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ANOTACE 
 

Závěrečná práce se zabývá inventarizací a digitalizací školní sbírky minerálů                  

a hornin. 

 

Vychází z potřeb moderního zpracování inventarizace sbírky, její digitalizace a 

zpřístupnění na internetových stránkách naší školy.  

 

Přináší žákům, učitelům školy i dalším zájemcům kompletní přehled o školní sbírce  

hornin a minerálů  zpřístupněním  na webových stránkách školy 

 

Klíčová slova:  digitalizace,  inventarizace,  minerály,  horniny,  FrontPage 

 

 

 

 

 

ANNOTATION 
 

The final paper deals with inventory and digitization school collections of minerals and 

geological features. 

 

Based on the needs of modern inventory of the collection process, the digitization and 

accessibility of the website and our school. 

 

It brings students, professors in schools and other interested parties with complete 

overview of the school collection of minerals and geological features just access to 

information on the school website.  

   

 

Key words: digitization,  inventory,  minerals,  geological,  FrontPage  
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1 Úvod 
 

 

Tato práce je zaměřena na zmapování školní sbírky hornin Masarykovy střední 

školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě a jejím následném zpracování                   

do digitální podoby, která tak zjednoduší přístup k poznání jednotlivých položek 

geologické sbírky. Poskytuje základní informace o horninách a bludných balvanech 

školní sbírky. K jednotlivým exponátům jsou přiřazeny obrázky a celá práce je 

vytvořena v programu, který umožňuje shlédnutí sbírky, jak žákům tak i široké 

veřejnosti. 

Výsledky této práce  jsou jen dílčí části digitalizace celého školního parku 

zemědělské školy, která je jedním z úkolů dvouletého projektu ,,Moderní 

enviromentální vzdělávání v přírodě“ realizovaného v současné době na naší škole. 

  

1.1 Historie vzniku školní geologické sbírky 
 

 

Geologická sbírka hornin a bludných balvanů MSŠZe a VOŠ v Opavě se 

nachází v jejím krásném dendrologicky vzácném parku, který byl založen na jaře 1929.  

Park v definitivní úpravě obsahoval kolem 185 druhů okrasných stromů a keřů, 

konifer a listnáčů, vysázených jednak do alejí a skupin podél hlavních cest a vchodů. 

Keře a stromy byly vybírány tak, aby tvořily arboretum, sbírku nejdůležitějších křovin a 

stromů jehličnatých a listnatých, rostoucích v našich lesích a veřejných sadech našich 

měst. Ozdobné pareny byly rozděleny po parku tak, aby od jara až do podzimu stále 

kvetly a zpestřovaly jednotlivé části parku. Součástí parku byly 4 skalky. Byly využity 

pro pěstování botanicky zajímavých rostlin, byly však zároveň sbírkou důležitých 

hornin slezských. 

Geologickou sbírku zde ve 20. a 30. letech minulého století vybudoval spolu se 

svými studenty tehdejší ředitel hospodářské školy a geolog František Drahný. Expozici 

tvořily sádrovce z Kateřinek, balvanů čediče z Kamenné hory u Otic, zkřemenělých 

kmenů z Podkrkonoší, slezské žuly, mramoru, kulmských hornin a bludných balvanů 

z Opavska. V průběhu druhé světové války a následující desetiletí geologická expozice 

postupně zanikla, skalky byly rozebrány a většina exponátů se ztratila nebo rozpadla. 
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1.2 Současnost geologické sbírky 
 

 

V letech 2007-2008 byla v rámci rekonstrukce školního parku obnovena i 

geologická expozice. Je sestavena z hornin reprezentující nejdůležitější geologické 

jednotky severní Moravy a českého Slezska. Jejím základem se staly pozůstatky 

kolekce F. Drahného – sedm bludných balvanů (jeden s naleštěnou plochou a původním 

nápisem), štramberský vápenec, spodnokřídová vápencová brekcie, čedič a sopečná 

puma. 

 

obr. 1   Zakládání sbírky                                  obr. 2   Očíslování sbírky                                             

 

Další horniny byly nově nasbírány, jednotlivé položky byly přivezeny z různých 

míst. Všechny položky jsou očíslovány. Součástí 

geologické sbírky jsou i informační tabule, které 

poskytují informace, z jakých míst horniny 

pocházejí, jejich charakteristiku a další místa, kde 

je můžeme nalézt. 

V současné době  je na naší škole 

realizován projekt ,,Moderní environmentální 

vzdělávání v přírodě“. Jeho hlavním cílem je  

zmapovat  všechny částí školního parku  a  

přizpůsobit jej výuce žáků a studentů. V rámci 

realizace projektu je park rozdělen na sedm 

ucelených oblastí. Jedná se o tyto expozice – 
obr. 3 Informační tabule 
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„dřeviny školního parku“, „minerály, horniny a bludné balvany“, „botanická zahrada“, 

„ovocný sad“, „vřesoviště a skalka“, „zelenina“ a „trvalky a keře“.  Všechny expozice 

mají být digitalizovány a tím  zpřístupněny široké veřejnosti. 

Vytvoření webových stránek jedné expozice „minerály, horniny a bludné 

balvany“ bylo cílem mé práce.  

 

 

obr.4   Plánek školního parku 

 

 

 

 

 

 

 

botanická zahrada

skalka

keře

zelenina

vřesoviště

dendrologie

ovoce

cvičný pozemek

geologie
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2 Metodika 
 

Základem pro splnění cíle mé práce bylo získat dostupné informace o 

geologické expozici ve školním parku MSŠZe a VOŠ  v Opavě. Seznam položek sbírky, 

základní informace o horninách a bludných balvanech mi poskytl zástupce ředitele     

ing. Jiří Kašný, který je jejím garantem. Plánky i další materiály o horninách mi předala 

Mgr. Jana Stříbná. 

Pro digitalizaci jsem rovněž potřebovala fotky jednotlivých položek sbírky. Opět 

mi byl nápomocen ing. Kašný. Autorem fotografií hornin, minerálů a bludných balvanů 

je  Bc. Martin Hanáček, externí poradce geologické expozice. 

Také jsem se s touto expozicí důkladně seznámila, několikrát jsem ji v parku 

navštívila a podrobně zkoumala jednotlivé horniny  a bludné balvany. V její blízkosti se 

rovněž nacházejí dvě informační tabule, které mi poskytly taktéž množství informací o 

sbírce. 

  

2.1 Digitalizace geologické sbírky 
 

Po roztřídění materiálů jednotlivých druhů hornin jsem mohla začít se samotnou 

digitalizací. Pro realizaci mého projektu jsou použila program FrontPage firmy 

Microsoft ze sady Office 2003, pomocí kterého lze snadno vytvářet webové stránky.   

 

2.2 Použitý program 
 

 

Po jednoduché instalaci programu FrontPage se kliknutím na ikonu programu 

otevře klasické „okno“, ve kterém nalézáme spoustu známých řádků, tlačítek a 

ukazatelů. Celý program pracuje v podstatě na stejném principu jako všechny produkty 

firmy Microsoft sady Office (např. Microsoft Word, PowerPoint, Excel). 

Do souborů programu FrontPage jsem informace o jednotlivých položkách 

školní geologické sbírky vkládala do tabulky, kterou jsem si předdefinovala kliknutím 

na tlačítko „tabulka“. Tuto tabulku jsem si rozdělila na kategorie, které jsem chtěla 

popsat u každé horniny a dále pak na sloupce, do kterých jsem vkládala o dané hornině 
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informace. Pod tímto textem jsem vložila miniaturu obrázku minerálu tak, že jsem 

klikla na tlačítko „vložit“ - „obrázek“ -  „ze souboru“ a vložila jsem obrázek příslušné 

horniny. Dále jsem klikla na obrázek pravým tlačítkem myši, vybrala možnost 

„automatická miniatura“. Tímto tlačítkem se vytvořila automatická miniatura fotografie 

horniny a mě už jenom stačilo provázat obrázek s hypertextovým odkazem, tak aby se 

po kliknutí na miniaturu otevřela zvětšenina této fotografie v novém okně. Okno pak 

stačí zavřít kliknutím na křížek. Tento postup jsem dodržela u všech hornin, minerálů či 

bludných balvanů. 

Vždy se můžeme vrátit na předchozí stránku  způsobem, kliknutím na tlačítko 

„ZPĚT“ , které najdeme na všech stránkách a ve kterých je ukryt hypertextový odkaz  

na předchozí stránku. 
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3 Výsledky 
 

3.1 Web geologické sbírky 
 

Hlavní stránka webových stránek geologické sbírky je rozdělena do 3 rámců. 

Do rámce v horní části jsem umístila název Geologie, rámec vlevo nabízí nabídkové 

menu geologické expozice. Zbývající plocha zaujímá největší část a slouží pro vkládání 

a obměnu jednotlivých položek. 

 

obr.5   Rozložení hlavní stránky 

 

  

Po kliknutí na položku „Plánek“ se objeví plánek geologické sbírky (viz 

příloha č.1). 

Po kliknutí na odkaz „Soutěže“ se rozbalí stránka s geologickými minikvízy a 

informacemi o konaných geologických soutěžích. Soutěže připravuje Ing. Jiří Kašný. 

Po kliknutí na odkaz „Historie“ nalezneme stručnou historii geologické sbírky 

s fotogalerií založení této expozice. 

Kliknutím na odkaz „Novinky“ v nabídkovém menu se nám otevře stránka,  

na které se vyskytují aktuální informace o dění a změnách geologické sbírky. I tato 

stránka je doplňována Ing. Jiřím Kašným. 

Náplní mé práce bylo doplnit položky „Minerály“, „Horniny“ a „Slovník“. 

V nabídce „Slovník“  můžeme najít vysvětlení základních geologických a 

mineralogických pojmů. 
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Položka „Minerály“ obsahuje rozdělení minerálů (obr.6) ovšem                    

bez obrazových miniatur nerostů. Kliknutím  na jednotlivé třídy minerálů získáme 

základní informace o položkách mineralogické sbírky (obr.7). Fotografie a jejich 

miniatury nejsou prozatím k dispozici. Postupně budou doplněny.  

 

Obr. 6    Rozdělení minerálů 

  

  minerály   

   

I. prvky II.sirníky  III. halogenidy 

   

IV. oxidy V. uhličitany VI. sírany 

   

VII. fosforečnany VIII. křemičitany IX. organické látky 

   

 zpět  
 

 

 

Obr. 7   Informace o třídách minerálů 

   

  Oxidy   

 

vznikají reakcí prvků a sloučenin s kyslíkem (tzv. oxidace) 
teplota tání je vysoká 

nemají téměř žádné společné vlastnosti 
velké množství druhů podle prvků, které se sloučí s kyslíkem 

výskyt všude tam, kde prvky a sloučeniny přicházejí do styku se vzdušným 
kyslíkem (např. zvětráváním se minerály přetvářejí na oxidy a hydroxidy) 
velké množství oxidů a hydroxidů je hospodářsky významné 

      

 KŘEMEN  

   

 zpět  

file:///D:/geologie/prvkyI.htm
file:///D:/geologie/sirniky.htm
file:///D:/geologie/halogenidy.htm
file:///D:/geologie/oxidy.htm
file:///D:/geologie/uhlicitany.htm
file:///D:/geologie/sirany.htm
file:///D:/geologie/fosforecnany.htm
file:///D:/geologie/kremicitany.htm
file:///D:/geologie/strana.htm
file:///D:/geologie/oxidy_kremen.htm
file:///D:/geologie/tridy_mineralu.htm


 12 

Kliknutím na název minerálu získáme informace o tvrdosti, barvě, lesku, 

štěpnosti, krystalické stavbě a dalších vlastnostech minerálu. Také zde nalezneme 

informace o  jeho výskytu,  použití, popřípadě chemickém vzorci  (obr. 8). 

 

Obr. 8   Informace o nerostech 

 

  

  KŘEMEN   

  

TVRDOST  7 
 

LESK skelný, mastný 
 

BARVA  čirý, bezbarvý, bílý, hnědý, černý, fialový, růžový, žlutý 
 

ŠTĚPNOST  žádná 
 

KRYSTALICKÁ SOUSTAVA  klencová 
 

VLASTNOSTI  velmi různorodý, mohou krystalizovat ve dvou 
zrcadlově symetrických strukturách 
 

VÝSKYT  jako součást vyvřelých a usazených hornin i 
krystalických břidlic 
 

POUŽITÍ  šperky 

  

 

MLÉČNÝ KŘEMEN KŘIŠŤÁL ZÁHNĚDA 

 

 

  

RŮŽENÍN AMETYST CITRÍN 

   

 zpět  

 

 

 

Odkaz „Horniny“ poskytuje informace o rozdělení sbírkových hornin (obr. 9) 

na vyvřelé, usazené, metamorfované a bludné balvany. Kliknutím na miniaturní obrázky 

se objeví v novém okně zvětšená fotografie horniny, kterou můžeme uzavřít křížkem. 

file:///D:/geologie/oxidy_kremen_mlecny_kremen.htm
file:///D:/geologie/oxidy_kremen_kristal.htm
file:///D:/geologie/oxidy_kremen_zahneda.htm
file:///D:/geologie/oxidy_kremen_ruzenin.htm
file:///D:/geologie/oxidy_kremen_ametyst.htm
file:///D:/geologie/oxidy_kremen_citrin.htm
file:///D:/geologie/oxidy.htm
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Kliknutím na text rozbalíme seznam všech hornin jednotlivých kategorií,  které  se 

nacházejí  ve školní geologické  sbírce. Například na obrázku č. 10 je seznam všech 

hornin vyvřelých.  

 

Obr. 9    Rozdělení sbírkových hornin 

 

  

  Horniny   

   

   

Vyvřelé Usazené Metamorfované 

 

 

 

 Bludné balvany  

   

 zpět  

 

 

obr. 10   Horniny vyvřelé 

 

  Vyvřelé horniny  

 

horniny vzniklé utuhnutím magmy 

zrnité až celistvé, kvádrové, deskovité, sloupcovité 

kulovitá odlučnost 
dělení - kyselé, intermediální, zásadité 

    

   

Čedič Těšinit Žula 
  
   

 zpět  

  

file:///D:/geologie/horniny_usazene.htm
file:///D:/geologie/obrazky/horniny_vyvrele/zula.jpg
file:///D:/geologie/obrazky/horniny_usazene/brekcie.jpg
file:///D:/geologie/obrazky/horniny_metamorfovane/amfibolit.jpg
file:///D:/geologie/horniny_vyvrele.htm
file:///D:/geologie/horniny_usazene.htm
file:///D:/geologie/horniny_metamorfovane.htm
file:///D:/geologie/obrazky/bludne_balvany/BB_zula_smaland_ledovcove_ryhy.jpg
file:///D:/geologie/bludne_balvany.htm
file:///D:/geologie/strana.htm
file:///D:/geologie/obrazky/horniny_vyvrele/cedic_sloupcovita_odlucnost.jpg
file:///D:/geologie/obrazky/horniny_vyvrele/tesinit.jpg
file:///D:/geologie/obrazky/horniny_vyvrele/zula.jpg
file:///D:/geologie/horniny_vyvrele_cedic.htm
file:///D:/geologie/horniny_vyvrele_tesinit.htm
file:///D:/geologie/horniny_vyvrele_zula.htm
file:///D:/geologie/horniny.htm
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Obrázek č.11 je ukázkou informací o jednotlivých horninách. I zde můžeme 

získat zvětšeninu fotografií kliknutím na miniaturu obrázku. Pokud chceme stránku 

opustit, zvolíme nejjednodušší variantu a to kliknutím na odkaz „zpět“, který se nachází 

na stránce dole uprostřed. Tento odkaz nás zavede na předchozí stránku.  

 

Obr. č. 11   Ukázka digitálního zpracování  horniny 

 

  

  Granátický svor  

  

  VZNIK  
  

Silezikum, devon 

  LOKALITA  

  

Zlatý Chlum u Jeseníku 

  POPIS  
  

tvořené převážně křemenem a slídami 

  BARVA  

  

šedá 

  STRUKTURA  
  

lepidogranoblastická 

  
  polodetail 

  

  
detail 1 detail 2 

 

 zpět  

 

 

file:///D:/geologie/horniny_usazene.htm
file:///D:/geologie/horniny_usazene.htm
file:///D:/geologie/horniny_usazene.htm
file:///D:/geologie/horniny_usazene.htm
file:///D:/geologie/horniny_usazene.htm
file:///D:/geologie/obrazky/horniny_metamorfovane/svor.jpg
file:///D:/geologie/obrazky/horniny_metamorfovane/svor_detail2.jpg
file:///D:/geologie/obrazky/horniny_metamorfovane/svor_detail1.jpg
file:///D:/geologie/obrazky/horniny_metamorfovane/svor_detail.jpg
file:///D:/geologie/horniny_metamorfovane.htm
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3.2 Seznam položek geologické sbírky 
 

 

Geologická sbírka Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy 

v Opavě zahrnuje tři položky vyvřelých hornin (čedič, žula, těšinit),  šest vzorků 

usazených hornin (břidlice, droba, pískovec, sádrovec, slepenec a brekcie 

štramberského vápence), sedm metamorfovaných hornin (amfibolit, metakvarcit, 

mramor, fylit, pararula, ortorula a granátický svor) a pět bludných balvanů (žula 

z oblasti Småland, žula typu Flivik, žula typu Karlshanm, rapakivická žula a žulový 

porfyr z Ålanského souostroví). 

 Základní údaje o jednotlivých horninách se nacházejí v přílohách této práce. 

V následujících tabulkách je uveden obsah jednotlivých příloh.  

 

HORNINY USAZENÉ 

břidlice  příloha č. 2 

brekcie štramberského vápence příloha č. 2 

droba  příloha č. 3 

pískovec  příloha č. 3 

sádrovec  příloha č. 4 

slepenec  příloha č. 4 

 

 

HORNINY VYVŘELÉ 

čedič příloha č. 6 

těšinit příloha č. 5 

žula příloha č. 5 
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HORNINY METAMORFOVANÉ 

amfibolit příloha č. 7 

fylit příloha č. 7 

metakvarcit příloha č. 8 

mramor příloha č. 8 

granátický svor příloha č. 10 

ortorula příloha č. 9 

pararula příloha č. 9 

 

 

 

BLUDNÉ BALVANY 

žula typu Flivik příloha č. 13 

žula typu Karlshanm příloha č. 12 

žula z oblasti Småland příloha č. 12 

rapakivická žula z Ålandského  souostroví příloha č. 11 

žulový porfyr z Ålandského souostroví příloha č. 11 
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4 Závěr 
 

  

Geologická expozice nacházející se ve školním parku zemědělské školy 

obsahuje celkem 21 druhů hornin a bludných balvanů. Všechny jsou digitálně 

zpracovány. Pokud sbírka hornin bude  postupně doplňována o další exempláře, není 

obtížné pokračovat v digitalizaci nových položek. Je již vytvořena šablona, do které 

stačí vložit informace o těchto vzorcích a provázat je hypertextovými odkazy.  

Rozpracování digitalizace mineralogické sbírky je však zatím na počátku. Jsou 

vloženy základní informace o minerálech a jejich třídění.  Doufám, že se bude 

v digitalizaci této části expozice pokračovat.  

Spolupráce s paní učitelkou Stříbnou byla velmi podnětná, zajímavá a 

obohacující.  U paní učitelky jsem našla výraznou pomoc, krásnou spolupráci a dobré 

rady. 

Při vypracování mé práce jsem rovněž získala mnoho nových zkušeností 

v oblasti mineralogie a geologie. Informace jsem čerpala v odborných publikacích, 

internetových stránkách. Seznámila jsem se s programem FrontPage, naučila se v něm 

pracovat a vytvářet jednoduché webové stránky. Dále jsem si vyzkoušela pracovat 

s odborníky v dané oblasti. Výborná byla spolupráce s panem Bc. Martinem Hanáčkem, 

který jednotlivé exponáty vyfotil a popsal. 

Výsledná digitalizace bude umístěná na webové stránky naší školy. Tímto 

způsobem bude zpřístupněná sbírka nejen žákům, studentům naší školy, ale i dalším 

zájemcům o geologii a mineralogii. Vytvořila jsem tak moderní studijní pomůcku.  

. 
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PŘÍLOHA Č. 2     USAZENÉ HORNINY – BREKCIE ŠTRAMBERSKÉHO 

VÁPANCE A BŘIDLICE 
 

  Brekcie štramberského vápence  

 

  VZNIK  

  

spodní křída 

  LOKALITA  

  

Štramberk 

  POPIS  
  

hornina vzniklá z vápnitých koster organismů 

  BARVA  

  

šedá 

  

  STRUKTURA  

  

psefitická nebo brekciovitá 

  

 

 

 

   

 zpět  

 

 

  Břidlice   

  

  VZNIK  

  

spodní karbon 

  LOKALITA  
  

Lhotka u Vítkova 

  POPIS 

  

 

 

břidlicové psací tabulky pro použití ve školách či 
jako krytina, nyní na opravy historických staveb, z 
břidlice se též vyrábějí desky pro kulečníkové stoly  

  BARVA  černá až šedá  
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PŘÍLOHA Č. 3     USAZENÉ HORNINY – DROBA A PÍSKOVEC 
 

 

  Droba   

      

  VZNIK  
  

spodní karbon 

  LOKALITA  

  

Podhradí (Annino údolí ), Stará ves u Bílovce 

  POPIS  
  

jsou výlučně mořské sedimenty, bez zvrstvení 

  BARVA  

  

tmavé, šedé, šedozelené až šedočerné barvy 

  

  STRUKTURA  

  

psamitická 

 

  
 detail 

  

 zpět  

 

 

 

 

  Pískovec   

  

  VZNIK  

  

svrchní karbon 

  LOKALITA  
  

Halda Dolu Paskov 

  POPIS  

  

typické je pro ně šikmé zvrstvení a čeřiny  

  BARVA  
  

šedá, světle okrová, světle hnědá nebo červená 

  

 

 

 

 

 

 zpět  

 

 

file:///D:/geologie/horniny_vyvrele.htm
file:///D:/geologie/horniny_vyvrele.htm
file:///D:/geologie/horniny_vyvrele.htm
file:///D:/geologie/horniny_vyvrele.htm
file:///D:/geologie/horniny_vyvrele.htm
file:///D:/geologie/obrazky/horniny_usazene/droba.jpg
file:///D:/geologie/obrazky/horniny_usazene/droba_detail.jpg
file:///D:/geologie/horniny_vyvrele.htm
file:///D:/geologie/horniny_usazene.htm
file:///D:/geologie/horniny_vyvrele.htm
file:///D:/geologie/horniny_vyvrele.htm
file:///D:/geologie/horniny_vyvrele.htm
file:///D:/geologie/horniny_vyvrele.htm
file:///D:/geologie/obrazky/horniny_usazene/piskovec.jpg
file:///D:/geologie/horniny_usazene.htm


 22 

PŘÍLOHA Č. 4     USAZENÉ HORNINY  - SÁDROVEC A SLEPENEC 
 

  Sádrovec   

 

  VZNIK  
  

neogén (miocén) 

  LOKALITA  

  

Kobeřice 

  POPIS  
  

částečně vypálený sádrovec se používá jako 
pálená sádra a přísada do cementů, dále se 
používá v sochařství, v medicíně, sklářském 
průmyslu nebo jako hnojivo 
 

  BARVA  

  

bělavé, šedé, červenavé barvy 

 

  
  detail 

    

 zpět  

 

 

  Slepenec   

  

  VZNIK  

  

spodní karbon 

  LOKALITA  
  

Hlinka u Osoblahy, Podhradí ( Annino údolí ) 

  POPIS  

  

sediment se zaoblenými nebo polozaoblenými 
valouny s velikostí nad 2 mm. 

  BARVA  
  

horniny světlých barev, někdy červenavě zbarvené  
  

  STRUKTURA  
  

psefitická - konglomerátová 

 

  

 

  

   

 zpět  

PŘÍLOHA Č. 5     VYVŘELÉ HORNINY – ŽULA A TĚŠINIT 
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  Žula   

 

  VZNIK  

  

Silezikum, karbon 

  LOKALITA  
  

Boží hora u Žulové 

  POPIS  

  

slouží jako stavební kámen 
používá se také na dlažby 
rozpukané žuly se používají na štěrk 
 

  BARVA  

  

světlé horniny 

  

  STRUKTURA   hypidiomorfně zrnitá 

  

  
  detail 

 

 zpět  

 

 

  Těšinit    

  

  VZNIK  
  

spodní křída 

  LOKALITA  

  

Řepiště u Frýdku-Místku 

  POPIS  
  

název podle Těšína (1861), bývají řazeny někdy k 
horninám žilným někdy k hlubinným 

  BARVA  

  

světle až tmavě hnědá 

  STRUKTURA   porfyrická s vyrostlicemi amfibolu 

  

  
  

 zpět  
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PŘÍLOHA Č. 6     VYVŘELÉ HORNINY – ČEDIČ 
 

 

  Čedič   

  

  VZNIK  
 

neogén, pleistocén 

  LOKALITA  

 

Mezina u Bruntálu, Opava 

  POPIS  

 

 

nejhojnější, tvoří nejčastěji lávové 
proudy,houževnaté, pevné 

  BARVA  
 

tmavé horniny 

  STRUKTURA  mandlovcová 

  

   
čedičová sopečná puma  vyrostlice olivínu a 

pyroxenu 

detail porfyrické struktury s 

vyrostlicemi olivínu 

 

 
část sloupce vzniklého podle typické sloupcovité odlučnosti 

 

 zpět  
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PŘÍLOHA Č. 7     METAMORFOVANÉ HORNINY – AMFIBOLIT  A FYLIT 
 

  Amfibolit   

  

  VZNIK  Silezikum, devon 
 

  LOKALITA  Bukovice u Jeseníku  
 

  POPIS  kompaktní,plástevné horniny 
 

  BARVA  černošedá, černozelená 
 

  STRUKTURA  granonematoblastická 

  

 

 

 

 

 zpět  

 

 

 

 

  Fylit   

  

  VZNIK  Silezikum, devon 
 

  LOKALITA  Františkov u Branné 
 

  POPIS  jemné zrno, břidličná odlučnost, hedvábný lesk 
 

  BARVA  šedé, zelenavě šedé, stříbřitě šedé 

  

  STRUKTURA  blastopelitická 

  

 

 

  

  

 

 zpět  
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PŘÍLOHA Č. 8     HORNINY METAMORFOVANÉ – METAKVARCIT 

A MRAMOR 
 

  Metakvarcit   

  

  VZNIK  Silezikum, devon 
 

  LOKALITA  Orlí vrch u Rejvízu 
 

  POPIS  většinou tvrdé, křehké, jako stavební kámen 
 

  BARVA  šedá 
 

  STRUKTURA  granoblastická 

  

 

 

 
polodetail Stará hora u Vrbna pod 

Pradědem  

a Orlí vrch u Rejvízu 

 

 zpět  

 

 

  Mramor   

  

  VZNIK  Silezikum, devon 
 

  LOKALITA  Supíkovice 
 

  POPIS  obsahuje více než  95% kalcitu, používá se jako 
materiál pro sochaře, materiál na stavby 
 

  BARVA  bělavé, různě pestře zbarvené 
 

  STRUKTURA  granoblastická 

  

 

 
  detail 

 zpět  
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PŘÍLOHA Č. 9     METAMORFOVANÉ HORNINY – ORTORULA  

A PARARULA 
 

  Ortorula   

  

  VZNIK  Silezikum, přelom prekambria a kambria 

  

  LOKALITA  Bílý potok u Vrbna pod Pradědem 

  

  POPIS  podobají se granitickým horninám, paralerní textura 

  

  BARVA  převládají světlé minerály 

  

  STRUKTURA  granoblastická nebo granolepidoblastická 

  

   

 

 

 

  

 zpět  

 

 

  Pararula   

  

  VZNIK  Silezikum, devon 
 

  LOKALITA  Zlatý Chlum u Jeseníku 
 

  POPIS  jemně až hrubě zrnité horniny, tvořeny křemenem, 
živci a slídami, méněcenný lomový kámen 
 

  BARVA  světlě až tmavě šedá 
 

  STRUKTURA  lepidoblastická nebo granolepidoblastická 

  

  

 

  

  

 zpět  
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PŘÍLOHA Č. 10     METAMORGOVANÉ HORNINY 
 

 

  Granátický svor  

  

  VZNIK  Silezikum, devon 

  

  LOKALITA  Zlatý Chlum u Jeseníku 

  

  POPIS  tvořené převážně křemenem a slídami 
  

  BARVA  šedá 

  

  STRUKTURA  lepidogranoblastická 

  

  

  polodetail 
 

  

detail 1 detail 2 

 

 zpět  
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PŘÍLOHA Č. 11     BLUDNÉ BALVANY 
 

  

  

žulový porfyr 

  z Ålandského souostroví 

  

 

  Lokalita  Opavsko  
  

  Struktura  porfyrická 

  

  Původ  Ålandské souostroví u Finska 

  

  Popis  obsahuje vyrostlice draselného živce a křemene. 
  

  

detail porfyrické struktury s vyrostlicemi 

draselných živců křemene 

detail porfyrické struktury 

 zpět  

 

 

 
rapakivická žula a porfyr  

z Ålandského souostroví 

 

   

 lokalita  Opavsko  
  

 struktura  porfyrická  
  

  původ  Ålandské souostroví u Finska 

  

 popis  velké, kulaté, vejčité vyrostlice draselného živce s lemy 
tvořenými sodnovápenatým živcem 

  

  

  
detail porfyrické struktury s oválnými 

vyrostlicemi draselných živců  
 

 zpět  

 

file:///D:/geologie/obrazky/bludne_balvany/BB_zulovy_porfyr.jpg
file:///D:/geologie/obrazky/bludne_balvany/BB_zulovy_porfyr_detail.jpg
file:///D:/geologie/bludne_balvany.htm
file:///D:/geologie/horniny_usazene.htm
file:///D:/geologie/horniny_usazene.htm
file:///D:/geologie/horniny_usazene.htm
file:///D:/geologie/horniny_usazene.htm
file:///D:/geologie/obrazky/bludne_balvany/BB_zula_rapakivi.jpg
file:///D:/geologie/obrazky/bludne_balvany/BB_zula_rapakivi_detail.jpg
file:///D:/geologie/horniny_usazene.htm
file:///D:/geologie/horniny_usazene.htm
file:///D:/geologie/bludne_balvany.htm


 30 

PŘÍLOHA Č. 12     BLUDNÉ BALVANY 
 

  žula z oblasti Småland  

  

  Lokalita  Opavsko  
  

  Struktura  hrubozrnná nebo i nevýrazně porfyrická 

  

  Původ  jihovýchodní  Švédsko 

  

  Popis  se zrny růžově červeného draselného živce, šedého 
až modrého křemene, či nazelenalého plagioklasu a 
černého biotitu 

 

   

detail modrých křemenů  
na povrchu balvanů 

ledovcové rýhy 
 

 

 zpět  

 

 

 

  žula typu Karlshamn  

      

 Lokalita  Opavsko  
 

 Struktura  porfyrická 
 

  Původ  nejjižnější Švédsko 
 

 Popis  s nemnohými tabulkovitými vyrostlicemi šedého 
draselného živce  

 

  

 

  

 detail balvanu   

  

 zpět  
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PŘÍLOHA Č. 13     BLUDNÉ BALVANY 
 

  žula typu Flivik   

  

 lokalita  Opavsko  
  

 struktura  Smålandská žula 

  

  původ  jihovýchodní Švédsko 

  

 popis  široce obdélníkové vyrostlice tmavě šedého 
draselného živce 

 

  

 

  

   

 zpět  
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