stát nepřehled-
nou. U vyvřelých a přeměněných hornin jsou úvahy nad jejich relativním stářím 
obtížnější, ale jsou založené na obdobných principech. Stratigrafické členění 
geologických útvarů vypracovali geologové právě na podkladě jejich relativ-
ního stáří.

ÚVODÚVOD

Rozdíl v lomu čerstvou (vlevo) a zvětralou 
(vpravo) žulovou horninou.

Šedavý povrch 
čedičového 

balvanu 
(80 x 60 mm, 

Litoměřice). 
Dobře jsou 

patrné důlky 
po vyvětralých 

vyrostlicích 
olivínu. Naproti 

tomu vidíme 
prakticky 
netknuté 

vyrostlice 
černého 

amfibolu.
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Určení absolutního stáří spočívá v jeho vyčíslení číselným údajem. Je náročnou zále-
žitostí a provádí se pouze v některých laboratořích vybavených složitým zařízením. 
Vše je založeno na rozpadu radioaktivních izotopů. Přes řadu komplikací přinášejí ra-
diochronologické metody cenné údaje. Umožňují určit konkrétní stáří geologických 
útvarů. Nejstarším horninám z formace Isna v Grónsku bylo přisouzeno stáří 3,85 mi-
liardy let. Pokud zůstaneme doma, tak u světické ortoruly od Českého Krumlova bylo 
zjištěno stáří přes 2 miliardy let.

Stáří některých hornin souvisí s jejich charakterem. Většina mladých, čtvrtohorních 
a do značné míry i třetihorních usazenin je nezpevněná. Naproti tomu jsou starší 
usazeniny v drtivé většině zpevněné. Jsou tu ale i další souvislosti. Některé z nich 
ještě zmíníme.

 

 

URČOVÁNÍ A POPIS HORNIN
Když odlomíme vzorek horniny, přichází úkol ji určit, pojmenovat. To může být snad-
né a postačí letmý pohled. Jindy to je zapeklitá záležitost, která může pěkně potrápit 
naši šedou kůru mozkovou, jak by zdůraznil slavný detektiv Hercule Poirot.

Vědecky přesné určení horniny není jednoduché. Neobejde se bez mikroskopického 
studia v polarizovaném světle. To ovšem neznamená, že s jednoduchými prostředky 
jsme při určování hornin bezbranní. Ani v nejmenším! Základní určení se dá většinou 

provést bez složitých pomůcek. Možnosti svého zraku snadno vylepšíme dobrou lu-
pou, kterou geolog nosí stále při sobě. Osobně používám dvě. Třikrát zvětšující lupa 
již odhalí některé detaily, a přitom má široké zorné pole.  Dvanáctkrát zvětšující lupa 
je ideální pro pozorování jednotlivých horninových součástek.

Vzorek horniny si podrobně prohlédneme, posoudíme její stavbu, určíme makro-
skopicky rozeznatelné minerály a rozhodneme, zda se jedná o horninu vyvřelou, 
usazenou nebo přeměněnou. Je dobré brát v úvahu, odkud jsme vzorek odebrali, 
zda ze souvrství usazenin, žíly ve velkém vyvřelém tělese, z komplexu přeměněných 
krystalických břidlic apod. Zkrátka si při odběru zkusme ujasnit, o jaké se asi jedná 
těleso, jaká je jeho geologická pozice a jaké další horniny tu vystupují. To je někdy 
hned jasné, jindy si nejsme jisti, ale nezapomínejme o tom popřemýšlet. Nyní určíme 
horninový druh – žula, čedič, rula, hadec, slepenec, vápenec atd. Máme-li v ruce hlu-
binnou vyvřelinu růžové barvy, rovnoměrně středně zrnitou, složenou hlavně ze živ-
ců a křemene, usoudíme, že se jedná o žulu. Došli jsme k základnímu určení. Název 
můžeme dále upřesnit pomocí vhodných přívlastků. Pokud naše žula obsahuje také 
menší množství tmavé slídy, biotitu, nazveme ji biotitickou žulou. Když obsahuje 
obě slídy, nazveme ji dvojslídnou žulou nebo biotiticko-muskovitickou žulou. Po-
zor, tady záleží na pořadí uvedení obou slíd. Muskovitu je v tomto případě více než 
biotitu. My ale můžeme pokračovat ještě dále. Pokud je přítomná navíc ještě trocha 
turmalínu, můžeme hovořit o biotiticko-muskovitické žule s turmalínem. Můžeme 
také zohlednit stavbu: porfyrická, středně zrnitá atd. To ale neznamená, že čím delší 
a podrobnější pojmenování, tím lépe. Všeho s mírou! Důležitá je výstižnost. Záleží 
na konkrétních okolnostech a potřebách. Pojmenování druhu horniny nemá nahra-
zovat její popis.

V názvech hornin bychom se také měli umět vypořádat s nejrůznějšími přechodnými 
typy. Opět si to nejlépe osvětlíme na příkladu. Vezměme si třeba rulu a kvarcit. Určitě 
existuje spousta typických rul a typických kvarcitů. Kromě toho je ale spousta hornin, 
které stojí někde mezi. Není to vyložená rula, ale není to ani úplný kvarcit. V takovém 
případě se vůbec nerozpakujme horninu nazvat kvarcitickou rulou. Obdobně horni-
nu, která stojí na přechodu mezi pískovcem a vápencem můžeme pojmenovat jako 
písčitý vápenec.

Vyplatí se nespokojit se s pouhým pojmenováním, ale pořídit si krátký popis. Ten 
by měl zachycovat vše, co jsme o hornině zjistili, co jsme vypozorovali. Vyhněme se 
slohovým cvičením a vsaďme na stručnost. Ostatně v současné době elektronických 
pojítek a SMS zpráv je řadě z nás heslovitost vlastní. V této souvislosti připomínám 

ÚVODÚVOD

Stratigrafická tabulka 
hlavních geologických 
útvarů s uvedením stáří.

Základní stratigrafické dělení Čas [106 let]
Čtvrtohory (kvartér)

Třetihory (terciér)
Neogén

Paleogén

Druhohory 
(kenozoikum)

Křída
Jura
Trias

Prvohory 
(paleozoikum)

Perm
Karbon
Devon

Silur
Ordovik

Kambrium
Starohory (proterozoikum)

Prahory (archaikum)

2,6
23
66

145
200
251
299
359
416
444
488
542

2500
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slova profesora Konty: „Popis horniny, milí studenti, musí zachytit všechny pozoro-
vané skutečnosti, ale tak, aby nešlo vypustit jediné slovo, aniž by se ztratila nějaká 
informace.“ Snažme se tímto pravidlem řídit i my.

Nu, a na co bychom v popisu neměli zapomenout? Určitě by nemělo chybět: po-
jmenování horniny, místo odběru, barva, zvětralost popisovaného vzorku, zrni-
tost, stavba, rozpoznatelné minerály, další významné znaky (lasturnatý lom, ostré  
hrany apod.). Doporučuji si sestavit vlastní osnovu a tu pak dodržovat. Pět řádek 
v zápisníku by mělo stačit.

Je užitečné naučit se u horninotvorných minerálů odhadovat jejich procentuální za-
stoupení. Velmi nám při tom pomůže některá z ilustrativních tabulek. I zde budeme 
omezeni dostatečnou velikostí zrn.

 

SBÍRÁNÍ HORNIN
Zájem o horniny nás může přivést k jejich sbírání. Je to záliba, která prohloubí naše 
znalosti a dále nás inspiruje při našich geologických výpravách.

Sběratelství přírodnin má u nás bohatou tradici. Na druhou stranu v případě hornin 
je soukromých sbírek málo. Nedá se to srovnat s rozšířenějším sbíráním minerálů 
nebo zkamenělin. To však není důvod, proč bychom se neměli do budování sbírky 
hornin pustit.

ÚVODÚVOD

Tabulka 
pro odhad 
procentuálního 
zastoupení 
minerálů 
v hornině.

Je dobré si nejprve ujasnit, jak sbírání pojmout. Základní velikost sbírkového for-
mátu bývá 12 x 9 cm. I menší sbírka je pak neskutečně náročná na místo. Můžeme 
samozřejmě zvolit formát poloviční, ale ani to nemusí stačit. Mnozí mají limitované 
prostorové možnosti. Když už musíme nebo chceme fyzickou sbírku minimalizovat, 
můžeme ji nahradit kolekcí fotografií hornin. V dnešní digitální době s všeobecně 
dostupnou technikou to představuje zajímavé řešení. Je pochopitelně potřeba mít 
ve fotografiích hornin pořádek, tak, abychom se v nich mohli snadno probírat, vy-
hledávat je, a aby u každého snímku bylo jasné o jakou horninu jde, jaký má formát, 
odkud je, a kde o ní máme uložené poznámky.  Kdo je ve fotografování zručnější, tak 
zvládne i detailní záběr, podobně jak tomu je u vzorků v našem atlasu. Doporučuji 
všechny snímky provádět za denního světla. Barvy jsou ošidná záležitost a slunce 
nám zajistí jejich nejvěrnější podání.

Když už se pustíme do budování takové sbírky není dobré se úplně vzdát fyzických 
vzorků. Vždy se hodí, když se můžeme k hornině vrátit, znovu si ji prohlédnout lupou, 
popřípadě udělat nějakou jednoduchou zkoušku. Na to nám ale většinou stačí malý 
kousek, třeba takový, že se pohodlně vejde do krabičky od zápalek.

V závěru této kapitoly pár slov o veřejných sbírkách. Ty pro nás představují perfektní 
poučení. Najdeme je v mnoha muzeích a některých školách. Nepromarněme jakou-
koliv příležitost si takovou sbírku prohlédnout. Ty největší mají velký rozsah a mů-
žeme zde shlédnout horniny nejen z naší země, ale i z nejrůznějších koutů Evropy 
i světa. Vynikající je sbírka hornin ve vídeňském Naturhistorisches Museum, ve které 
je soustředěno velké množství exponátů z bývalého Rakouska-Uherska. Úžasný ma-
teriál poskytují naše regionální muzea, která soustřeďují vzorky z okolí a mohou nám 
být poučením pro plánování vlastních sběrů.

 

1 %

10 % 25 % 50 %

2 % 5 %



HORNINY VYVŘELÉ 
(MAGMATICKÉ)
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HORNINY  VYVŘELÉ  (MAGMATICKÉ)HORNINY  VYVŘELÉ  (MAGMATICKÉ)

HORNINY VYVŘELÉ (MAGMATICKÉ)

Vznikly utuhnutím taveniny, magmatu. Většinou mají všesměrnou stavbu. Pokud 
velká masa utuhla pomalu v hloubce, hovoříme o vyvřelinách hlubinných. Jsou ob-
vykle hrubě až drobně zrnité. Rovnoměrně zrnité typy převládají nad nerovnoměr-
ně zrnitými až porfyrickými. Typickými představiteli hlubinných vyvřelin jsou žuly 
a syenity.

Žhavá láva, jež se dostala v sopečných oblastech na povrch nebo utuhla mělko pod 
povrchem dala vzniknout horninám výlevným (vulkanickým). Sem patří naše 
třetihorní čediče či znělce. Mívají porfyrickou stavbu s jemnozrnnou, celistvou, popří-
padě sklovitou základní hmotou. Někdy bývají pórovité.

Nezapomeňme ani na vyvřeliny žilné. Vznikly tak, že tavenina pronikla, byla vtlačena 
do puklin, které vyplnila. Typickými žilnými vyvřelinami jsou třeba aplity nebo minety. 
U této kategorie hornin musím upozornit na přesah směrem k hlubinným i výlevným 
vyvřelinám. Prakticky každá výlevná vyvřelina občas vytváří žíly. Ostatně láva se k zem-
skému povrchu dostává také prostřednictvím zlomů, tedy velkých puklin v zemské 
kůře. Na vzorku andezitu nebo čediče těžko poznáme, zda byl odebrán z velkého 
sopečného tělesa nebo z některé z žil, které láva vytvořila při své cestě vzhůru k povr-
chu. Podobně může být do pukliny vtlačena tavenina z hlubinného tělesa.

U vyvřelin se někdy setkáváme s útržky cizorodých hornin, jež jsou v nich uzavře-
né. Takovým útvarům říkáme xenolity. Mohou to být úlomky okolních hornin nebo 
útržky dříve vykrystalizovaných vyvřelin přinesených z hloubky. Tak je tomu v pří-
padě kusů olivínovců, které nacházíme v některých čedičích a říkáme jim olivínové 
koule. Nejrůznějších příkladů bychom našli celou řadu. V některých případech jsou 
okraje xenolitů perfektně ostré, jindy jsou rozpité do podoby plynulého přechodu. 
Zde došlo k reakci útržku s okolním magmatem a jeho natavení.

Pokud se budeme bavit o vzájemném zastoupení jednotlivých kategorií vyvřelin 
v zemské kůře, střízlivé odhady říkají, že většinu tvoří vyvřeliny hlubinné. Zbytek jsou 
horniny výlevné. Žilných je zanedbatelné množství.

V geologii je zažité hodnocení vyvřelin na základě obsahu oxidu křemičitého (SiO2
), 

které se odráží v minerálním složení. Nejvíce SiO
2
, nad 65%, obsahují horniny kyselé, 

pro něž je charakteristická přítomnost křemene. Typickými představiteli jsou žulové 
horniny. Méně SiO

2
 mají horniny intermediální. Křemen postrádají nebo je zastou-

pen pouze v nepodstatném množství. Do této kategorie patří například syenity, di-
ority nebo andezity. Pokud obsah SiO

2
 klesne pod 52%, označujeme horniny jako 

bazické. Postrádají křemen, ale v podstatném množství jsou stále přítomny živce 
nebo foidy. Většinou jsou tmavé. Typickými zástupci těchto hornin jsou čediče a ga-
bra. Nejméně SiO

2
, pod 44% mají horniny ultrabazické. Neobsahují křemen, živce 

ani foidy. Jejich složení je dáno přítomností olivínu, pyroxenů a amfibolů, tedy mine-
rálů s obsahem železa a hořčíku. Patří k nim například amfibolovce a olivínovce. Je 
zajímavé, že v celosvětovém měřítku většina hlubinných vyvřelin patří mezi horniny 
kyselé. Výlevné horniny jsou zase většinou bazické. S ultrabazickými horninami se se-
tkáváme jen málo. Předpokládá se, že jsou soustředěné v hloubce ve svrchním plášti. 
Na zemském povrchu působí tak trochu exoticky.

zastoupeni-vyvrelin.jpg

 

 

Nyní obraťme naši pozornost k samotnému procesu tuhnutí magmatu. Z před-
chozího textu trochu vyplývá, že rychlé utuhnutí magmatu způsobuje vznik jem-
nozrnných, celistvých, nebo dokonce sklovitých hornin. Při pomalém tuhnutí, což 
se týká především hlubinných vyvřelin, vzniká hornina složená z větších krystalků. 
Makroskopicky u nich můžeme zkoušet vypátrat posloupnost krystalizace jednotli-
vých minerálů. Klíčem k odhalení postupu krystalizace je vzájemný vztah a omezení 
minerálních zrn. Nejdříve vykrystalizované minerály bývají dobře omezené krystalo-
vými plochami na rozdíl od těch posledních, které prostě už nemají místo a musí se 
spokojit s vyplněním nepravidelných mezer mezi krystalky svých rychlejších kolegů. 
Nepřekvapí nás tedy, že porfyrické vyrostlice jsou starší než okolní hmota a že uzavře-

Zastoupení kyselých, 
intermediálních 

a bazických hornin 
mezi hlubinnými 

a výlevnými 
vyvřelinami podle 

Dalyho (1933).
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HORNINY  VYVŘELÉ  (MAGMATICKÉ)HORNINY  VYVŘELÉ  (MAGMATICKÉ)

Vidíme snímky mírně navětralé, 
středně až hrubě všesměrně zrnité žuly 
složené z pleťově bílých živců, kouřově 

průhledného křemene, výrazných 
lupínků černého biotitu a nenápadného 
nahnědlého muskovitu. Lomné plochy 

jsou hrubé.

Pozorujeme navětralou, středně až 
hrubě nerovnoměrně zrnitou žulu. 
Obsahuje hlavně žlutavé a bělavé 
živce a kouřově průhledný křemen. 
Přítomné jsou obě slídy, přičemž lupínky 
muskovitu převládají nad biotitem. 
Lomné plochy jsou hrbolaté.

3. ŽULA dvojslídná 
(Krudum u Horního Slavkova)

4. ŽULA dvojslídná 
(Svatošské skály u K. Varů)
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HORNINY  VYVŘELÉ  (MAGMATICKÉ)HORNINY  VYVŘELÉ  (MAGMATICKÉ)

Navětralá hornina se vyznačuje růžovým 
nádechem a členitým reliéfem lomných 

ploch. Je středně až hrubě zrnitá, 
všesměrné stavby. Dobře patrná jsou 

bělavé živce, ledově průhledný křemen, 
protáhlá zrna černého amfibolu a silně 

lesklé lupínky biotitu.

Vyvřelina je zcela čerstvá. Má středně 
až hrubě zrnitou všesměrnou stavbu 
s dobře rozpoznatelnými součástkami. 
Obsahuje bělavě průsvitný živec, 
průhledný křemen, větší protáhlá zrna 
černého štěpného amfibolu a lesklé 
lupínky biotitu.

5. GRANODIORIT biotiticko-amfibolický 
(Chrášťany u Netvořic)

6. GRANODIORIT biotititcko-amfibolický 
(Teletín)
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HORNINY  VYVŘELÉ  (MAGMATICKÉ)HORNINY  VYVŘELÉ  (MAGMATICKÉ)

Starohorní čedičová hornina čerstvého 
vzhledu. Je tmavě šedá, celistvá. Vzorek 
je proniknut několika bílými vlasovými 

žilkami, jež představují druhotnou 
minerální výplň tenkých puklin.

Zelenkavě bílá hornina je mírně 
navětralá. Vykazuje všesměrnou 
porfyrickou stavbu. Protáhlé vyrostlice 
živce jsou skelně lesklé, 2 až 8 mm velké. 
Řídce jsou také zastoupené lupínky 
biotitu okolo 1 mm. Základní hmota je 
jemnozrnná, lomné plochy drsné.

31. SPILIT 
(Otvovice u Kladna)

32. TRACHYT    
(Špičák u Teplé)
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HORNINY  VYVŘELÉ  (MAGMATICKÉ)HORNINY  VYVŘELÉ  (MAGMATICKÉ)

Mírně navětralé hornina s všesměrnou 
porfyrickou stavbou. Celistvá základní 

hmota je narůžovělá až nazelenalá 
a uzavírá dokonale omezené vyrostlice 

kouřově průhledného křemene 
s matným povrchem a bělavého živce.

Starohorní vyvřelina je bez patrného 
navětrání. Má všesměrnou porfyrickou 
stavbu s makroskopicky celistvou 
základní hmotou s vyrostlicemi čirého 
křemene o velikosti 1 až 5 mm. Lomné 
plochy jsou spíš hladké, nevýrazně 
lasturnaté.

41. RYOLIT 
(Těškov)

42. DACIT      
(Třebenice u Slap)



HORNINY USAZENÉ
(SEDIMENTÁRNÍ)
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HORNINY USAZENÉ (SEDIMENTÁRNÍ)

Dostáváme se k velké skupině usazených hornin. Působením slunce, vody, větru, ledu, 
gravitace, ale i organismů dochází k rozpadu a rozpouštění hornin. Uvolněný materiál 
je snášen do proláklin, na dna řek, jezer a oceánů, kde se hromadí. Pokud zůstane 
sypký nebo za vlhka tvárný, hovoříme o nezpevněných usazeninách (písky, štěrky, 
jíly). Označujeme je jako zeminy. Obvykle to jsou horniny mladé. Po nějaké době 
dochází k propojení úlomků a částic v jeden celek. Vznikají zpevněné usazeniny jako 
jsou břidlice, pískovce nebo slepence. Při pojmenování úlomkovitých (klastických) 
hornin vycházíme z převažující velikosti částic, jak je přehledně zachyceno v následu-
jící tabulce. Všimněme si, že klasifikační třídy úlomkovitých hornin se liší od kategorií 
zrnitosti, jak jsme se s nimi seznámili v úvodní části.

Důležitým znakem úlomkovitých 
usazenin je jejich vytříděnost, kte-
rá souvisí se způsobem transportu 
a podmínkami, za nichž se ukládaly. Vytříděné částice mají velmi podobnou velikost. 
V nevytříděné hornině naopak nacházíme úlomky různé, někdy i diametrálně odliš-
né velikosti.

Mezi usazeniny můžeme zařadit i horniny, které vznikají při erupcích sopek, kdy je 
do vzduchu vyvrženo množství popela i větších kousků, které při své cestě vzdu-
chem chladnou a pak se navrství v tenkých i mocných polohách. Takové horniny jsou 
označovány jako vulkanoklastické.

Dále sem zařazujeme horniny, u nichž nenastává přemístění uvolněného materiálu. 
Dochází pouze ke zvětrání a rozpadu zdrojových hornin. Uvolněný materiál zůstává 
na místě. Ať už je nesoudržný nebo je následně zpevněn, mluvíme o horninách zbyt-
kových (reziduálních).

Dosud jsme nevyčerpali všechny typy hornin zařazené do této kapitoly, ale než opus-
tíme kategorii úlomkovitých hornin, zastavíme se krátce u pojmu zpevnění, během 

něhož působí celý soubor procesů. Předně dochází ke kompakci, při níž se zmenšuje 
objem. Snižuje se pórovitost. Součástky mají snahu co nejlépe vyplnit prostor. Důleži-
tou úlohu má tlak nadložních, tedy mladších vrstev. Za těchto podmínek dochází i při 
nízké teplotě k rekrystalizaci některých jemných minerálů, zvláště jílových. Dochází 
ke stmelení, tedy svázání jednotlivých částic k sobě. Zde hraje prvořadou roli voda, 
lépe řečeno vodný roztok, v němž jsou obsažené nejrůznější látky, které se mohou 
za vhodných podmínek vysrážet v pórech jako tmel, jenž k sobě jednotlivé úlomky 
pevně slepí. Takových látek je celá řada. Mezi nejběžnější patří karbonáty (uhličitany), 
zejména uhličitan vápenatý CaCO3

. Z dalších připomenu oxid křemičitý SiO
2
 a železité 

tmely. Sloučeniny vysrážené z vodního roztoku zasahují do vývoje hornin i mnohem 
později. Často vyplňují volné pukliny, trhliny, čímž vznikají žíly a žilky.

Nyní se dostáváme k případu, kdy se z vody vysráží celá hlavní masa horniny. To je pří-
pad důležité skupiny chemogenních usazenin. Nejrozšířenější z nich jsou vápence.

Pokud již mluvíme o chemickém srážení, je na místě se zmínit o konkrecích. To jsou 
nepravidelné až kulovité útvary, jež mají naprosto odlišný charakter a chemické slo-
žení než hornina, která je obklopuje. Vznikají oddělením chemicky odlišných látek 
a jejich soustředěním (akrecí) kolem krystalizačních zárodků. Celkem běžné jsou kře-
mičité konkrece ve vápencích nebo karbonátové v jílovitých horninách. Můžeme se 
ovšem setkat i s konkrecemi železitými, sulfidickými apod. Jejich velikost je různá, 
nejčastěji od milimetrů po decimetry až metry.

Důležitou úlohu hraje i nízkoteplotní metasomatóza, jako v případě dolomitizace, 
prokřemenění (silicifikace) nebo hematitizace. Při těchto procesech dochází k přínosu 
i odnosu chemických látek a v důsledku toho jsou původní minerály nahrazovány 
novými, jež mají odlišné chemické složení. Pokud však dojde pouze k přínosu látek, 
které se vysrážejí ve volných pórech a dutinkách, pak se nejedná o metasomatický 
proces.

Zvláštní případ představují nahromadění organických zbytků. Za vhodných podmí-
nek z nich složitými procesy vzniká rašelina, uhlí, asfalt, ale také ropa, zemní vosk 
a zemní plyn.

Již na začátku knížky jsme se seznámili s tím, že stavbu většiny usazených hornin cha-
rakterizuje jejich vrstevnatost. Usazeniny se ukládají v různě mocných vrstvách. Ty 
jsou někdy tlusté sotva pár milimetrů – laminy. V řádu centimetrů se pohybují des-
ky a nad 25 cm již hovoříme o lavicích. Vrstvy usazenin se většinou ukládají rovně. 

Usazeniny podle velikosti částic
Částice Velikost [mm]

Kamenité 60 až 250

Štěrkovité 2 až 60

Písčité 0.06 až 2

Jemné
Prachové 0,004 až 0,06

Jílovité pod 0,004

Zjednodušené členění 
usazenin podle zrnitosti.
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Vzniká tak vodorovné zvrstvení. Zvláště písčitý materiál se může ukládat odchylně. 
Vytváří se pak složitější typy zvrstvení. To bývá často šikmé. Pokud jsou vrstvičky 
ukloněny proti sobě, označuje se zvrstvení jako křížové. Může také nastat situace, 
kdy se v průběhu usazování mění velikost úlomků. Buď dochází k jejich zjemňování 
nebo se naopak jejich velikost zvětšuje, hrubnou. To je případ zvrstvení gradačního.

V hrubších usazeninách, hlavně v píscích a pískovcích se občas vyskytují izolované 
útržky jemných jílovitých hornin. Těmto útvarům se říká závalky. Jsou celkem časté 
například v říčních uloženinách.

Stojí za to zmínit i geo-
logické procesy, které 
následně deformují pů-
vodní vodorovné vrstvy. 
Mocné zemské síly je 
mohou rozlámat, naklo-
nit nebo zdeformovat 
do podoby vrás.

Zajímavé je zastoupení jednotlivých druhů usazených hornin. Byly provedeny různé 
odhady a výpočty, které se navzájem liší, ale v základu se shodují. Naprostou větši-
nu, asi 60%, tvoří jemné lutity, především jílové břidlice a jim příbuzné horniny. To 
souvisí s ukládáním velmi jemného materiálu na dně moří a oceánů. Asi z 20% jsou 
zastoupené pískovce a z 15% vápence a dolomity. Na ostatní usazené horniny připa-
dá pouze okolo 5%.

Mezi hrubší nezpevněné usazeniny patří štěrky a písky.

Štěrky představují nezpevněné usazeniny, kde převažují úlomky o velikostech v roz-
mezí 2 až 60 mm. V závislosti na míře opracování jsou různě zaoblené. Na jedné straně 
se setkáváme s neopracovanými, hranatými úlomky, na druhé s valounky. Stupeň za-
kulacení nás informuje o délce transportu během něhož se původně ostré hrany po-
stupně zaoblují a opracovávají. Štěrky známe hlavně jako uloženiny toků se značnou 
unášecí schopností, ale vznikají též vlivem mořského příboje nebo činností ledovců.

U písků převažují zrna o průměru od 0,06 mm do 2 mm. Opět mohou být různě 
zaoblená. Vzhledem k velikosti částic se spíš než o úlomky hornin jedná o minerální 
zrna, z nichž díky své odolnosti a zastoupení většinou převažuje křemen. Nepod-
statnou, ale ekonomicky nesmírně významnou složkou mohou být těžké minerály, 
jako je granát, rutil, ilmenit, zlato, platina a další. Mají hustotu nad 2,9 g/cm3. Hrubé 
usazeniny u nichž je srovnatelné zastoupení štěrkovitého a písčitého podílu běžně 
označujeme jako štěrkopísky.

Nezpevněné jemné usazeniny (nezpevněné lutity) jsou zastoupené především hlí-
nami, sprašemi a jíly. Představují důležitou skupinou hornin složených podstatnou 
měrou z jemných částeček o velikosti pod 0,06 mm. Při rozemnutí mezi prsty je necí-
tíme, nic nedrhne. Minerální úlomky o velikosti od 0,06 mm do 0,004 mm nazýváme 
prach, částice pod 0,004 mm jíl.

Hlíny jsou jakékoliv nezpevněné uloženiny složené z částic různé velikosti. Obsahují 
písek, prach i jíl. Podle převažující složky mluvíme o hlíně písčité, jílovité apod. Vhod-
ným přívlastkem v názvu můžeme upřesnit jejich původ nebo způsob vzniku. Hovo-
říme tak o hlínách svahových, povodňových, reziduálních apod.

Spraše jsou nezpevněné, větrem naváté uloženiny. Mívají světle okrovou barvu, často 
s drobnými, čistě bílými tečkami a čárkami. Je to karbonát vysrážený v dutinkách, ze-
jména v kanálcích po koříncích. Spraše se skládají z droboučkých zrnek křemene o ve-

Hlavní typy zvrstvení: 
vodorovné (vlevo 
nahoře), šikmé (vpravo 
nahoře), křížové (vlevo 
dole) a gradační 
(vpravo dole).

Zvrásněné vrstvy 
vápenců v Praze 
Barrandově.
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Hlavní fotografie zobrazuje povrch 
písečného přesypu (duny). Na detailu 

můžeme pozorovat, že písek se skládá 
především z různě zbarvených a různě 

průhledných zrn křemene, která jsou 
dokonale zaoblená.

Červenavě tmavohnědý písek vzni-
kl rozpadem granodioritu. Skládá se 
z nezaoblených zrn živce, křemene 
a z tmavých minerálů. Obsahuje příměs 
jemných částic.

45. PÍSEK vátý 
(Písty u Sadské)

46. PÍSEK 
(Václavice u Benešova)
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Má okrovou barvou. Vznikla zvětráním 
žulových hornin, sesutím a nahromadě-
ním zvětraliny. Písčité částice s hojnými 

zrny křemene a bílého nerozloženého 
živce se na složení hlíny podílí jednou 

pětinou až jednou čtvrtinou. Povrch 
lomné plochy je hrubý.

Nerovnoměrně okrově hnědá hlína, 
polyedricky odlučná, za vlhka tvárná. 
Je jemnozrnná. Písčitých částic je málo. 
Lupou se dají dobře rozeznat lupínky 
muskovitu a dutinky i přes 1 mm velké. 
Černé skvrnky jsou nejspíš způsobené 
vysráženými sloučeninami Mn.

47. HLÍNA svahová  
(Benešov)

48. HLÍNA 
(Neveklov)
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Jemnozrnná jílovitá zemina bez jakých-
koliv známek vrstevnatosti. Má okrovou 

barvu s jasně bílými skvrnkami a čár-
kami, které představují kalcit, druhotně 
vykrystalovaný v dutinkách a kanálcích 

po koříncích.

Je hnědá, jemnozrnná, bez vrstevnatosti, 
s hojnými drobnými dutinkami a kanál-
ky. Obsahuje karbonát a do 10 % písčité 
frakce, převážně křemene. Celkem dobře 
se rozplavuje. Z toho lze soudit na pou-
ze malé zastoupení jílových minerálů.

49. SPRAŠ  
(Kolín)

50. SPRAŠ 
(Větrušice)
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Na hlavním snímku pozorujeme třetihor-
ní jíl v lomu kosém ke směru vrstevna-
tosti. Po namočení se mění v dokonale 

plastickou hmotu. Má malé množství 
písčitého podílu. Na detailu vidíme, že 
obsahuje i bílé karbonátové schránky 

měkkýšů.

Tmavší, hnědošedá hornina je velmi 
jemnozrnná, s dokonalou břidličnatostí. 
Upoutají nás její hladké, lesklé, řídce 
vrásčité plochy břidličnatosti, jež jsou 
na omak kluzké. Je možné do nich rýpat 
nehtem.

51. JÍL   
(Čejč)

52. JÍLOVEC – LUPEK  
(Nové Strašecí)
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Páskované černé uhlí je jen málo 
navětralé. Střídají se lesklé a matné 

pásky milimetrových mocností. Vrchní 
vrstvička lesklého vitritu na snímcích je 

příčně rozpukaná, má lasturnatý lom 
a černý vryp.

Vzorek jemnozrnné horniny bez patrné 
vrstevnatosti. Hnědé zbarvení způsobu-
je obsah uhelné hmoty. Sám o sobě ne-
hoří. Špiní prsty. Ve vodě se neochotně 
rozpadá. Netvoří plastickou hmotu jako 
jíl. Obsahuje malé množství písčitého 
podílu.

83. UHLÍ černé 
(Otvovice u Kladna)

84. JÍLOVEC uhelný
(Čejč)
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HORNINY PŘEMĚNĚNÉ (METAMORFOVANÉ)

Vznikají přeměnou původních usazených, vyvřelých nebo i přeměněných hornin 
působením zvýšené teploty, tlaku a chemickou aktivitou fluid, nejčastěji hluboko 
pod zemským povrchem. To způsobuje změny ve stavbě a minerálním složení vý-
chozí horniny. Nenastává celkové přetavení. Charakteristickým procesem je rekry-
stalizace minerálů. Jejich zrna mění svůj tvar a velikost. Mnohdy vznikají i úplně nové 
minerály, které bychom v původní zdrojové hornině marně hledali. Určitou analogií 
je proces, který můžeme pozorovat v keramické dílně. Hrnčíř vymodeluje výrobek ze 
směsi jílových minerálu a ostřiva, především křemenných zrn. Po vyschnutí jej nechá 
vypálit. V peci se hlína přemění na keramiku, která odolává vodě a má jiný charakter 
než původní hlína. Jílové minerály jsou pryč. Nahradily je nové komponenty. Zrna 
křemene zůstala.

Když jsou v přírodě přeměňovány celé rozsáhlé části zemské kůry, vznikají horniny 
regionálně přeměněné. Jejich významnými představiteli jsou ruly, svory a fylity. 
Jiná situace nastává po obvodu těles žhavého magmatu, které působí na své bez-
prostřední okolí vysokou teplotou. Výsledkem je prostorově omezená zóna kontakt-
ně přeměněných hornin. Typickými představiteli jsou kontaktní rohovce. Obzvlášť 
zajímavé horniny s atraktivními minerály vznikají na kontaktu chemicky rozdílných 
hornin, například žul a vápenců. Další přeměněné horniny jsou výsledkem metaso-
matických procesů způsobených hydrotermálními, čili horkými kapalnými a plynný-
mi fluidy. Tímto způsobem vznikají greiseny nebo hadce.

Přeměněné horniny se většinou vyznačují plošně paralelní stavbou – břidlična-
tostí a označují se jako krystalické břidlice. Mívají však jiný charakter než břidli-
ce sedimentární. Bohužel v češtině pro ně nemáme zvláštní jednoslovný termín. 
Je pro ně typická přítomnost značného množství lístkových nerostů (chloritů, 
slíd, mastku). U těchto hornin nezapomínejme důkladně prohlížet lomné plochy 
kolmé k břidličnatosti. Právě na nich získáme důležité informace o stavbě a mi-
nerálním složení.

Přistupme nyní k přehledu hlavních druhů. Začneme kontaktně přeměněnými jílo-
vitými usazeninami. Nejčastěji se s těmito horninami setkáváme po okrajích velkých 
granitových masívů, které jsou schopné zahřát okolní horniny na dlouhou dobu 
do nezanedbatelné vzdálenosti. Vzniká tak několik zón kontaktně přeměněných hor-
nin. Nejblíže vzájemnému styku se nacházejí kontaktní rohovce, následují kontaktní 
břidlice. Nejprve plodové, pak skvrnité.

Kontaktní rohovce jsou různě, většinou však tmavě šedě zbarvené. Jsou jemně zr-
nité až celistvé, s nerovným až lasturnatým lomem. Stavba je nejčastěji všesměrná, 
někdy není zcela setřena břidličnatost původní usazené horniny. Kontaktní rohovce 
se skládají z křemene, živce a obvykle biotitu. V závislosti na složení původní usaze-
niny tyto nerosty může doplňovat andalusit, cordierit, sillimanit apod. Jsou to horni-
ny pevné, používané k výrobě drceného kameniva. Bývají bohužel rozpraskané, což 
neumožňuje vylamování větších bloků. Kontaktní rohovce jsou poměrně běžné při 
konaktu středočeského plutonu, například u Neveklova nebo Nového Knína.

U plodových břidlic pozorujeme na plochách břidličnatosti vystupující oválné či 
sloupečkovité útvary, plody, které jsou několik milimetrů velké. Tvoří je cordierit nebo 
andalusit (chiastolit). Oproti tomu skvrnité břidlice postižené nejmenším prohřátím 
mají na plochách břidličnatosti tmavé skvrny způsobené nahloučením grafitového 
nebo železitého pigmentu. Plodové a skvrnité břidlice nejsou zdaleka tak plošně roz-
šířené jako kontaktní rohovce. Setkat s nimi se můžeme kupříkladu u Nového Knína, 
Hlinska nebo Tehova.

Porcelanity představují zajímavý typ kontaktně přeměněné horniny. Jsou celistvého 
vzhledu s nápadně hladkým lasturnatým lomem. Mají velmi různé barvy. Výjimkou 
nejsou pestré odstíny. Někdy jsou skvrnité. Vznikají vypálením původních jílů, jílovců 
nebo slínovců. K tomu dochází tepelným působením okolo vulkanických výlevů, ze-
jména čedičů a andezitů nebo při požárech uhelných slojí.

Erlány (vápenatosilikátové rohovce) jsou horniny značně proměnlivého vzhledu. Mů-
žeme se u nich setkat s různými barvami a vzory. Celkem časté jsou zelenavé, šedobí-
lé a šedé odstíny. Jsou obvykle jemně až středně zrnité, někdy všesměrné stavby, jindy 
usměrněné, páskované nebo se zcela nepravidelnými vzory. Tato mnohotvárnost erlánů 
plyne ze způsobu jejich vzniku. Tvořily se na styku hlubinných vyvřelin a vápnitých hor-
nin, tedy například na styku žul a vápenců, což jsou z chemického hlediska naprosto od-
lišné horniny. Erlány nacházíme i v regionálně přeměněných formacích, často jako vložky 
v pararulách a svorech. I v těchto případech musela být ve zdrojovém materiálu přítomná 
vápenná a silikátová složka. Můžeme pozorovat plynulé přechody od erlánů k mramo-
rům. Erlány většinou tvoří pouze několikametrové polohy a malá čočkovitá tělesa.

Ve složení erlánů nacházíme křemen, plagioklas, zelený pyroxen, kalcit, wollastonit, 
biotit, granát, vesuvian apod. Minerální složení je tedy dost proměnlivé, podobně 
jako vzhled, který je někdy neobyčejně atraktivní. Dobrým příkladem je erlán od Blu-
dova, který si vysloužil speciální označení bludovit.
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Regionální přeměnou usazenin s vysokým obsahem jílových minerálů, například jílo-
vých břidlic, vznikají tři druhy hornin, které patří mezi krystalické břidlice. Při nízkém 
stupni přeměny vznikají fylity, při středním svory a při silném ruly, tedy přesněji řeče-
no pararuly, ale k tomu ještě dojdeme.

Fylity jsou obvykle šedé nebo zelenavé, tence břidličnaté horniny s charakteristic-
kým hedvábným až perleťovým leskem. Skládají se převážně z jemně šupinkatého 
muskovitu (sericitu), chloritu, který barví horninu do zelena, a křemene. V malém 
množství bývá přítomen plagioklas. Některé fylity mohou obsahovat i granát, stau-
rolit, magnetit nebo grafitickou substanci. Ta je pak barví do šedočerna. Břidličnaté 
plochy bývají hladké, někdy s drobnými vráskami na povrchu. Fylity mohou obsa-
hovat čočky sekrečního křemene, někdy dosti velké. Pokud není hornina provrásně-
ná a snadno se štípe v tenkých rovných deskách, stává se hledanou surovinou pro 
výrobu kvalitní střešní krytiny. Málo přeměněné horniny, jež stojí na přechodu mezi 
břidlicí a fylitem, označujeme jako fylitické břidlice. Fylity známe z Krkonoš, Jeseníků, 
Krušných hor a dalších oblastí.

Svory se vyznačují silným leskem. Jsou drobně až hrubě zrnité, zřetelně břidličnaté. 
Mají podstatné množství křemene a slíd, nejčastěji muskovitu. Jejich barva je pak 
světlá. Při obsahu biotitu, jsou tmavé. V malém množství je přítomen plagioklas. 
Někdy obsahují granát, staurolit nebo disten. Tyto minerály rády vytvářejí porfyric-
ké vyrostlice, které jsou vyhledávány sběrateli. Plochy břidličnatosti bývají nerovné 

a většinou jsme na nich schopni rozpoznat pouze lesklé šupinky slíd. Na lomných 
plochách kolmých k břidličnatosti pozorujeme střídání drobných slídnatých poloh 
a poloh s křemenem, neklamný znak plástevnaté stavby. Při vyšším stupni přeměny 
můžeme hovořit o svorových rulách. U svorů, stejně jako u fylitů je běžná přítomnost 
čoček sekrečního křemene. Svory jsou rozšířené v řadě našich pohoří, v Jeseníkách, 
Krušných horách i jinde.

Ruly představují snad nejvýznamnější skupinu přeměněných hornin. Jsou hojně 
zastoupené v celosvětovém měřítku a naše republika není výjimkou. Setkáváme se 
s nimi jak v nejstarších prahorních a starohorních formacích, tak v oblastech geolo-
gicky celkem mladých, třeba v Alpách.

Ruly patří ke krystalickým břidlicím, které vznikají přeměnou celých rozsáhlých horni-
nových celků, přičemž teplota a tlak dosahují značné výše. Bývá snadné je rozpoznat. 
Typická rula obsahuje živce, křemen a slídy. Zdaleka nejčastější jsou biotitické ruly. 
Muskovit bývá zastoupen daleko méně. Kromě těchto minerálů mohou ruly obsa-
hovat sillimanit, granát, amfibol cordierit, grafit apod. Za čerstva jsou různě šedé, ale 
někdy i žlutavé, hnědavé nebo narůžovělé. U biotitických odrůd se při větrání snadno 
uvolňují sloučeniny železa, které je rezavě zbarvují. Stavba bývá hrubě břidličnatá, 
nejčastěji středně až drobně zrnitá. Známe ruly plástevnaté, okaté i stébelnaté.

Drobné vrásky na plochách 
břidličnatosti fylitu.

Svorové Obří skály v Jeseníkách.
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Stříbrolesklá hornina s hnědým náde-
chem, drobně až středně zrnitá, plás-

tevnaté stavby. Snímky zachycují plochy 
břidličnatosti s lupínky muskovitu 

a hnědého biotitu.

Tmavošedá až černá hornina je středně 
zrnitá, břidličnatá, s nerovnými, silně 
lesklými plochami. Vedle převažujícího 
biotitu v něm rozeznáme také zrna 
bělavého křemene (někdy ve shlucích) 
a akcesorický růžový granát.

92. SVOR  
(Jeseník)

93. SVOR biotitický   
(Chýnov)
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U vzorku této navětralé ortoruly si po-
všimneme středně zrnité, plošně para-

lelní stavby. Na detailním záběru celkem 
snadno odlišíme bílý živec od průsvitné-

ho až průhledného. Jsou přítomné obě 
slídy. Větší lupínky muskovitu převažují 

nad menším, skoro černým biotitem.

Navětralá, drobně až středně zrnitá orto-
rula usměrněné stavby je složena z řady 
minerálů. Převažují bělavé až narůžovělé 
živce a ledově průhledný křemen. Dále 
jsou zastoupeny lupínky hnědočer-
ného biotitu, průhledného muskovitu 
a větší sloupečky černého, neštěpného 
turmalínu.

94. RULA dvojslídná   
(Kamberk)

95. RULA dvojslídná s turmalínem   
(Blaník u Vlašimi)



ATLAS  NAŠICH  HORNIN 195ATLAS  NAŠICH  HORNIN194

HORNINY  PŘEMĚNĚNÉ  (METAMORFOVANÉ)HORNINY  PŘEMĚNĚNÉ  (METAMORFOVANÉ)

Čerstvý, bělošedý, silně slídnatý greisen 
je celkem rovnoměrně všesměrně zrnitý, 

s velikostí zrn okolo 3 mm. Snadno 
v něm určíme převažující průhledný 

křemen, dále hnědé lupínky litné slídy – 
cinvalditu a pouze akcesoricky zastou-

pený fialový fluorit.

120. GREISEN     
(Cínovec)

Navětralá, nerovnoměrně zrnitá hornina 
všesměrné stavby představuje přechod 
mezi vyvřelou žulou a přeměněným 
greisenem. Obsahuje kouřově prů-
hledný křemen, navětralé živce a malé 
množství slíd. Greisenizace proběhla jen 
částečně.

121. ŽULA greisenizovaná       
(Hřebečná)


