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Horniny
Horniny tvoří zemskou kůru, svrchní vrstvu planety Země.Na většině území je 

zemská kůra překryta půdou. Horniny se skládají z nerostů. Obklopují nás, těžíme 
je v lomech a dolech. 

Horniny rozdělujeme na:

•Magmatické

•Přeměněné

•Usazené 

Při svém vzniku byla země rozžhavená koule, která na povrchu 
postupně chladla. Roztavené horniny se promíchaly a tuhly 

(magmatické), při těchto extrémních podmínkách se samy přeměňovaly 
(přeměněné) a nakonec se rozpadaly a usazovaly (usazené).



Magmatické horniny
Nazývají se magmatické (vyvřelé) - odvozeno od slova Magma - rozžhavené 
horninové taveniny. Pocházejí z hloubky několika kilometrů, kde jsou vysoké 

teploty a tlak. Když magma stoupá k povrchu, teplota klesá a tuhnutím  magmatu 
vznikají vyvřelé horniny.

Významným příkladem je žula, stavební materiál používaný ke stavbě cest a domů. 
Slouží jako sochařský či obkladový materiál. Žula se skládá ze 3 nerostů: křemene, 

živce a slídy. Každý nerost vypadá jinak, proto se dají v žule od sebe rozeznat.

Zde ukázka brazilské žuly:

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Granite_gran_violet.jpg >



Přeměněné horniny
Přeměněné horniny vznikly ve velkých hloubkách působením tlaku vrstev nad nimi a 
také opětovným natavením. Například z usazené horniny vápence se stal pevnější 

mramor. Materiál s krásným zbarvením, který svým leskem zdobí podlahy, schodiště, 
sochy či obklady zdí a sloupů. Velmi oblíbeným byl v antice, mnoho řeckých i 

římských dochovaných památek je právě z mramoru. Další přeměněnou horninou je 
rula či fylit.

1. mramor                                                                   2. rula 

1. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MarbleUSGOV.jpg >

2. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Augen-gneiss-2.jpg >



Usazené horniny
Vznikly usazováním, ale liší se podle původu zvětralého materiálu. Buď pocházejí 

z rozpadu magmatických hornin na zemském povrchu (písek, pískovec) nebo 
usazováním  schránek organizmů na mořském dně (vápenec). Jak pískovce tak 
vápence vytvářejí dokonce celá pohoří, vápencové skály a krasy. Mezi usazené 

horniny organického původu patří  uhlí, ropa a zemní plyn. Základní zdroje energie 
a látek, které umožnily rozvoj posledních století. Auta, letadla, výroba elektřiny, 

teplo a světlo,chemický průmysl… vše díky ropě,uhlí, zemnímu plynu.

1. vápencová skála                                                          2. obyčejné uhlí

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pamukkale00.JPG>                       [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coal.jpg>




