
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).

V projektu „Geovědy” je pokračováno ve vybavení školních kabinetů další kazetou   
s dvaceti minerály. Také zde jsou ukázky většinou z České republiky, nicméně         
ve třech případech byly voleny vzorky ze zahraničí. Důvodem je buď jejich 
sporadický výskyt v České republice, nebo jejich netypický tvar či barva, která by při 
prezentaci minerálů žáky či studenty mohla mást.

V kazetě Minerály II je navázáno na systematické zastoupení jednotlivých 
minerálních skupin. Vedle jednoho zástupce sirníků a tří zástupců uhličitanů tvoří 
převážnou část minerály (13), které zastupují nejrozšířenější skupinu silikátů. 
Sírany jsou zastoupeny třemi ukázkami.

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    II



Antimonit je důležitou rudou antimonu, kterého obsahuje kolem 70 %. V ČR se 
vyskytuje relativně hojně, stébelnaté agregáty i dlouze sloupečkovité krystaly 
šedomodré barvy byly nacházeny u Příbrami a Bohutína. Jemnozrnné, šedé až 
stříbřité agregáty se vyskytovaly u Krásné Hory, kde antimonit obsahoval i zlato        
a jeho sloučeniny. Kvalitní ukázky krystalovaného antimonitu s barytem, křemenem 
a ostatními sirníky poskytovaly lokality v Rumunsku, Peru a Číně. Vzorek z kazety 
byl odebrán v nedávné době z lokality Pezinok na Slovensku, kde se vyskytuje spolu 
s dalšími vzácnými minerály s antimonem, jako je valentinit či kermezit.

ANTIMONIT

Název: ANTIMONIT 
Ch.vzorec: Sb2S3 
Tvrdost: 2,0-2,5 
Hustota (g.cm-3): 4,6-4,7 
Soustava: kosočtverečná 
Vzhled: krystalický, stébelnatý,jehličkovitý 
Výskyt v Pardub.kraji:  
Výskyt v ČR: Příbram, Krásna Hora u Milešova,  

Kutná Hora, Vlastějovice 
Použití: hlavní ruda antimonu (pigmenty do skla), 

liteřina 
 



Aragonit je kosočtverečná modifikace uhličitanu vápenatého, který se v přírodě 
vyskytuje méně, než jeho klencová modifikace vápenec. Bývá bezbarvý, vínově 
žlutý, červenavý i černý, jeho krystaly jsou skelně až mastně lesklé. Historicky 
proslavenou lokalitou je vrch Hořenec u Bíliny, kde bylo možné nalézt medově čiré 
krystaly vhodné i pro brusy. Hojnější jsou paprsčité nebo celistvé agregáty, a to         
i v podobě krápníků, povlaků či oválných struktur – pizolitů. Světoznáma je 
pizolitická varieta aragonitu – hrachovec od Karlových Varů. Vzorek z kazety je      
ze světoznámé lokality Oujda z Maroka, kde vytváří pseudohexagonální sloupce 
(cyklická trojčata) žlutavé až červené barvy. Aragonit také tvoří v řadě případů 
perleť recentních mlžů a plžů. 

ARAGONIT

Název: ARAGONIT 
Ch.vzorec: CaCO3 
Tvrdost: 3,5-4 
Hustota (g.cm-3): 2,9-3,0 
Soustava: kosočtverečná 
Vzhled: krystalický, stébelnatý, vláknitý 
Výskyt v Pardub.kraji: Kunětická hora 
Výskyt v ČR: Hřídelec, Karlovy Vary,  

Zbrašovské jeskyně,Číčov u Bíliny 
Použití:  
 



Siderit je uhličitan železnatý, který obsahuje téměř 50 % železa a je tudíž významnou 
rudou.  Krystaluje v klencích, má žlutavou až šedou, místy i černou barvu                 
a perleťový lesk. Je křehký a dokonale štěpný. Snadno větrá v limonit. Na rudních 
žilách (Příbram, Kutná Hora) se vyskytuje v pestré minerální asociaci – s křemenem, 
galenitem, sfaleritem. Na Slovensku v okolí Rožňavy či Rudňan je doprovázen 
rumělkou – cinabaritem. Ukázka sideritu pochází z Příbrami, kde byla v 90tých 
letech minulého století odkryta halda u dolu Lill, kde se také vyskytoval                     
v klínovitých krystalech čočkovitého tvaru. Na uhelných ložiscích, ale i v jiných 
sedimentech, vytváří tzv. pelosideritové konkrece, které jsou vyhledávány sběrateli 
pro výskyt atraktivních minerálů jako je millerit, ankerit či whewellit. 

SIDERIT

Název: SIDERIT 
Ch.vzorec: FeCO3 
Tvrdost: 4,0-4,5 
Hustota (g.cm-3): 3,7-3,9 
Soustava: klencová 
Vzhled: kusovitý, krystalický, zrnitý, 

kulovité  konkrece 
Výskyt v Pardub.kraji: - 
Výskyt v ČR: Příbram, Bohumín, Nučice, 

Kladno, Rosice, Oslavany 
Použití: výroba železa 
 



Malachit je velmi rozšířený nerost, který je důležitou rudou mědi (57 % Cu).          
Pro malachit je typická zelená až tmavozelená barva, skelný či hedvábný lesk. Je 
častým druhotným nerostem v oxidačním pásmu ložisek měděných rud. V ČR se 
nachází      v Podkrkonoší, na Příbramsku, typickou lokalitou na Moravě je Borovec. 
Hojnější výskyty jsou na Slovensku u Španí Doliny. Bohatá naleziště jsou Maroku, 
odkud pochází i naše ukázka. Malachit je velmi často doprovázen tmavomodrým 
minerálem uhličitanem mědi – azuritem. V přírodě je vzácnější než malachit. Název 
azuritu byl pravděpodobně odvozen z perštiny podle barvy: lazhvard = modrá barva. 

MALACHIT + AZURIT

Název: MALACHIT, AZURIT 
Ch.vzorec: Cu2(OH)2(CO3), Cu3(OH)2(CO3)2 
Tvrdost: 3,5-4,0 
Hustota (g.cm-3): 3,5-4,0 
Soustava: jednoklonná 
Vzhled: ledvinitý, krystalický, krápníkovitý 
Výskyt v Pardub.kraji: Žumberk, Včelákov 
Výskyt v ČR: Běloves u Náchoda, Horní Kalná, 

Moldava, Borovec u Štěpánova 
Použití: klenotnictví 
 



Olivín je hojný minerál, který je vázán na výskyt bazických hlubinných vyvřelin 
jako gabra, peridotity, dunity, krystalické břidlice, a dále na výlevné horniny –  
bazalty. V bazaltech z lokality Smrčí, odkud pochází naše ukázka, tvoří olivín 
součást xenolitů, které obsahují také diopsid a rudní minerály. Tyto xenolity 
reprezentují horniny ze svrchní části zemského pláště. Bývá průhledný, skelně 
lesklý, má typicky světle trávově zelenou barvu. Dále se vyznačuje nedokonalou 
štěpností. Krystaly olivínu jsou poměrně vzácné (Pákistán) a jsou vyhledávanou 
drahokamovou surovinou.

OLIVÍN

Název: OLIVÍN 
Ch.vzorec: (MgFe) 2SiO4  
Tvrdost: 6,5-7,0 
Hustota (g.cm-3): 3,3-4,4 
Soustava: kosočtverečná 
Vzhled: zrnitý, krystalický  
Výskyt v Pardub.kraji: Luže 
Výskyt v ČR: Kozákov, Smrčí, Podmoklice u Semil, 

Černošín u Stříbra 
Použití: klenotnictví 
 



Turmalín je souhrnné označení pro nerosty z turmalínové skupiny. Jedná se               
o zásadité křemičitany s obsahem bóru, hliníku, železa či lithia nebo chromu. To je 
také příčinou mnohobarevných variet, které mají samostatné názvy (rubelit, dravit, 
verdelit aj.). Černá odrůda turmalínu, která tvoří ukázku z kazety, pochází z lokality 
Smolné Pece v Krušných horách. Nazývá se skoryl a patří k velmi hojným 
minerálům. Jeho výskyt je vázán na žulové horniny a kyselé pegmatity. 

TURMALÍN

Název: TURMALÍN 
Ch.vzorec: (křemičitan s Na, Ca, Mg, Fe, Al,Li) 
Tvrdost: 7 
Hustota (g.cm-3): 3,1-3,4 
Soustava: klencová 
Vzhled: krystalický, stébelnatý, jehličkovitý 
Výskyt v Pardub.kraji: Bojanov 
Výskyt v ČR: Dolní Bory, Písek, Rožná, 

Nedvědice, Smolné Pece 
Použití: klenotnictví, optika 
 



Pyrop je nerost ze skupiny granátů – křemičitanu hořčíku a hliníku s obsahem 
dvojmocného železa, místy i chromu.  Pro pyrop je typická krvavě červená barva 
(barva holubí krve) a patří k vyhledávané surovině pro šperkovnictví. Jeho výskyt je 
vázán na ultrabazika, jako jsou serpentinity. Pyropu se také říká český granát, a to    
pro jeho hojný výskyt na jihozápadních svazích Českého středohoří – Podsedice, 
Třebenice. Nachází se i v okolí Jičína či Nové Paky, nebo Malešova či Křemže. Naše 
ukázka reprezentuje zaoblená zrna pyropu v přírodní podobě, která se dobývají 
klasickým rýžováním. Dále ukázka obsahuje i brusičské zpracování této 
drahokamové suroviny, která se v klenotnictví prodává pod názvem český granát. 

PYROP

Název: PYROP 
Ch.vzorec: Mg3Al2(SiO4)3 
Tvrdost: 7,0-7,5 
Hustota (g.cm-3): 3,6-3,8 
Soustava: krychlová 
Vzhled: zrnitý 
Výskyt v Pardub.kraji: Třemošnice, Kraskov 
Výskyt v ČR: Podsedice, Třebívlice,  

Vestřev, Malešov, Dobešovice 
Použití: klenotnictví 
 



Amfibol, augit – tyto minerály jsou v mineralogii, petrografii velmi důležitou 
skupinou křemičitanů, které jsou v přírodě rozšířeny hlavně jako horninotvorné 
minerály. Liší se od sebe štěpností – amfiboly jsou lépe štěpné s úhlem štěpnosti 
124°, augit má horší štěpnost s úhlem 87°.  Oba vznikají nejčastěji při procesu 
krystalizace z magmatu. Do skupiny amfibolů je zahrnuta celá řada samostatných 
minerálů s mnohdy složitými názvy. K často vyskytujícím se patří aktinolit 
(zelenavá varieta) či cummingtonit (hnědavá varieta). Černá barva je typická         
pro tzv. čedičové – obecné amfiboly. Augit, coby minerál ze skupiny pyroxenu, 
vytváří nízce sloupečkovité krystaly. Typickou lokalitou, ze které pocházejí naše 
ukázky, je Vlčí hora u Černošína, Jáchymov, či okolí Staré Paky. 

AMFIBOL, AUGIT

Název: AMFIBOL 
Ch.vzorec: (křemičitan s Fe, Mg, Al, Ti, Na, K) 
Tvrdost: 5,0-6,0 
Hustota (g.cm-3): 2,9-3,6 
Soustava: jednoklonná 
Vzhled: krystalický, kusovitý, vláknitý 
Výskyt v Pardub.kraji: Bojanov, Deštná 
Výskyt v ČR: Vlčí Hora u Černošína, Lukov, Suletice, 

Pustý vrch u Děčína, Supí vrch u Stupné 
Použití:  
 



Obecný granát je souhrnný název pro velmi rozšířené křemičitany tvořené 
dvojmocnými a trojmocnými prvky. Podle převládajícího kovu rozeznáváme hlinité 
granáty (pyrop, almandin, spessartin), železité granáty (andradit), vápenaté 
(grosulár) či chromité (uvarovit). Barva granátů je dána převládajícím kovem, 
setkáváme se s odrůdami bílých, růžových, oranžových, červených, fialových, 
zelených, hnědých i černých barev. Převládajícím tvarem je granátotvar 
(dvanáctistěn kosočtverečný). Granáty jsou důležité horninotvorné minerály a téměř 
není horniny, která by jej neobsahovala. Naše ukázka pochází z lokality Malenice, 
kde tvoří součást plagioklasových pararul moldanubika. Vytváří zde ložisko 
„almandinu“, kde velikost krystalů může dosahovat až 7 cm. 

OBECNÝ GRANÁT

Název: GRANÁT OBECNÝ 
Ch.vzorec: (křemičitan s Ca,Mg,Mn,Fe,Al,Cr) 
Tvrdost: 6,5-7,5 
Hustota (g.cm-3): 3,4-4,6 
Soustava: krychlová 
Vzhled: krystalický, zrnitý 
Výskyt v Pardub.kraji: Starkoč u Čáslavi, Nové Hrady-Roudná, 

Údavy 
Výskyt v ČR: Přibyslavice, Žulová, Malenice u Volyně,  

Vápenná, Bludov, Vlastějovice, 
Použití: klenotnictví 
 



Muskovit – velmi hojný horninotvorný minerál, který patří do skupiny alumosilikátů 
s převahou draslíku a hliníku. Pro muskovit je typická šedá, žlutavá nebo zelenkavá 
barva, perleťový lesk a dokonalá štěpnost. Tam, kde krystaluje, vytváří ploché 
šestiboké destičky. Nachází se téměř ve všech horninách (žuly, pegmatity, svory, 
ruly, pískovce, mramory aj.). K typickým lokalitám, ve kterých se muskovit 
vyskytuje v hojném množství, patří Domažlicko, Kutnohorsko, Dolní Bory,            
ke světovým nalezištím patří Sludjanka od Bajkalu, odkud byly tabule slídy 
dováženy do Moskvy, kde se používal místo skel do oken. Odtud název muskovit = 
moskevské sklo. Naše ukázka pochází z lokality Luženičky.

MUSKOVIT

Název: MUSKOVIT  
Ch.vzorec: (křemičitan s  K,Al, F) 
Tvrdost: 2,0-2,5 
Hustota (g.cm-3): 2,8-3,0 
Soustava: jednoklonná 
Vzhled: tabulkovitý, šupinatý 
Výskyt v Pardub.kraji: Bojanov 
Výskyt v ČR: Rožná, Maršíkov, Dolní Bory, Bobrůvka, 

Sobotín, Přibyslavice, Písek 
Použití: izolační materiál, žáruvzdorný materiál, 

optika 
 



Biotit – velmi rozšířený horninotvorný minerál známý jako hořečnato-železnatá 
slída. Pro biotit je typická tmavohnědá až černá barva, perleťový lesk, dokonalá 
štěpnost, místy krystaluje v podobě šestibokých tabulek. Tvoří hlavní i vedlejší 
součástky ve většině vyvřelých i metamorfovaných hornin. Na rozdíl od muskovitu 
snadno větrá a rozkládá se (chlorit). K typickým lokalitám patří oblast Železných 
hor, okolí Seče či Štikova, okolí Přibyslavi, České středohoří. Naše ukázka pochází   
z okolí Jáchymova, kde ve výlevných horninách čedičového složení utváří omezené 
šestiboké sloupečky. 

BIOTIT

Název: BIOTIT 
Ch.vzorec: (křemičitan s  K, Mg, Fe, Al) 
Tvrdost: 2,5-3,0 
Hustota (g.cm-3): 2,7-3,2 
Soustava: jednoklonná 
Vzhled: tabulkovitý, šupinatý,lupenitý 
Výskyt v Pardub.kraji: Budislav u Litomyšle, Slavíkov 
Výskyt v ČR: Kostomlaty, Lukov, Ruprechtice u Liberce, 

Dolní Bory, Meclov, Měděnec, Jáchymov 
Použití: izolační hmoty, žáruvzdorný materiál,  

omítky 
 



Ortoklas (K-živec) – patří spolu s plagioklasem k nejrozšířenějším minerálům. Má 
šedobílou, žlutavou a načervenalou až masově červenou barvu. Vytváří narostlé        
i zarostlé jednoklonné krystaly o velikosti i více než 10 cm, či sloupce nebo tlusté 
tabulky. Je jedním ze zástupců stupnice tvrdosti, nachází se mezi apatitem                 
a křemenem a má tvrdost 6. Je podstatou částí kyselých vyvřelin (žuly, syenity, 
trachyty), běžně se vyskytuje v kyselých pegmatitech. Naše ukázky pochází ze dvou 
lokalit. Prvá, z Lokte nad Ohří, je představována jedinci tzv. karlovarských dvojčat, 
což jsou dva orientovaně prorostlé krystaly. Podle hojného výskytu v okolí 
Karlových Var obdržel i zmíněný název, který je obecně používán ve světové 
mineralogii. Druhá ukázka pochází z lokality Chrášťany a je představována           
tzv. písmenkovým pegmatitem, ve kterém dochází při současné krystalizaci 
křemene a draselného živce z magmatu k jejich orientovanému prorůstání.             
Na lomných plochách vytváří křemen v živci specifické tvary, které připomínají 
arabské písmo – odtud název písmenkový pegmatit. Ortoklas zde vytváří světle 
růžové až načervenalé, dobře štěpné agregáty. 

ORTOKLAS

Název: ORTOKLAS (K - ŽIVEC) 
Ch.vzorec: KAlSi3O8 
Tvrdost: 6 
Hustota (g.cm-3): 2,5-2,6 
Soustava: jednoklonná 
Vzhled: krystalický, tabulkovitý, kusovitý 
Výskyt v Pardub.kraji: Bojanov, Křižanovice, Žumberk 
Výskyt v ČR: Dolní Bory, Loket, Písek,  

Poběžovice, Cyrilov, Praděd 
Použití: sklářství, keramický průmysl 
 



Plagioklas (Na-živec, Ca-živec) – je trojklonný sodnovápenatý živec, kde sodík        
a vápník se neomezeně mísí. Krajními členy řady plagioklasů jsou albit a anortit. 
Stejně jako ortoklas je plagioklas velmi dobře štěpný, skelně lesklý, stejně tvrdý. 
Barva plagioklasu je velmi různá, od bezbarvých a čirých až po šedočerné; nejčastěji 
bývají žlutavé nebo šedobílé. Naše ukázka pochází ze známé lokality v jižních 
Čechách z okolí Luženičky, kde byly a jsou těženy pegmatity s výskyty berylu          
a jiných vzácných minerál. Bílé agregáty živce – plagioklasů patří k albitu, ve kterém 
je vápník obsažen v množství do 10 %.

PLAGIOKLAS

Název: PLAGIOKLAS (Na, Ca - ŽIVEC) 
Ch.vzorec: KAlSi3O8  –  CaAl2Si2O8  
Tvrdost: 6,0-6,5 
Hustota (g.cm-3): 2,6-2,8 
Soustava: trojklonná  
Vzhled: krystalický, tabulkovitý, kusovitý 
Výskyt v Pardub.kraji: Nasavrcko 
Výskyt v ČR: Bobrůvka, Písek, Dobrá Voda,  

Meclov, Horažďovice 
Použití: keramický průmysl 
 



Chamozit – jednoklonný jílový minerál s převahou Fe O  , který ve skupině silikátů 2 3

patří k chloritům. Obsahuje kolem 40 % FeO a reprezentuje tzv. chudé rudy železa. 
Pro chamosit je typická drobně oolitická skladba, která připomíná nahloučená 
červená sezamová semínka. V ČR se vyskytuje v ordovických sedimentech 
barrandienu. Přísun železa je dáván do souvislostí s vulkanickou činností. Naše 
ukázka pochází z Komárova u Hořovic, kde chamozit vzácně obsahuje i fosilie 
prvohorního moře. 

CHAMOZIT

Název: CHAMOZIT 
Ch.vzorec: (křemičitan s Mg, Fe, Al, Mn) 
Tvrdost: 3 
Hustota (g.cm-3): 3,0-3,4 
Soustava: jednoklonná 
Vzhled: zrnitý, čočkovitý, šupinatý 
Výskyt v Pardub.kraji: - 
Výskyt v ČR: Kvaň, Klabava, Chabičov, Horní 

Benešov, Komárov 
Použití: výroba železa 
 



Mastek – je velmi hojný nerost. Patří k zásaditým hořečnatým křemičitanům. 
Vlastnosti mastku dobře vystihuje anglický název „soapstone“. Patří k nejměkčím 
minerálům, na stupnici tvrdosti má číslo 1. Je odolný vůči kyselinám, má většinou 
světlou barvu ve škálách od bílé, nažloutlé až po světle zelenou. Dále se vyznačuje 
skelným až perleťovým leskem, lupenitým nebo šupinatým vzhledem, místy vytváří 
paprsčité agregáty. Vzniká metamórfozou hornin, které měly primárně převahu 
hořčíku (gabra, peridotity či seprentinity). Mastek má velmi široké využití 
(kosmetika, papírnictví, gumárenství, chemický průmysl, keramika či v podobě 
kousků jej používají sportovci pod názvem magnezium – na ruce). V Čechách  je 
poměrně vzácný (Jeseníky), na Slovensku mastek vytváří velká ložiska, ze kterých 
pochází také naše ukázka (Gemerská Poloma). Z mineralogického hlediska ukázky   
z Gemerské Polomy jsou velmi atraktivní. Důvodem je výskyt automorfně 
omezených krystalů pyritu (desetistěn pětiúhelníkový) a přechody mastku              
do magnezitu, který zde vytváří velkolepé krystalické agregáty. Světová naleziště 
jsou v USA, Kanadě, Finsku nebo Norsku. Velmi často jsou k vidění různé ozdobné 
předměty, které se průmyslově vyrábějí v Číně. 

MASTEK

Název: MASTEK 
Ch.vzorec: Mg3(Si4O10)(OH)2 
Tvrdost: 1 
Hustota (g.cm-3): 2,7-2,8 
Soustava: jednoklonná 
Vzhled: celistvý, šupinovitý, ledvinitý 
Výskyt v Pardub.kraji: - 
Výskyt v ČR: Smrčina u Sobotína, Vernířovice, 

Křemže, Gemerská Poloma - Slovensko 
Použití: žáruvzdorný materiál, kosmetika 
 



Leucit  – je velmi hojný čtverečný alumosilikát. Nerost tvoří mikroskopickou 
součást výlevných vyvřelin s převahou draslíku (znělec, čedič). Krystaly leucitu se 
vyznačují specifickým tvarem, kde základní plocha má tvar deltoidu (tvar na podzim 
vypouštěného papírového draka). Je křehký, bílé až šedé barvy, je křehký. Naše 
ukázka pochází z lokality Horní Loučná na Jáchymovsku, kde byl po více než         
100 letech nalezen opět ve formě velkých krystalů. Původní leucit zde byl přeměněn       
ve směs slídy a živce, to však nic nemění na skutečnosti, že struktura krystalů a jejich 
zakomponování do bazaltu vytváří světově unikátní kombinaci. 

LEUCIT

Název: LEUCIT 
Ch.vzorec: KAlSi2O6 
Tvrdost: 5,5-6,0 
Hustota (g.cm-3): 2,5 
Soustava: čtverečná 
Vzhled: krystalický, zrnitý 
Výskyt v Pardub.kraji: - 
Výskyt v ČR: Loučná u Jáchymova, Milešovka,  

Podhorní vrch u Mariánských Lázní 
Použití:  
 



Natrolit – je typickým zástupcem vodnatých alumosilikátů, které spadají do skupiny 
zeolitů. V přírodě vytváří narostlé štíhlé sloupcovité až jemně jehlicovité krystaly 
shluklé do radiálně paprsčitých agregátů. Taje snadno v plameni svíčky, je bílý, 
narůžovělý nebo žluté barvy. V ČR je hojný v Českém středohoří, odkud také 
pochází naše ukázka (Mariánská hora u Ústí nad Labem). Nachází se také                
na Kunětické hoře u Pardubic, v Markovicích na Čáslavsku či v okolí Nového Jičína. 
Estetické ukázky byly nalezeny na Islandě, tlusté krystaly se čtvercovým průřezem 
pocházejí z poloostrova Kola. V poslední době jsou na trhu k mání nádherné 
krystalové drúzy zeolitů (apofylit, skolecit, gyrolit, stylbit) a tedy natrolit z Indie.  

NATROLIT

Název: ZEOLIT - NATROLIT 
Ch.vzorec: Na2Al2Si3O10 . 2H2O 
Tvrdost: 5,0-5,5 
Hustota (g.cm-3): 2,3-2,4 
Soustava: kosočtverečná 
Vzhled: krystalický, stébelnatý 
Výskyt v Pardub.kraji: Kunětická Hora 
Výskyt v ČR: Mariánská Hora u Ústí n.L.,Zálezly, 

Markovice u Čáslavi 
Použití: speciální stvebnictví 
 



Baryt – patří k hojně rozšířeným kosočtverečným nerostům, který vzhledem ke své 
3

vysoké hmotnosti (4,3 – 4,6 g/cm ) dostal přiléhavý název těživec.  Má bílou, 
růžovou, žlutou, namodralou i šedou barvu, skelný lesk a dokonalou štěpnost. 
Vyskytuje se na mnohých hydrotermálních žilách, může tvořit tmel nebo konkrece   
v sedimentech. V Čechách se hojně nacházel u Harrachova, Příbrami, na Kladensku 
či v Teplicích nebo Běstvině v Železných horách. Vynikající ukázky pocházejí         
ze Slovenska, Rumunska, Velké Británie nebo Číny. Naše ukázka pochází z lokality 
Kovářská z Krušných hor, kde se baryt vyskytuje spolu s fluoritem a jaspisem. 

BARYT

Název: BARYT 
Ch.vzorec: BaSO4 
Tvrdost: 2,5-3,5 
Hustota (g.cm-3): 4,3-4,6 
Soustava: kosočtverečná 
Vzhled: zrnitý, krystalický, paprsčitý 
Výskyt v Pardub.kraji: Běstvina 
Výskyt v ČR: Příbram, Harrachov, Zlaté Hory, 

Cínovec, Dědova hora, Kovářská 
Použití: lékařství 
 



Sádrovec – velmi hojný jednoklonný nerost, vodnatý síran vápenatý. Je bezbarvý, 
čirý, průsvitný i průhledný s perleťovým leskem. Patří k měkkým nerostům,            
do kterých lze rýpat prstem. S růžicovitými krystaly či drúzami se setkáváme na 
mnoha lokalitách. Za typický lze označit dvojčatný srůst dvou sádrovcových 
jedinců, tzv. vlaštovčí dvojčata. Velmi často vzniká zvětráváním pyritu, v přírodě 
tvoří podstatnou část solných ložisek. V ČR se vyskytuje v sedimentech 
hnědouhelných pánví, v okolí Loun či na rudních ložisích jako Příbram. Na pouštích 
je lze nalézt v podobě tzv. písečných růží. Naše ukázka pochází z posledního činného 
ložiska na sádrovec v ČR, a to z Kobeřic u Opavy, kde vytváří až 1,5 m dlouhé, 
šavlovitě prohnuté krystalické agregáty. Ze sádrovce se vyrábí sádra. Nerost tvoří 
také jednu z komponent pří výrobě cementu. 

SÁDROVEC

Název: SÁDROVEC 
Ch.vzorec: CaSO4.2H2O 
Tvrdost: 1,5-2,0 
Hustota (g.cm-3): 2,3-2,4 
Soustava: jednoklonná 
Vzhled: zrnitý, celistvý, krystalický, 

šupinatý, vláknitý 
Výskyt v Pardub.kraji: Chvaletice 
Výskyt v ČR: Kobeřice u Opavy, Praha-Malešice,  

Kaňk u Kutné Hory, Kadaň 
Použití: výroba sádry a cementu 
 



Wolframit – jednoklonný nerost, wolframan manganu a dvojmocného železa. Je to 
prakticky jediná významná ruda wolframu, která mj. obsahuje i řadu prvků vzácných 
zemin. Jeho výskyt je vázán na žuly, greiseny a pegmatity, kde vytváří krystaly až    
10 cm velké. Je to velmi těžký, dokonale štěpný minerál, barvu má tmavě hnědou až 
černou, mastný až kovový lesk. V Čechách se vyskytoval v okolí Cínovce nebo 
Horního Slavkova či Jeřmanic u Jablonce nad Nisou, odkud je naše ukázka. 
Vynikající krystaly pocházejí z Peru či Bolívie. 

WOLFRAMIT

Název: WOLFRAMIT 
Ch.vzorec: (Fe, Mn)WO4 
Tvrdost: 4,5-5,5 
Hustota (g.cm-3): 7,1-7,5 
Soustava: jednoklonná 
Vzhled: zrnitý, krystalický, jehlicovitý 
Výskyt v Pardub.kraji: - 
Výskyt v ČR: Cínovec, Horní Slavkov, Krásno, Jeřmanice u Liberce 
Použití: hlavní ruda wolframu 
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