
Součástí projektu „Geovědy” vedle workshopů, odborných exkurzí a tvorby 
výukových materiálů je i materiální vybavení škol, které se do tohoto projektu 
přihlásily. Situace ve „výbavě” školních kabinetů přírodopisného charakteru, co se 
týče hornin, minerálů či fosílií, je, mírně řečeno, málo uspokojivá. To byl také důvod, 
proč se autoři projektu „Geovědy” rozhodli vybavit školní kabinety sadou 
reprezentativních vzorků hornin a minerálů (základní a střední školy), a také fosílií 
(střední školy).

Jako první byla základním a středním školám poskytnuta kazeta s dvaceti pěti 
horninami. Jako druhá je poskytnuta kazeta s dvaceti ukázkami základních minerálů 
(Minerály I), po které bude následovat další kazeta s dalšími dvaceti ukázkami 
základních minerálů, takže v součtu uvedeným školám bude poskytnut soubor 
celkem čtyřiceti minerálů. Ukázky jsou většinou z České republiky, tam, kde to 
situace vyžadovala, byly zařazeny typické vzorky z vybraných lokalit ze zahraničí.

V kazetě Minerály I jsou zařazeny ukázky prvků, sirníků, kysličníků a uhličitanů.

Každá kazeta je opatřena na vnitřní straně víka samolepkou s názvy minerálů. Na 
internetových stránkách je pro každý minerál sestaven samostatný list s fotografií,  
ke které je přiřazen krátký komentář o typických charakteristikách, o původu 
minerálů a o sběru. Pod komentářem, v přiložené tabulce, jsou ke každému minerálu 
uvedeny obecné charakteristiky s důrazem na chemické složení, výskyt a použití.

MINERÁLY    I



Grafit se v přírodě vyskytuje poměrně hojně. Velká ložiska grafitu byla odkryta        
a těžena v okolí Českého Krumlova, odkud pochází i tato ukázka. Jedná se                
o jemnozrnné lesklé šupinky černé barvy, které tvoří převážnou část grafitické ruly. 
Grafit je v rule doprovázen i drobnými zrny pyritu. Díky nízké tvrdosti lze kamenem 
psát po papíře. Bohatý výskyt grafitu v okolí Českého Krumlova založil tradici 
výroby tužek.

GRAFIT

Název: GRAFIT 
Ch.vzorec: C 
Tvrdost: 1 
Hustota (g.cm-3): 2,1-2,3 
Soustava: šesterečná 
Vzhled: kusovitý, celistvý, šupinatý,  

krystaly vzácně 
Výskyt v Pardub.kraji: ojediněle u Běstviny, Prachovice 
Výskyt v ČR: Český Krumlov, Chvalovice u Netolic,  

Bližná, Sušice, Staré Město na Moravě 
Použití: tužky,žáruvzdorný materiál,mazivo 
 



Síra, minerál typicky žluté barvy, se v České republice vyskytuje sporadicky. Je to 
minerál typický pro hořící haldy po těžbě černého či hnědého uhlí, kde sběr tohoto 
minerálu je poměrně nebezpečný, navíc tato síra je poměrně křehká a nepoužitelná 
do sbírkových kazet. Kvalitní ukázky krystalované síry ze zahraničí jsou sice 
esteticky velmi pěkné, ale také velmi drahé, proto tato ukázka síry je umělého 
původu a pochází z rafinerie na úpravu surové ropy, kde vzniká jako vedlejší 
produkt. Pro síru je typická křehkost a specifický zápach. 

SÍRA

Název: SÍRA 
Ch.vzorec: S 
Tvrdost: 1,5-2,5 
Hustota (g.cm-3): 2,0-2,1 
Soustava: kosočtverečná 
Vzhled: kusovitý, krystalický, ledvinitý 
Výskyt v Pardub.kraji: vzácně Kunětická hora 
Výskyt v ČR: Radvanice, Lampertice, Kladensko, 

Mostecko, Bílínsko  
Použití: kyselina sírová, výroba pryže,  

přípravky k ochraně rostlin, lékařství 
 



Halit – sůl kamenná – patří k nejhojnějším minerálům a je téměř vždy nějakým 
způsobem vázán na výskyt sedimentů mořského původu. V České republice se téměř 
nevyskytuje, k nejbližším lokalitám patří Klodawa či Wieliczka v Polsku. Estetická 
ukázka halitu narůžovělé barvy pochází až z Himaláje, kde se průmyslově těží, mj.    
i pro výrobu tolik oblíbených solných lamp. V našem případě se jedná o hrubě 
krystalický agregát. Halit je silně hygroskopický, z tohoto důvodu je zabalen do 
igelitu.

HALIT

Název: HALIT 
Ch.vzorec: NaCl 
Tvrdost: 2-2,5 
Hustota (g.cm-3): 2,1-2,2 
Soustava: krychlová 
Vzhled: kusovitý, krystalický, vláknitý 
Výskyt v Pardub.kraji: - 
Výskyt v ČR: Karvinsko, Ostravsko (vzácně v dolech)  
Použití: potravinářský a chemický průmysl 
 



Ukázka fluoritu pochází z žil z lokality pod Ještědem u Liberce. Je to poměrně hojný 
minerál, který byl v minulosti těžen na více ložiscích v České republice. V současné 
době jsou tato ložiska již uzavřena a získat kvalitní ukázky fluoritu je poměrně 
obtížné. Krystaluje v krychlích či osmistěnech. Pro fluorit je typický mastný lesk      
a výborná štěpnost, což jej odlišuje, v případě světlých barev, od křemene. Barevná 
škála fluoritů je velmi pestrá, od bílé až po černou. Platí, že čím tmavší fluorit 
(fialový až černý), tím více byl vystaven přirozené radioaktivitě.

FLUORIT

Název: FLUORIT 
Ch.vzorec: CaF2 
Tvrdost: 4 
Hustota (g.cm-3): 3,1-3,2 
Soustava: krychlová 
Vzhled: kusovitý, krystalický, stébelnatý 
Výskyt v Pardub.kraji: Běstvina, Litice nad Orlicí 
Výskyt v ČR: Moldava, Kovářská, Harrachov, Krupka 

Cínovec, Horní Slavkov 
Použití: sklářství, chemický průmysl, hutnictví 
 



Křemen je nejhojnější minerál, vyskytuje se prakticky všude, tvoří podstatnou část 
hornin a sedimentů. Vyrábí se z něj sklo, nádobí či speciální optické přístroje. Do 
sbírkové kazety jsou zařazeny dvě ukázky: prvá pochází z Maroka, jedná se o geodu, 
která je „vystlána“ drobnými krystalky čirého křemene – křišťálu. Druhá ukázka je 
část krystalu křemene, kde šestiboký hranol s typickým rýhováním je ukončen 
pyramidálními plochami se skelným leskem (Arkansas). Křemen patří k tvrdým 
minerálům, ryje do skla. 

KŘEMEN

Název: KŘEMEN 
Ch.vzorec: SiO2 
Tvrdost: 7 
Hustota (g.cm-3): 2,7 
Soustava: klencová, šesterečná 
Vzhled: kusovitý, krystalický 
Výskyt v Pardub.kraji: Běstvina, Křižanovice,  

Litice nad Orlicí 
Výskyt v ČR: Cínovec, Horní Slavkov, Příbram,  

Obří Důl, Dolní Bory, Kutná Hora 
Použití: optika, elektronika, sklářství, hutnictví 
 



Ametyst je fialovou odrůdou křemene. Nachází se výlučně v krystalované podobě    
a je vázán na výskyt rudních žil (Chvaletice, Příbram), nebo tvoří výplně dutin 
vulkanitů. Největším producentem kvalitních ukázek ametystu je Brazílie, odkud 
pochází i tento vzorek. V místních vulkanitech se nachází dutiny s ametysty              
o rozměrech větších než 1 m. Méně atraktivní vzorky lze v současné době nalézt na 
klasické lokalitě Kozákov, v okolí Železnice, či na řadě lokalit v Krušných horách. 
Ametyst se používá pro šperkařské účely (brusy či mugle).

AMETYST

Název: AMETYST 
Ch.vzorec: SiO2 
Tvrdost: 7 
Hustota (g.cm-3): 2,7 
Soustava: klencová, šesterečná 
Vzhled: krystalický, kusovitý 
Výskyt v Pardub.kraji: Chvaletice 
Výskyt v ČR: Kozákov, Frýdštejn, Nová Paka,  

Bochovice, Rudice, Ciboušov 
Použití: klenotnictví 
 



Růžový křemen – růženín – je odrůda křemen, který, až na řídké výjimky, nevytváří 
krystaly. Pro růženín je typický mastný lesk a místy lasturnatý lom. Jeho výskyt je 
vázán na tělesa pegmatitů. Lokality Písek či Dolní Bory jsou v současné době zaniklé 
a kvalitní ukázky růženínu z těchto lokalit patří k velkým vzácnostem. To je také 
příčina, proč zařazený růženín pochází z Madagaskaru, kde se průmyslově těží. 
Růženín se používá pro šperkařské účely (mugle či korále).

RŮŽENÍN

Název: RŮŽENÍN 
Ch.vzorec: SiO2 
Tvrdost: 7 
Hustota (g.cm-3): 2,7 
Soustava: klencová, šesterečná 
Vzhled: celistvý, kusovitý 
Výskyt v Pardub.kraji: - 
Výskyt v ČR: Údraž, Záhoří, Myšenec,   

Dolní Bory 
Použití: klenotnictví 
 



Achát je označení pro směs křemenných hmot (krystalických i amorfních), které 
mají zpravidla koncentrickou stavbu. Křemenné hmoty vyplňují dutiny ve 
vulkanitech (Kozákov, Levín), či vzácně tvoří výplň rudních žil (Halže). Achát je 
typický minerál Českého ráje, kde je předmětem sběru, řezání a leštění. Naše ukázka 
pochází z Maroka. Důvodem je absence mrazových trhlin, které ve velké míře 
znehodnocují acháty v České republice. Kvalitní ukázky achátu se používají ve 
šperkařství. 

ACHÁT

Název: ACHÁT 
Ch.vzorec: SiO2 
Tvrdost: 7 
Hustota (g.cm-3): 2,7 
Soustava:  
Vzhled: vrstevnatý (střídání proužků chalcedonu,  

křemene,opálu atd.) 
Výskyt v Pardub.kraji: terasy Labe 
Výskyt v ČR: Kozákov, Frýdštejn, Nová Paka,  

Doubravice, Levín, Železnice 
Použití: klenotnictví 
 



Opál je amorfní křemenná hmota, jejíž výskyt je většinou vázán na vulkanity (Valeč, 
Dubník na Slovensku), nezřídka doprovází i hadcová tělesa (Křemže, Mohelno). Pro 
opál je typický mastný lesk a lasturnatá odlučnost, je velmi křehký a některé odrůdy 
pozbývají vázanou vodu a tím se zakalují. Je celá řada odrůd (masový, dřevitý, 
skelný, voskový aj.)  Tato ukázka opálu pochází z lokality Herlany u Košic. 
Agregáty ve vulkanitech zde mohou dosahovat 10 kg – 30 kg.

OPÁL

Název: OPÁL 
Ch.vzorec: SiO2.nH2O 
Tvrdost: 5,5-6,0 
Hustota (g.cm-3): 1,9-2,2 
Soustava: amorfní 
Vzhled: celistvý, kusovitý, ledvinitý, 

krápníkovitý 
Výskyt v Pardub.kraji: - 
Výskyt v ČR: Ahníkov, Křemže, Borovina,  

Řípov, Valeč 
Použití: klenotnictví 
 



Pyrit je nejhojnější sulfid. Označení tohoto dvojsirníku železa pochází z řeckého 
slova „pýr“ – oheň; křesání dvou pyritů o sebe vyvolává jiskry, které jsou 
doprovázeny sirným zápachem. Často krystaluje v drobných rýhovaných 
krychličkách. Doprovází většinu rudních akumulací, kde je také těžen, místy 
obsahuje i zlato. Tato ukázka pyritu je z lokality Křižanovice, kde byl v 80tých letech 
20. století prováděn průzkum na Pb-Zn-Cu zrudnění. Je doprovázen galenitem či 
sfaleritem. Pro pyrit je typická zakaleně žlutozelená barva. Ke vzorku z Křižanovic 
jsou přidány izolované krystaly pyritu z Číny. 

PYRIT

Název: PYRIT 
Ch.vzorec: FeS2 
Tvrdost: 6-6,5 
Hustota (g.cm-3): 5,0-5,2 
Soustava: krychlová 
Vzhled: kusovitý, krystalický, paprsčitě 

stébelnatý 
Výskyt v Pardub.kraji: Chvaletice, Křižanovice, Lukavice 
Výskyt v ČR: Kutná Hora, Příbram, Kaznějov, 

Lomnice u Sokolova, Zlaté Hory 
Použití: dříve pro výrobu kyseliny sírové 
 



Chalkopyrit je významná ruda mědi. Na rozdíl od pyritu se vyznačuje výrazně žlutě 
zlatavou barvou a ve zvětralých partiích je doprovázen výskytem sekundárních 
minerálů s mědí, které mají různé odstíny zelené barvy. Není tak rozšířen jako pyrit. 
Krystaluje ve čtyřstěnech a je téměř vždy provázen křemenem. V kazetě jsou 
zastoupeny vzorky dvou chalkopyritů. Prvý, ze Zlatých hor, je jemnozrnný agregát 
chalkopyritu ve směsi s pyritem či sfaleritem. Protože tato ukázka pochází ze zóny 
zvětrávání, je přítomnost chalkopyritu indikována právě sekundárními minerály 
zelené barvy. Vzorek je typickou ukázkou zrudnění vázaného na 
vulkanosedimenární metamorfované komplexy. Druhý vzorek je z Maroka a byl 
vybrán pro typicky zlatou barvu závalků chalkopyritové žilkoviny.

CHALKOPYRIT

Název: CHALKOPYRIT 
Ch.vzorec: CuFeS2 
Tvrdost: 3,5-4,5 
Hustota (g.cm-3): 4,2-4,3 
Soustava: čtverečná 
Vzhled: kusovitý, krystalický 
Výskyt v Pardub.kraji: Křižanovice, Chvaletice 
Výskyt v ČR: Příbram, Zlaté Hory, Horní Slavkov, 

Stará Vožice, Cínovec, Krupka 
Použití: výroba mědi 
 



Sfalerit – sirník zinečnatý – vytváří bohaté akumulace na rudních ložiscích v celé 
řadě lokalit České republiky (Příbram, Zlatý kopec u Jáchymova, Křižanovice). 
Zastoupená ukázka hnědých štěpných agregátů se silným kovovým leskem pochází 
z Příbrami, z dolu Lill, kde v 90tých letech minulého století byla odkryta halda         
u bývalé “vytloukárny“. V dnešní době je lokalita zaniklá. Sfalerit může být různě 
barevný, od průhledných žlutých krystalů (kleofán), přes červené, hnědé až černé 
varianty. Je důležitou rudou zinku a také kadmia a jiných vzácných kovů. 

SFALERIT

Název: SFALERIT 
Ch.vzorec: ZnS 
Tvrdost: 3,5-4 
Hustota (g.cm-3): 3,9-4,2 
Soustava: krychlová 
Vzhled: krystalický, kusovitý, ledvinitý 
Výskyt v Pardub.kraji: Křižanovice 
Výskyt v ČR: Příbram, Stříbro, Kutná Hora 
Použití: výroba zinku 
 



Galenit je typickou rudou pro lokality jako Příbram, Křižanovice či Zlaté Hory. 
Tento minerál byl cílem prospektorů od raného středověku, a to pro výskyt stříbra. Je 
nezaměnitelným minerálem, důvodem je vysoká hustota, dokonalá štěpnost             
a charakteristická šedavě stříbřitá barva.  Rozpadá se v řadu drobných krychliček, ve 
kterých také často do dutin krystaluje. Je důležitou rudou stříbra.

GALENIT

Název: GALENIT 
Ch.vzorec: PbS 
Tvrdost: 2,5 
Hustota (g.cm-3): 7,2-7,6 
Soustava: krychlová 
Vzhled: krystalický, kusovitý 
Výskyt v Pardub.kraji: Křižanovice 
Výskyt v ČR: Příbram, Stříbro, Oloví, 

Kutná  Hora, Stará Vožice 
Použití: výroba olova a stříbra 
 



Arzenopyrit je rudou se zvýšenou obsahem arzenu, pro který byl také často těžen. 
Arzenopyrit z Obřího dolu v Krkonoších byl vyvážen do Hamburku, kde v upravené 
podobě tvořil sloučeniny pro impregnaci dřevěných konstrukcí v lodích. Vyznačuje 
se matně stříbřitou barvou a krystaluje v podobě protáhlých čtyřbokých 
dvojpyramid. Jeho zvětráváním vznikla celá řada atraktivních sekundárních 
minerálů nazelenalé barvy. Ukázky jsou z lokalit Kutná Hora nebo Krásno               
u Slavkova. Metalurgové jej nemají rádi, protože znesnadňuje úpravu rudního 
koncentrátu pro výrobu „ryzího“ kovu.

ARZENOPYRIT

Název: ARZENOPYRIT 
Ch.vzorec: FeAsS 
Tvrdost: 5,5-6 
Hustota (g.cm-3): 5,9-6,15 
Soustava: jednoklonná 
Vzhled: krystalický, kusovitý, zrnitý 
Výskyt v Pardub.kraji: Chvaletice 
Výskyt v ČR: Příbram, Kutná Hora, Jáchymov, 

Krásno, Cínovec, Kasejovice 
Použití: ruda pro získání arzenu – pigment do barev, insekticidy 
 



Magnetit je nejbohatší ruda železa, je vázána ve významné míře na skarn 
(Vlastějovice, Malešov, Měděnec). Vzácně se vyskytuje i na rudních žilách ve 
vulkanitech, kde vytváří nádherné oboustranně vyvinuté pyramidy (osmistěny). Ve 
skartech má drobně zrnitě oválnou strukturu. Má vždy černou barvu a vyznačuje se 
smolným až skelným leskem. V současné době lze nalézt hrubě zrnité agregáty ve 
Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou, odkud pochází i tento vzorek. Je místy 
doprovázen i pyritem, jehož oxidaci doprovází vznik limonitu a sádrovce, který 
narušuje kompaktnost hornin. Magnetit je v některých případech silně magnetický.

MAGNETIT

Název: MAGNETIT 
Ch.vzorec: Fe3O4 

Tvrdost: 5,5-6,5 
Hustota (g.cm-3): 4,9-5,2 
Soustava: krychlová 
Vzhled: kusovitý, zrnitý, krystalický 
Výskyt v Pardub.kraji: - 
Výskyt v ČR: Malešov, Vlastějovice, Měděnec, 

Přísečnice, Smrčina u Sobotína 
Použití: výroba železa 
 



Hematit – krevel – je nejrozšířenější rudní minerál pro výrobu železa. Je pro něj 
typická červená, tj. tmavočervená barva. Vyskytuje se v podobě vláknitých agregátů, 
vzácně krystaluje ve složitých čočkovitých krystalech. Ukázka hematitu pochází     
z lokality Horní Blatná, kde jsou v křemenné žilovině rozptýleny ledvinité agregáty 
se zřetelně paprsčitě-vláknitou strukturou. Na rozdíl od magnetitu má červený vryp; 
magnetit má vryp černý. Na Slovensku se vyskytuje tence šupinkovitá odrůda – 
spekularit (železitá slída).

HEMATIT

Název: HEMATIT 
Ch.vzorec: Fe2O3 
Tvrdost: šesterečná (klencová) 
Hustota (g.cm-3): 5-6,5 
Soustava: 5,2-5,3 
Vzhled: kusovitý, čočkovitý, krystalický 
Výskyt v Pardub.kraji: - 
Výskyt v ČR: Horní Blatná, Jáchymov, Horní Halže, 

Kovářská, Vrančice, Mníšek 
Použití: výroba železa 
 



Limonit byl dříve považován za minerál, který byl definován jako oxid železitý        
s vázanou krystalickou vodou, v současné době je považován za horninu. Vzniká 
oxidací železem bohatých minerálů a je hojně rozšířen. Limonitové krusty se často 
nacházejí ve svrchních partiích rudních ložisek (oxidační pásmo), ze kterého 
pochází i tato ukázka (okolí Příbrami). Na rozdíl od magnetitu či hematitu má 
žlutohnědý až hnědý vryp, je často vláknitý až ledvinitý, v dutinách může vytvářet    
i krápníky se skrytě koncentrickou či vláknitou stavbou (lokalita Tri Vody na  
Slovensku). Limonit je tzv. chudou železitou rudou. 

LIMONIT

Název: LIMONIT 
Ch.vzorec: (směs hydroxidů Fe a dalších oxidů) 

(v současnosti považován za horninu) 
Tvrdost: 4-5 
Hustota (g.cm-3): 2,7-4,3 
Soustava:  
Vzhled: kusovitý, vláknitý, ledvinitý 
Výskyt v Pardub.kraji: Křižanovice 
Výskyt v ČR: Nučice, Jesenice, Stříbro 
Použití: výroba železa 
 



Bauxit byl dříve považován za samostatný minerál, který byl popisován jako 
hydroxid hliníku, v současnosti je považován za horninu. Výskyt bauxitu téměř vždy 
indikuje subtropické či tropické klima. Vznik bauxitu  je vázán na intenzivní 
zvětrávací procesy žul, či hornin bohatých na hliník. Ukázka pochází z lokality 
Lukavice u Rychnova nad Kněžnou, kde byl štolovým způsobem dobýván jako 
chudá ruda železa. Takto kvalitní ukázky bauxitu lze na podmínky České republiky 
pokládat za raritní. Bauxit s oolitickou stavbou je využíván i jako šperkařská 
surovina (Rusko). 

BAUXIT

Název: BAUXIT 
Ch.vzorec: (směs hydroxidů Al a dalších oxidů) 

(v současnosti považován za horninu) 
Tvrdost:  
Hustota (g.cm-3): 2,3-3,5 
Soustava: - 
Vzhled: kusovitý, ledvinitý, čočkovitý 
Výskyt v Pardub.kraji: Vrbatův Kostelec 
Výskyt v ČR: Lukavice u Rychnova n.K. 
Použití: výroba hliníku, žáruvzdorné materiály 
 



Kalcit je nejhojnějším minerálem vznikající za velmi různých podmínek. Velké 
krystaly se nacházejí v Prachovicích, Příbrami či Černém dole (až 0,5 m), krásnými 
ukázkami se vyznačovala Příbram nebo Stříbro. Je dokonale štěpný, rozpadá se na 
klence. V ideálním případě je kalcit dokonale průhledný a je využíván v optickém 
průmyslu. V kazetě je kalcit zastoupen dvěma vzorky. Prvý reprezentuje nasedlé 
krystaly a krystalické agregáty z ložiska Příbram, druhá ukázka je medově žlutý 
„vyštípaný“ klenec z velkých krystalů z Číny. Kalcit se vyznačuje dvojlomem, po 
přiložení klence například na písmo dochází k optickému rozdvojení.

KALCIT

Název: KALCIT 
Ch.vzorec: CaCO3 
Tvrdost: 3 
Hustota (g.cm-3): 2,6-2,8 
Soustava: klencová 
Vzhled: kusovitý, krystalický, zrnitý,  

krápníkovitý 
Výskyt v Pardub.kraji: Prachovice, Běstvina, Chvaletice 
Výskyt v ČR: Příbram, Jáchymov, Štramberk,Obří důl, 

Měděnec, 
Použití: výroba vápna, cementu,  

stavební a dekorační kámen 

 



Magnezit – nejdůležitější minerál ze skupiny uhličitanů pro výrobu žáruvzdorných 
materiálů. Stejně jako kalcit má dokonalou klencovou štěpnost, avšak téměř vždy 
můžeme pozorovat na štěpných plochách zaoblení s náběhem do střípkovitě-            
-lasturnatého lomu. Ukázka pochází z lokality Gemerská Poloma a patří v současné 
době k nejkvalitnějším v Evropě. Masivní čisté agregáty magnezitu se vyznačují 
šedobílou barvou. Na této lokalitě magnezit zvětrává v mastek, který je zde 
průmyslově těžen. Na rozdíl od kalcitu je magnezit výrazně těžší a tvrdší. 

MAGNEZIT

Název: MAGNEZIT 
Ch.vzorec: MgCO3 
Tvrdost: 4,0-4,5 
Hustota (g.cm-3): 2,9-3,1 
Soustava: klencová 
Vzhled: kusovitý, zrnitý, hlízovitý 
Výskyt v Pardub.kraji: - 
Výskyt v ČR: Věžná u Nedvědice, Křemže, Mohelno, 

Bernartice, Nová Ves u Oslavan 
Použití: ohnivzdorné materiály 
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