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                                                                                                                Dolomitický vápenec, Devínska Kobyla 
 
 
4. TYPY HORNÍN A ICH VZÁJOMNÉ PREMENY 
 

Horniny predstavujú najvýznamnejšiu anorganickú časť zemskej kôry. Podľa   

pôvodu ich rozdeľujeme na magmatické, sedimentárne a metamorfované. Vznik hornín je 

komplikovaný proces, ktorý tvorí uzavretý cyklus a zahrňuje vzájomné premeny všetkých 

troch vyššie uvedených typov hornín. Všeobecne akceptovanú schému vzniku hornín 

ukazuje obr. 4.01. Z hľadiska genézy hornín, je primárnou látkou v tejto schéme magma. 

Jej chladnutím vznikajú magmatické horniny. Zvetrávaním magmatických  hornín vznikajú 

sedimentárne horniny, pričom nespevnený produkt zvetrávania sa nazýva sediment. 

Metamorfované horniny môžu vznikať aj z magmatických hornín. Sediment môže vznikať 

tiež zvetrávaním metamorfovaných hornín, ale zároveň aj pôvodných sedimentárnych 

hornín. Cyklus sa uzatvára premenou metamorfovaných hornín na magmu.   

 

Obr. 4.01. Vznik a vzájomná premena hornín 
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                                                                                                           Kráter sopky Vezuv 

 
 
4.1. Magmatické horniny 

 
 
Magmatické horniny sú primárne horniny a vznikajú tuhnutím magmy, pričom 

podmienky tohto procesu, ako aj zloženie magmy môže byť veľmi rôzne. 

Magma vzniká vo vrchnom plášti a spodných častiach zemskej kôry. V prípade, že 

magma dosiahne zemský povrch, jedná sa o magmatizmus (alebo vulkanizmus) 

povrchový čiže extruzívny, v opačnom prípade sa jedná o magmatizmus podvrchový 

(intruzívny). 

 Magma je tekutá zmes roztavených hornín, obsahujúca zmes prchavých zložiek, ako 

sú napríklad rôzne plyny vrátane vodnej pary, ktorá môže zároveň obsahovať aj 

vykryštalizované tuhé častice. Hlavná časť magmy je tvorená taveninou silikátov, 

obsahujúcich najmä atómy Fe, Mg, Ca, Al, Na a K a ktorá obsahuje aj zárodky kryštálov. 

V plynnej zložke sa nachádza CO2, SO2, H2S, F2, Cl2, S a NH4Cl. Zloženie magmy sa mení 

počas transportu k zemskému povrchu. Mineralogické zloženie je závislé najmä na teplote, 
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ktorá je určená najmä hĺbkou, v ktorej sa magma nachádza. Postupnosť kryštalizácie 

jednotlivých minerálov, v závislosti na relatívnej teplote, ukazuje schéma na obrázku 4.2. 

Magmy sa môžu podstatne líšiť v obsahu vody. Na tomto kritériu sa zakladá jedna 

z ich klasifikácií; magmy sa delia sa na mokré, s teplotou približne 700 oC a suché, s 

teplotou nad 1100 oC. Prítomnosť vody v magme spravidla výrazne znižuje jej teplotu 

tuhnutia. Tento rozdiel môže dosahovať až 400 oC.  

Jedno z hlavných kritérií pre klasifikáciu magmy je obsah oxidu kremičitého. Podľa 

zaužívanej terminológie sú magmy označované ako bázické, pri nízkom obsahu SiO2 a ako 

kyslé, pri vysokom obsahu SiO2. Sú tri základné skupiny magiem:  

Bazaltové (bázické), ktoré vznikajú v hĺbkach 95 – 250 km pri teplotách 1300 až 

1500 oC. 

Andezitové (intermediárne), vznikajúce pretavením sedimentárno-vulkanických 

hornín pevninskej a oceánskej kôry pohltenej do vrchného plášťa pozdĺž subdukčnej 

zóny, resp. kolíznych zón. 

Granitové (kyslé), vznikajúce diferenciáciou bazaltovej magmy, resp. pretavovaním 

starších sedimentárno-vulkanických hornín a vznikajú v subdukčných a kolíznych 

zónach. 

 

Fázové a mineralogické zloženie magmatických hornín je ovplyvňované 

podmienkami pri transporte magmy smerom k zemskému povrchu. Výrazne sa na ňom 

prejavuje najmä rýchlosť chladnutia, ktorá ovplyvňuje veľkosť vykryštalizovaných zložiek 

a rozhoduje tiež o tom, či hornina bude obsahovať kryštalické alebo amorfné zložky. 

Pomalé chladnutie spôsobuje vznik hrubokryštalických materiálov, rýchle zasa 

jemnokryštalických, prípadne sklovitých látok.  

Magmatické horniny môžu mať charakter kompaktných a neporéznych materiálov 

alebo naopak, charakter vysokoporéznej hmoty, s veľkou variabilitou pórovitej štruktúry. 

Pre klasifikáciu magmatických hornín sa používajú dve hlavné kritériá. Prvým je genéza, 

resp. miesto ztuhnutia magmy a druhým je obsah SiO2 (obr. 4.02.). Na základe prvého 

kritéria sa magmatické horniny delia na hlbinné, ktoré vznikali pod povrchom a ich 

mineralogické a fázové zloženie je ovplyvnené pomalým tuhnutím magmy, žilné, ktoré 

vznikli ztuhnutím magmy v puklinách a výlevné, ktoré vznikli rýchlym tuhnutím lávy na 

zemskom povrchu. Podľa druhého kritéria sa magmatické horniny, podobne ako magmy, 

delia na kyslé, intermediárne, bázické a ultrabázické (tab. 4.01.). Mineralogické zloženie 

magmatických hornín je závislé od teploty tuhnutia lávy. Postupnosť, podľa ktorej 
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kryštalizujú jednotlivé minerály z magmy v rôznych teplotných oblastiach ukazuje 

Bowenova reakčná schéma (obr. 4.03.). 

 

Obr. 4.02. Mineralogické zloženie bežných magmatických hornín. V hornej časti obrázka 

sú uvedené názvy intruzívnych hornín a príslušných extruzívnych hornín (extruzívne 

horniny sú uvedené v zátvorkách); (Os y: zastúpenie minerálov v objemových percentách.) 

Tab. 4.01. Bežné typy magmatických hornín 

Obr. 4.03. Bowenova reakčná schéma ukazuje postupnosť, podľa ktorej kryštalizujú 

jednotlivé minerály z magmy v rôznych teplotných oblastiach 

 

Dôležitými opisnými vlastnosťami magmatických hornín je ich textúra a štruktúra. 

Termínom „textúra“ sa charakterizuje hornina na základe veľkosti, tvaru a rozmiestnenia 

kryštálov. Masívnu, homogénnu resp. rovnorodú alebo všesmernú textúru chrakterizuje 

homogénny vzhľad; v hornine nie je možné bez použitia mikroskopu identifikovať 

jednotlivé minerály. Takúto textúru majú najmä hlbinné horniny. Porfyrickú textúru majú 

hrubokryštalické horniny so širokospektrálnou distribúciou veľkosti jednotlivých 

kryštálov; spravidla je v nej prítomné malé množstvo veľkých kryštálov v spolu s veľkým 

množstvom malých. Sklovitú textúru majú amorfné magmatické horniny, ktoré vznikli 

veľmi rýchlym ochladením horúcej magmy (napríklad v atmosfére) vo forme skla. 

Pyroklastická (alebo tufitická) textúra je typická pre horninu, obsahujúcu veľké časti 

vykryštalizovanej horniny v základnej jemnozrnnej hmote, napríklad vo vulkanickom 

popole. Guľovitú (orbikulárnu) textúru majú horniny, obsahujúce guľovité (sferoidálne) 

alebo elipsovité útvary, v ktorých je možné pozorovať striedanie svetlých a tmavých 

prúžkov, ako výsledok periodickej kryštalizácie. Tečenie lávy sa prejavuje vrstevnatou 

(prúdovitou resp. fluidálnou) textúrou. Metamorfované horniny môžu mať v dôsledku 

deformujúceho tlaku bridličnatú textúru. Horniny, v ktorých minerály nemajú 

jednosmernú orientáciu zŕn, majú chaotickú textúru. V dôsledku úniku plynov z tuhnúcej 

magmy vzniká pórovitá (vezikulárna) textúra. V prípade následného vyplnenia dutín 

sekundárnymi minerálmi vzniká mandľovcovitá textúra. 

Štruktúra je ďalší z popisných parametrov horniny, v ktorom sa kumuluje jednak 

stupeň kryštalickosti (štruktúry plnokryštalické, polokryštalické a sklovité) a jednak 

relatívna veľkosť minerálnych súčastí (štruktúry rovnomerne zrnité a nerovnomerne 

zrnité).  
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K najdôležitejším horninotvorným minerálom magmatických hornín patria živce, 

foidy, sľudy, pyroxény, amfibol a olivín. Zo sľúd je muskovit v magmatických horninách 

menej rozšírený ako biotit  a vyskytuje sa najmä v granitoch a pegmatitoch. 

K produktom magmatizmu patria aj minerály, ktoré vznikajú sublimáciou látok pri 

teplotách roztavenej magmy a spätne kryštalizujú z vulkanických plynov pri dosiahnutí 

zemského povrchu. Príkladom je elementárna síra, Fe2O3, SiO2, niektoré chloridy, fluoridy 

a sulfidy katiónov NH4
+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Al3+ a Fe3+.  

Z environmentálneho hľadiska si zasluhujú pozornosť fluoridy a chloridy, ktoré sú 

zdrojom HF a HCl, nakoľko pri vysokých teplotách reagujú s vodou: 

 

2H2O  + SiF4  →  4HF  + SiO2 

 

  

Charakteristika hlavných magmatických hornín 
 

Geologická charakteristika týchto hornín je relatívne komplikovaná, pretože 

zohľadňuje nielen mineralogické zloženie, ale aj pôvod, textúru, štruktúru a sekundárne 

zmeny horniny. Nasledovné charakteristiky magmatických hornín sa obmedzujú na ich 

základnú a orietačnú charakteristiku. 

 

 

Horniny s kremeňom 
 

Granit (žula), granodiorit a kremenný diorit sú najbežnejšie vyvreté horniny. Sú to 

svetlé, hlbinné horniny, súhrnne označované ako granitoidy. Líšia sa v obsahu živcov. 

Majú svetlosivý, zelenkastý, modrastý alebo naružovelý farebný odtieň.  

Žulu tvoria zrná kremeňa, draselných živcov, plagioklasov, biotitu a ojedinele 

aj amfibolu; ako akcesorické minerály často obsahuje muskovit, zirkón, turmalín, rutil, 

apatit a iné. Žula môže byť jemnozrnná až hrubozrnná a vyznačuje sa kvádrovitou, 

guľovitou alebo stĺpcovitou odlučnosťou. Na žulové masívy sa viažu hydrotermálne 

ložiská, ktoré sú zdrojom väčšiny farebných kovov. 

Výskyt žuly je na Slovensku pomerne zriedkavý, naopak granodiority sú 

prevládajúcou horninou jadrových pohorí x. 
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Žula má mnohostranné použitie. Je to kvalitný stavebný kameň. Po vyleštení sa 

používa ako cenený dekoračný a dlažobný kameň. Pre takéto účely sú potrebné veľké 

bloky horniny bez  viditeľných porúch. Tieto na Slovensku nenájdeme, pretože väčšina 

hornín bola značne porušená pri následných, mladších horotvorných procesoch. Naopak 

najväčšie žulové bloky sa ťažia napríklad vo Fínsku; na stavbu kostolov v Petrohrade sa 

použili 100 ton vážiace monolity pochádzajúce práve z Fínska.  
   

x jadrové pohoria: pohoria, ktorých jadrá sú tvorené metamorfovanými horninami 

a veľkými žulovými telesami; tieto vznikli utuhnutím lávy vo veľkých hĺbkach.  

Na Slovensku sú tieto jadrové pohoria: Malé Karpaty, Považský Inovec, Tríbeč, 

Strážovské vrchy, Žiar,  Veľká Fatra, Malá Fatra, Nízke Tatry, Vysoké Tatry a Branisko  

 

Obr. 4.04 a. Žula (Vysoké Tatry) 

Obr. 4.04 b. Gabrodiorit (Freiberg, 9 cm) 

Obr. 4.04 c. Granodiorit; ružové zrná sú draselné živce, biele a zelenkasté sú plagioklasy, 

priehľadné sú kremenné zrná (Veľká studená dolina – Vysoké Tatry, 6 cm) 

Obr. 4.04 d. Biotický granit (Veľká studená dolina – Vysoké Tatry, 7 cm) 

Obr. 4.04 e. Granodiority sú prevládajúcou horninou centrálnej časti Vysokých Tatier 

 

Aplit je veľmi jemná žula. Jej názov je odvodený od gréckeho slova haploos 

(jednoduchý). Je to biela cukrovitá až bledosivá žilná hornina často so žltkastým odtieňom, 

s veľkosťou zŕn nepresahujúcou 2 mm. Obsahuje takmer výlučne kremeň, plagioklas a 

draselné živce; ostatné  minerály, najmä biotit, turmalín a muskovit obsahuje len vo veľmi 

malých (akcesorických) množstvách.  

Na Slovensku sa aplit vyskytuje najmä jadrových pohoriach - Malých Karpatoch, 

Považskom Inovci, Strážovských vrchoch, v ostatných kryštalických pohoriach napr. 

v Slovenskom Rudohorí sa vyskytuje len ojedinele. 

 

Obr. 4.05 a. Aplit biely (Harz, Nemecko, 8 cm) 

Obr. 4.05 b. Aplit turmalinický (Csuhenovské údolie, Maďarsko, 9 cm)  

 

Pegmatit je všeobecný názov pre kyslé, hrubozrnné až veľmi hrubozrnné horniny 

s veľkosťou zŕn nad 2 mm. Názov horniny je odvodený od gréckeho slova pégma 

(spevnenie). Pegmatit má rovnaké minerálne zloženie ako granit, teda obsahuje najmä 
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kremeň, plagioklasy, K-živce, granáty, muskovit a biotit. Podľa prevládajúcej zložky sú 

pegmatity živcové, muskovitové alebo turmalínové. Pegmatity sú voči zvetrávaniu odolné, 

žilné horniny, vznikajúce na okrajoch granitových intrúzií pri pomalom chladnutí magmy 

vo veľkých hĺbkach, za spolupôsobenia vodných pár a plynov.  Preto obsahujú aj niektoré 

prchavé zložky, ako sú napríklad voda, fluór, chlór a iné, ako aj veľmi zriedkavé prvky 

lítia, rubídia, cézia, nióbu, tantalu, tória, uránu a iné.           

Pegmatit sa vyznačuje veľkými rozmermi kryštálov a preto je častým zdrojom 

dokonale vyvinutých kryštálov a to nielen pre mineralogické účely ale najmä pre  

priemyselné použitie. Ide o využitie najmä v keramickom, sklárskom a elektrotechnickom 

priemysle.  Z pegmatitu sa získava  muskovit ale aj drahé kamene, ako napríklad topás 

akvamarín a iné. Horná hranica kryštálov v pegmatitoch sa môže pohybovať aj nad 

hranicou 1 m; v Nórsku sa našli kryštály draselných živcov s rozmermi 10 x 10 m a biotitu 

s plochou 7 m2. V niektorých svetových prírodovedných múzeách si možno pozrieť 

niekoľko ton vážiace kryštály kremeňa. V USA sa našiel 14 metrov vysoký kryštál 

spodumenu (pyroxén). Akumulácie pegmatitov tvoria často aj rudné ložiská, z ktorých sa 

získava molybdén, cín, volfrám a iné kovy.  

Pegmatity sa na Slovensku vyskytujú najmä v Malých Karpatoch, Veľkej Fatre, 

Tatrách; v iných pohoriach sa vyskytujú iba ojedinele. 

 

Obr. 4.06 a. Pegmatit (Železná studnička, Malé Karpaty, 7 cm) 

Obr. 4.06 b. Pegmatit  (Malé Karpaty, 9cm) 

Obr. 4.06 c. Hornina ťažená pri stavbe tunela Lamač v Bratislave. 

 

Ryolit je svetlá, sivohnedá alebo často červenohnedá výlevná hornina s podobným 

zložením ako má žula. Obsahuje kremeň, sanidín (K-živec), plagioklas a biotit. Ryolity 

majú často pórovitú textúru. Názov horniny je odvodený od gréckych slov rhyax (prúd) 

a litos (kameň).  

Na Slovensku sa ryolity najčastejšie vyskytujú v okolí Žiaru nad Hronom, Vyhní, 

Starej Kremničky a v Tokajskom pohorí. 

Ryolit sa používa najmä ako stavebný kameň.     

 

Obr. 4.07 a. Ryolit (Štiavnické Vrchy, 80 cm) 

Obr. 4.07 b. Sklený ryolit (Štiavnické Vrchy, 30 cm) 
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Obr. 4.07 c. Kamenné more vo Vyhniach tvoria veľké ryolitové balvany pravdepodobne 

uvoľnené pri zemetrasení   

Obr. 4.07 d. Kamenné more (detailný záber) 

Obr. 4.07 e. Štiavnické vrchy je pohorie, ktoré vzniklo vulkanickou činnosťou. V minulosti 

bola na tomto území koncentrovaná najmä ťažba rúd; v súčasnosti sa tu ťažia najmä 

nerudné suroviny.    

 

Dacit je svetlosivá až tmavosivá výlevná hornina s obsahom kremeňa, biotitu, 

amfibolu, pyroxénu a plagioklasu. Základná hmota dacitu je sklovitá; vyskytujú sa v nej 

výrastlice vyššie uvedených minerálov  Farebne je dacit podobný andezitu a často sa s ním 

aj spolu vyskytuje. Názov horniny je odvodený od názvu rímskej provincie Dácie. 

Dacit sa vyskytuje napríklad v Štiavnických vrchoch. 

Táto hornina sa používa ako stavebný kameň. 

 

Vulkanické sklá 

Vznikajú rýchlym tuhnutím lávy, ktoré je obyčajne spôsobené blízkosťou vodného 

prostredia. V dôsledku vysokej viskozity magmy bola v nej sťažená kryštalizácia 

minerálov. Preto majú vulkanické sklá charakter amorfných látok.  Zložením zodpovedajú 

vulkanické sklá ryolitom resp. granitom. Delia sa na sklá s nízkym obsahom vody (asi 

0,5 %), napríklad pemza a obsidián a sklá s vysokým obsahom vody (asi do 10 %), 

napríklad smolok a perlit. Zloženie je podobné ryolitom.  

 

Obsidián má čiernu, červenkastú, tmavohnedú alebo zelenkastú farbu a lastúrovitý 

lom. Vyskytuje sa na východnom Slovensku v okolí Selešky pri Bodrogu. Zo svetových 

nálezísk sú známe Liparské ostrovy a Yellowstonský národný park (USA). 

 

Pemza je ľahké penovité vulkanické sklo s hustotou nižšou ako má voda. 

Najčastejšie má zloženie ako ryolit. 

Pemza sa na Slovensku nevyskytuje. Známe výskyt je na Liparských ostrovoch  pri 

Sicílii. 

 

Smolok je vulkanické sklo, ktoré sa líši od obsidiánu tým, že má smolný lesk; farba 

je však podobná. Okrem sklovitej masy, ktorá tvorí jeho hlavnú časť, obsahuje aj výrastlice 

kremeňa, biotitu, pyroxénov a iných minerálov.  
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Smolok sa vyskytuje najmä v Štiavnických vrchoch (Hliník) a na východnom 

Slovensku.  

Perlit je sivé až modrosivé vulkanické sklo s výraznou gulôčkovitou odlučnosťou. 

Vyskytuje sa spolu s ryolitmi. 

Perlit je významnou priemyselnou surovinou. Vysokoteplotnou termickou úpravou je 

možné zvýšiť jeho pórovitosť, čo umožňuje využívať perlit ako kvalitný tepelno- alebo 

zvukovo-izolačný materiál. Tento sa používa najmä v stavebníctve  a metalurgii. Perlit sa 

tiež používa ako filtračný a sorpčný materiál, ako aj v banskej technike pri znižovaní 

hustoty vrtných výplachových suspenzií.  

Perlit sa u nás nachádza na východnom Slovensku a v Štiavnických vrchoch. Ložiská 

perlitu sú priemyselne využívané. 

 

Obr. 4.08. Vulkanické sklo (Liparské ostrovy, 11 cm) 

Obr. 4.09. Pórovitá vulkanická hornina (Vezuv, 8 cm) 

 

 

Horniny bez kremeňa 
 

Syenit je stredne zrnitá, hlbinná magmatická hornina. Má svetlú farbu; syenit je 

biely, sivý, ružový alebo červený. Táto hornina neobsahuje  kremeň, naopak obsahuje 

draselné živce. Tmavé časti tejto horniny sú spôsobené prítomnosťou amfibolov, 

pyroxénov, diobsidu (kremičitan horečnato-vápenatý) a biotitu. Vzniká v menších 

intruzívnych telesách a vyskytuje sa spolu s granitmi. Je to pomerne vzácna hornina. 

Názov horniny je odvodený od starogréckeho názvu Asuánu v Egypte.  

Syenit sa používa ako dekoračný kameň. Na Slovensku sa syenit nevyskytuje. 

 

Diorit je pomerne málo rozšírená jemnozrnná až stredozrnná hlbinná hornina 

podobná žule. Vyskytuje sa spolu so žulou. Má tmavosivú až zelenosivú farbu s približne 

rovnakým zastúpením svetlých a tmavých minerálov. Svetlé minerály sú zastúpené najmä 

plagioklasmi (andezínom a oligoklasom) a tmavé minerály amfibolmi, pyroxénmi 

a biotitom. Názov horniny je odvodený od gréckeho slova dihorizo (rozlišovať). 

U nás sa vyskytujú menšie telesá dioritu v Strážovských vrchoch, Nízkych Tatrách, 

Vysokých Tatrách, Malých Karpatoch, v Slovenskom rudohorí. 

Diorit sa používa ako dekoračný kameň. 
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Obr. 4.10. Biotiticko-amfibolický diorit (Neunstein, Nemecko, 9 cm) 

 

Andezit je najrozšírenejšia výlevná magmatická hornina. Jej meno je odvodené od 

juhoamerického pohoria Andy.  Má zloženie podobné dioritu. Najčastejšie má svetlosivú 

až tmavosivú farbu. Základná hmota obsahuje svetlé aj tmavé výrastlice. Svetlé sú 

plagioklasy, tmavé patria pyroxénu, amfibolu a biotitu. Základná hmota andezitu je tvorená 

tými istými minerálmi. Andezity, postihnuté postvulkanickou hydrotermálnou činnosťou, 

sa nazývajú propylity a majú zelené alebo zelenošedé sfarbenie.  

Najznámejšie výskyty andezitu sú v Kremnických a Štiavnických vrchoch, vo 

Vihorlate a Slanských vrchoch. Zvyškami veľkých andezitových prúdov sú napríklad  

vrchol Sitna (Štiavnické vrchy) a Sninský kameň vo Vihorlate.   

Andezit sa používa ako stavebný kameň. 

 

Obr. 4.11. Andezit (Štiavnické vrchy, 15 cm) 

 

Gabro je bázická hlbinná hornina, obsahujúca tmavé minerály napr.: pyroxény, 

amfiboly, biotity, Ca-plagioklas, olivín resp. magnetit. Je tmavej, obyčajne sivočiernej až 

zelenočiernej farby. Jej názov je odvodený od obce Gabbro v severnom Taliansku. 

U nás sa gabro vyskytuje pri Dobšinej; je to však pomerne zriedkavá hornina. 

Táto hornina nemá veľký praktický význam. 

 

Obr. 4.12 a. Gabro s amfibolom (Eberstadt, Nemecko, 10 cm) 

Obr. 4.12 b.   Gabro jemnozrnné (Odenwald, Nemecko, 9 cm) 

 

Čadič (bazalt) je sivočierna až čierna, bázická, efuzívna (výlevná) hornina s vysokou 

hustotou a veľmi jemnozrnnou až jemnozrnnou  štruktúrou. Obyčajne je to celistvá 

hornina, v ktorej nie je možné identifikovať voľným okom jednotlivé kryštály. Zložením je 

čadič identický s gabrom. Hlavné minerály v čadičoch sú Ca-plagioklas a pyroxén; ako 

vedľajšie sa vyskytujú najmä apatit, magnetit a olivín. Vedľajšie minerály môžu vytvárať 

aj niekoľkocentimetrové výrastlice. V dutinách čadiča je možné nájsť aj kremenné drúzy. 

Názov horniny pochádza z etiópskeho slova basal, označujúceho kameň, ktorý obsahuje 

železo. 
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Čadič je hojne sa vyskytujúca kontinentálna hornina, ale zároveň patrí medzi 

najdôležitejšie horniny tvoriace oceánske dno. Bazalt vzniká chladnutím málo viskóznych 

bazaltových láv. Pri tuhnutí na zemskom povrchu vytvára typickú stĺpovitú odlučnosť, pri 

ktorej sa vytvárajú obyčajne šesťboké hranoly s hladkým povrchom.   

Na Slovensku sa čadič vyskytuje v Štiavnických vrchoch a Cerovej vrchovine. 

Z čadiča je najmladšia slovenská sopka Putikov vrch pri Breznici, ktorá bola činná vo 

štvrtohorách.   

Čadič sa už v dávnej minulosti používal ako stavebný kameň. Čadičové kocky sa 

odjakživa používali na dláždenie ciest. K novším aplikáciám čadiča patrí výroba chemicky 

odolných rúr a potrubí a výroba tepelnoizolačných materiálov (minerálne alebo „sklené“ 

vaty).  Oba typy produktov sa vyrábajú tavením čadiča a následným ďalším spracovaním  

taveniny.   

 

Obr. 4.13 a. Čadič (Štiavnické vrchy, 15 cm)  

Obr. 4.13 b. Vrstvy bazaltu (Čamovce)  

 

Melafýr je hornina ktorej meno je odvodené z gréckeho slova melas – čierny. Môže 

byť síce čiernosivý ale často je sivozelený alebo červenohnedý. Melafýr je výlevná hornina 

a zaraďuje sa do všeobecnej skupiny bazaltov. Minerálnym zložením sa podobá gabru. 

Tvoria ho zásadité plagioklasy a pyroxény; často obsahuje olivín, sopečné sklo a rudné 

minerály, napr. magnetit a ilmenit. Melafýr je jemnozrnný až stredozrnný ale niektoré typy 

melafýrov obsahujú dutiny, ktoré zostali po uniknutí plynov z lávy. Tieto dutiny sa 

postupne zapĺňali roztokmi kyseliny kremičitej alebo alkalických kremičitanov.  Niekedy 

je možné nájsť v dutinách melafýrov tieto roztoky; častejšie však z nich vykryštalizoval 

chalcedón, achát, záhneda, ametyst alebo iné polodrahokami. 

Melafýr je kvalitným stavebným kameňom, používaným najmä pri budovaní ciest. 

U nás sa ťaží napríklad na severnom okraji Malých Karpát a v Kvetnici pri Poprade.   

 

Obr. 4.14 a. Melafýr (Kvetnica pri Poprade, 12 cm) 

Obr. 4.14 b. Melafýr (Kvetnica pri Poprade, 12 cm) 

Obr. 4.14 c. Melafýr (Sološnica, 12 cm) 
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Amfibolovce (hornblendity), pyroxénovce (pyroxenity), olivínovce (peridotity) sú 

horniny obsahujúce najmä tmavé minerály. Ich názvy sú odvodené podľa prevládajúcej 

zložky. 

Amfibolovce patria k bázickým alebo ultrabázickým horninám a môžu obsahovať aj 

kremeň. Sú to stredozrnné až hrubozrnné horniny a tvoria najčastejšie iba samostatné 

drobné telesá alebo sú súčasťou väčších výlevných telies. 

Pyroxénovce sú ultrabázické, zelenosivé, resp. hnedasté horniny s veľmi nízkym 

obsahom živcov,  resp. sú bez živcov. 

Olivínovce sú podobne ako pyroxénovce takmer bezživcové horniny. Sú stredozrnné 

až hrubozrnné. Akcesorické minerály môžu byť železito–horečnaté kremičitany a rudné 

minerály. 

Veľký význam majú ako horniny, na ktoré sú viazané rudné ložiská niklu, železa, 

titánu, kobaltu, chrómu a platiny, ako aj nerudné ložiská mastenca, azbestu a magnezitu.    

 

Obr. 4.15 a.  Amfibolovec (Nórsko, 11 cm) 

Obr. 4.15 b. Pyroxenit jemnozrnný (Taliansko, 10 cm) 

 

Horniny s foidmi 

 

Tieto horniny obsahujú ako hlavnú zložku foidy, teda minerály nefelín, leucit, 

sodalit, analcím a noseán. Tieto horniny môžu obsahovať živce. 

  

Nefelinický syenit je intermediárna, vyvretá, svetlosivá, stredne až hrubozrnná 

hornina bez kremeňa s obsahom 55 až 65 hmot. % SiO2. Hlavné minerály tvorí živec, 

nefelín, amfibol a sľuda. 

Význam tejto horniny je veľký, pretože na nefelinický syenit môžu byť viazané 

ložiská apatitu.  

 

Pyroklastické horninyx (pyroklastiká) sú produktom explozívnej vulkanickej 

činnosti a predstavujú najširšiu skupinu vulkanických produktov. Typickými 

predstaviteľmi sú rôzne druhy tufov, ktoré vznikli usadzovaním pôvodného vulkanického 

materiálu, buď v suchom (terestrické tufy) alebo vodnom prostredí (subakvatické tufy). 

Ich názvy sú odvodené od názvov materskej horniny, napríklad tufy ryolitové, bazaltové, 

resp. andezitové.   
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Veľkosť úlomkovitého materiálu v pyroklastikách sa pohybuje vo veľkom rozmedzí 

– od prachových častíc s rozmermi niekoľkých mikrometrov až po balvany a bloky 

s veľkosťou nad 25 centimetrov.  

K najrozšírenejším pyroklastickým horninám na Slovensku patria andezitové tufy 

v neovulkanických pohoriach Slovenska, ako aj ryolitové tufy, ktoré sa vyskytujú pri Žiari 

nad Hronom. 

Napriek tomu, že termínom tuf sa označujú spravidla horniny vulkanického pôvodu, 

existujú aj tufy sedimentárneho pôvodu, ako napríklad vápenný tuf, ktorý označuje sypký 

nespevnený sediment, vznikajúci vyzrážaním z vodných roztokov.   

Tufy sa používajú najmä ako stavebný materiál a ako prísady do mált a cementu.  

Je niekoľko miest na svete ale aj na Slovensku, kde sa ľudské príbytky budovali vytesaním 

do  mäkkých tufových hornín. 

 
x Pyroklastické horniny sú vulkanické horniny obsahujúce úlomky hornín. Názov je 

tvorený z gréckych slov „pyro“ (oheň) a „klasis“ (zlomenina).     
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                                                                                                             Sandberg pri Devínskej Novej Vsi 

 
 
4.2. Sedimentárne horniny  

 

Sedimentárne horniny patria do skupiny druhotných hornín. Vznikajú zvetrávaním 

magmatických alebo metamorfovaných hornín. Sedimentárne horniny tvoria asi 5 % zo 

16 kilometrovej, povrchovej vrstvy zemskej kôry. Ich lokálny obsah môže byť značne 

vyšší; napr. v Podunajskej nížine je až 6 km hrubá vrstva neogénno-kvartérnych 

sedimentov, čo predstavuje asi 30 %. Ich význam, z hľadiska životného prostredia, je však 

oveľa väčší, ako by zodpovedalo tomuto zastúpeniu. Hlavný dôvod je ten, že najväčšia 

časť sedimentárnych hornín je sústredená na zemskom povrchu, teda v tenkej vrstve, ktorá 

je v bezprostrednom styku s atmosférou, biosférou a hydrosférou. Zloženie a vlastnosti 

tejto vrstvy zásadným spôsobom ovplyvňujú mnohé stránky života. Napríklad 

poľnohospodárska činnosť je významným spôsobom ovplyvňovaná typom sedimentárneho 

podložia, pretože určuje zloženie pôdy a hydrologické pomery v pôdnych vrstvách. 

Významným faktom je aj to, že väčšina priemyselných surovín sa získava zo 

sedimentárnych hornín alebo je viazaná na tieto horniny. 
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 Názov sedimentárna hornina je odvodený od hlavného deja, ktorý sa podieľa na 

vytváraní týchto hornín. Vznik sedimentárnych hornín pozostáva z niekoľkých čiastkových 

dejov - zvetrávania, transportu produktov zvetrávania, sedimentácie a diagenézy.  

 

Zvetrávanie 
 
Zvetrávanie je komplexný dej, ktorý vedie k degradácii horniny (obr. 4.19 a.). Môže 

mať povahu fyzikálnych alebo chemických zmien. Podľa povahy dejov, podieľajúcich sa 

na zvetrávaní, ho delíme do troch kategórií - fyzikálneho, chemického a biologického 

zvetrávania.  

Napriek tomu, že zvetrávanie je prvou fázou vzniku sedimentárnych hornín, existuje 

environmentálny aspekt tohoto deja. Ten spočíva v tom, že mnohé horniny sú zároveň 

veľmi rozšíreným stavebným materiálom alebo aspoň ich zložkou, napríklad v betónoch. 

Ich zvetrávanie spôsobuje eróziu stavebných objektov (obr. 4.19 b.). 

Fyzikálne zvetrávanie spôsobuje fragmentáciu hornín, napríklad v dôsledku 

skupenských premien vody, obsiahnutých v puklinách pôvodnej horniny alebo v dôsledku 

kryštalizácie vodných roztokov rozpustených minerálov. Podobné účinky má termická 

expanzia a kontrakcia hornín, vyvolaná dlhodobými a cyklickými zmenami okolitého 

prostredia. Tento proces má významné zastúpenie najmä v nehomogénnych materiáloch 

a to v dôsledku rôznej tepelnej rozťažnosti jednotlivých minerálov. Fyzikálne zvetrávanie 

hornín nespôsobuje zmenu chemického zloženia pôvodnej horniny. Napriek tomu pri 

významnom znižovaní veľkosti častíc pôvodného materiálu (obr. 4.20., obr. 4.21., 

tab. 4.02.), dochádza v dôsledku zvyšovania povrchu častíc k značnému zvýšeniu ich 

reaktivity. V takomto prípade sa teda menia aj chemické vlastnosti horniny. Tento 

fyzikálno-chemický aspekt mechanického resp. fyzikálneho zvetrávania zvyšuje rýchlosti 

následného chemického zvetrávania o niekoľko poriadkov. Environmentálne dôsledky má 

zásadná zmena fyzikálno-chemických vlastností takého materiálu a to najmä sorpčných 

a koloidných vlastností.  

 

Obr. 4.16 a. Obrázok ukazuje zvetrávanie karbonátovej horniny na území Devínskej 

Kobyly 

Obr. 4.16 b. Zvetrávanie hornín v extrémnych podmienkach Vysokých Tatier 

Obr. 4.17. Zvetrávanie môže spôsobovať buď vznik menších častíc, pórovitých častíc 

alebo malých, pórovitých častíc.  
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Obr. 4.18. Abstraktný model zmenšovania veľkosti častice. Na rozdiel od tohoto modelu, 

produktom zvetrávania je často aj vznik ďalšej fázy, najčastejšie roztokov rôznych solí.  

Obr. 4.19. Príklad reálneho zmenšovania veľkosti „častíc“ v prírode  

Obr. 4.20. Zmenšovanie častíc sa môže v prírode odohrávať na rozmerovo veľmi 

rozdielnej úrovni. Ílový produkt zvetrávania ryolitu má priemerný rozmer častíc na úrovni 

niekoľkých mikrometrov; špecifický povrch vzrastá oproti pôvodnej hornine asi o päť 

poriadkov. 

Tab. 4.02. Tabuľka ilustruje zvyšovanie povrchu kocky s hranou 1 cm pri jej abstraktnom 

delení na kocky s hranami 1 .10-1 cm, 1.10-2 cm atď. 

 

Chemické zvetrávanie spôsobuje zmenu chemického a tým aj mineralogického 

zloženia pôvodného materiálu. Hlavné deje uplatňujúce sa pri chemickom zvetrávaní sú 

rozpúšťanie, hydratácia, hydrolýza a oxidácia.  

      

Rozpúšťanie v čistej vode, ako fyzikálny dej, zohráva významnú úlohu v prípadoch 

dobre rozpustných minerálov. Aj v prípade málo rozpustných látok, s nízkym súčinom 

rozpustnosti, môže byť tento dej, pri dlhodobom styku horniny s cirkulujúcou vodou, 

veľmi významný. Dôležitú úlohu pri zvetrávaní hornín má však aj rozpúšťanie hornín 

v slabej kyseline uhličitej alebo siričitej, vznikajúcej napríklad rozpúšťaním vzdušného 

oxidu uhličitého alebo oxidu siričitého, v dažďovej vode: 

 

CO2  + H2O →  H+  +  HCO3
–  

SO2  + H2O →  H+  +  HSO3
–

 

Príkladom chemického zvetrávania je zvetrávanie kalcitu: 

 

CaCO3   +   2[H+ (H2O) ] → Ca2+  +  CO2  + 3H2O 

 

Obr. 4.21. Chemické zvetrávanie vápencov spôsobuje vznik rôznych krasových útvarov. 

(Lokalita Ohnište na severnom okraji Nízkych Tatier.) 

 

Kyslá hydrolýza je prevažujúcim dejom pri uvoľňovaní sodíka, draslíka a vápnika zo 

silikátov a vedie k zvyšovaniu koncentrácie anorganických solí v riekach a v konečnom 

dôsledku je zodpovedná za súčasný stav vysokých koncentrácií solí v moriach a oceánoch. 

Tento dej hrá významnú úlohu aj pri zvetrávaní veľkého množstva minerálov, tvoriacich 
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zložku stavebných hmôt. Príkladom je zvetrávanie vápenca, ktorý tvorí významnú zložku 

betónov a iných stavebných materiálov. 

 Oxidácia sa uplatňuje pri zvetrávaní ferromagnetických minerálov. Napríklad 

v olivíne alebo pyroxéne dochádza k oxidácii železa na hematit: 

 

4Fe + 3O2  →  2Fe2O3 

 

Oxidácia železa môže viesť tiež k vzniku limonitu [FeO(OH) ]. 

Hydratácia. Príkladom hydratácie je zvetrávanie anhydritu na sádrovec: 

 

CaSO4  + 2H2O  → CaSO4.2H2O 

 

alebo zvetrávanie hematitu na limonit: 

 

Fe2O3  +  nH2O → Fe2O3. nH2O 

 

Dehydratácia. Dehydratáciu reprezentuje napríklad premena limonitu na hematit: 

 

Fe2O3. nH2O  → Fe2O3  +  nH2O 

 

Oxidačné reakcie sa uplatňujú pri zvetrávaní mnohých rúd, a to najmä sulfidických. 

V takom prípade sa dej označuje ako takzvané sulfidické zvetrávanie. Vážne 

environmentálne dôsledky má najmä oxidácia pyritu FeS2 na kyselinu sírovú a limonit: 

 

4FeS2  + 15O2 + 10H2O → 8H2SO4  +  4FeO(OH) 

 

Táto kyselina je veľmi častou zložkou banských vôd a spôsobuje vážne znečistenie 

spodných vôd a to najmä v dôsledku jej interakcie s minerálmi okolitých hornín.  

Rozpúšťanie mnohých kremičitanov, obsahujúcich železo v oxidačnom stupni II, je 

doprevádzané jeho oxidáciou na Fe(III): 

 

Fe2SiO4  +  4CO2  +  4H2O    →  2Fe2+  +  4HCO3
-  +  H4SiO4 

 

4Fe2+  + 8HCO3
-  +  O2  →  2Fe2O3  +  8CO2  +  4H2O 
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Obe reakcie môžu prebiehať nezávisle na sebe a podieľajú sa na transporte železa 

z kryštálovej mriežky hlinitokremičitanov. Všeobecne oxidačným reakciám podlieha 

najčastejšie železo, mangán a síra.   

Hydrolýza je najvýznamnejší spôsob zvetrávania silikátových hornín. Tento dej 

začína odstránením katiónov z kryštálovej mriežky minerálu, v dôsledku pôsobenia 

protónu, pochádzajúceho z disociácie vody resp. disociácie kyseliny uhličitej a spravidla 

pokračuje zásadnou reštrukturalizáciou pôvodnej mriežky. Príkladom je zvetrávanie 

draselných živcov na kaolinit: 

 

2KAlSi3O8  +  2(H+ + HCO3
-)  +  H2O  →  Al2Si2O5(OH)4  +  2K+  +  2HCO3

-  +  4SiO2 

  

alebo zvetrávanie fosteritu: 

 

Mg2SiO4  + 4CO2  +  4H2O  →  2Mg2+  +  4HCO3
- +  H4SiO4 

 

Zvetrávanie silikátov poskytuje jednak roztok kyseliny kremičitej a jednak ďalšie, 

kremík obsahujúce minerály. Téma zvetrávania silikátov bola podrobnejšie diskutovaná 

v kapitole „fylosilikáty“.  

Rýchlosť chemického zvetrávania silikátov ilustruje tab. 4.22. Spravidla platí, že 

minerály kryštalizujúce z magmy pri vysokých teplotách podliehajú rozkladu omnoho 

rýchlejšie ako minerály „nízkoteplotné“.  

 

Reálne zvetrávanie je komplikovaný dej, pri ktorom sa často uplatňuje paralelne 

fyzikálne aj chemické zvetrávanie a spravidla aj súčasne prebieha niekoľko parciálnych 

procesov, napríklad oxidácia a hydratácia.   

 

Obr. 4.22. Stabilita bežných silikátových minerálov pri chemickom zvetrávaní. Odolnosť 

týchto minerálov kopíruje poradie v Bowenovej reakčnej schéme. Minerály kryštalizujúce 

pri vysokých teplotách (nachádzajúce sa v hornej časti tabuľky), podliehajú zvetrávaniu 

rýchlejšie ako minerály kryštalizujúce pri nízkych teplotách (spodná časť tabuľky)  

Obr. 4.23. Vzhľadom na vysokú odolnosť kremeňa a muskovitu, tieto minerály tvoria 

konečný produkt zvetrávania mnohých hornín.  
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Obr. 4.24. Náhrobné kamene na starých cintorínoch dobre dokumentujú stupeň zvetrávania 

hornín počas jasne vymedzeného časového úseku, ako aj rozdielnu rýchlosť zvetrávania 

rôznych typov hornín (Náhrobný kameň z pieskovca a mramoru na bratislavskom cintoríne 

pri Kozej bráne)  

Obr. 4.25. Chemické zvetrávanie uhličitanu vápenatého v betóne sa podieľa na erózii 

mnohých stavebných objektov (Most  SNP v Bratislave bol postavený v roku 1972) 

 

 

Biologické zvetrávanie sa nazýva degradácia hornín v dôsledku činnosti živých 

organizmov. Biologické zvetrávanie môže spôsobovať veľké množstvo rastlín 

a organizmov, vrátane mikroorganizmov a baktérií. Biologické zvetrávanie tvorí síce 

zvláštnu kategóriu zvetrávania, ale všetky čiastkové deje, ktoré sa na ňom podieľajú, sú vo 

svojej podstate fyzikálnym alebo chemickým zvetrávaním. Napríklad, mechanické 

narúšanie hornín koreňovým systémom je fyzikálnym zvetrávaním, kým rozpúšťanie 

minerálov v pôde organickými kyselinami, vylučovanými koreňovým systémom, je 

chemické zvetrávanie.  

Konečným výsledkom zvetrávania sú úlomky hornín, chemicky odolné minerály 

(napr.: kremeň a muskovit), druhotné minerály (napr.: ílové minerály a hydratované oxidy 

Fe, Si a Al), pravé roztoky (napr. uhličitanov, síranov a chloridov) a koloidné roztoky.  

 

Obr. 4.26 a. Pôda vzniká ako produkt komplexného zvetrávania hornín a preto zloženie jej 

anorganickej časti kopíruje minerálne zloženie pôvodnej horniny. Čiastočne sa to prejavuje 

na podobnom sfarbení pôdy a materskej horniny  (Záber je z hrebeňa Veľkej Fatry) 

Obr. 4.26 b. Biologické zvetrávanie môže byť reprezentované najmä mechanickým 

rozrušovaním hornín (príklad na obrázku) alebo chemickým zvetrávaním 

 

 

Transport a frakcionácia produktov zvetrávania. Produkty zvetrávania môžu zostať 

na mieste vzniku (takzvané alúvium) alebo môžu byť transportované na iné miesto. 

Transport zvetraného materiálu je obyčajne sprevádzaný selektívnou frakcionáciou jeho 

pôvodných zložiek, napríklad z dôvodu rôznej hustoty, veľkosti zŕn alebo ich tvaru. Takýto 

dej môže teda viesť k selektívnej kumulácii určitého minerálu. Transport zvetraného 

materiálu môže mať opäť povahu mechanického, chemického alebo aj biologického deja. 

Najväčšia časť sedimentačného materiálu je transportovaná vodou. Odhaduje sa, že 
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v súčasnosti sa ročne riekami transportujú milióny ton sedimentov. Tento materiál sa 

transportuje v podobe suspenzie, ako dobre pozorovateľné bahno (asi 2/3 celkového 

množstva), ďalej v podobe kompaktných polôh, pohybujúcich sa po dne alebo konečne, vo 

forme rozpustených solí (asi 1/4), najmä rozpustného Ca(HCO3)2, ktorý sa spätne vyzráža 

v podobe CaCO3, napríklad v dôsledku uvoľňovania CO2 do atmosféry: 

 

Ca2+  + 2HCO3
-  →  CaCO3  +  CO2  +  H2O 

 

 Jedným z dejov, pri ktorom dochádza ku kumulácii produktov zvetrávania je 

sedimentácia. Obyčajne sa tým chápe gravitačné usadzovanie tuhých zložiek z vodného 

prostredia (takzvaná mechanická sedimentácia), vyzrážanie solí z vodných roztokov 

(chemická sedimentácia), ako aj biologický transport (biologická sedimentácia). Všetky 

vymenované deje vedú takmer vždy k separačnému oddeľovaniu jednotlivých zložiek. 

V prírode existuje veľa prípadov, keď výsledok takejto separácie je jasne identifikovateľný 

(obr. 4.27.). Stupeň oddeľovania jednotlivých zložiek je silne ovplyvňovaný fyzikálnou, 

chemickou alebo biologickou povahou konkrétneho deja. Napríklad pri gravitačnej 

sedimentácii prebieha separácia jednotlivých zložiek na základe ich hustoty, veľkosti častíc 

a ich tvaru, pretože sedimentačnú rýchlosť guľovej častice podľa Stokesovho zákona,  

určuje vzťah: 

       2r2        
u  =   ––––  (ρ – ρ0) g 
           9 η 

kde r je polomer častice, u je rýchlosť sedimentácie, η je viskozita kvapaliny a ρ resp. ρ0 je 

hustota vody a hustota častice. I keď je rovnica aplikovateľná iba na prípad voľnej 

sedimentácie, k frakcionácii na základe hustoty a tvaru častíc dochádza aj v cirkulujúcich 

kvapalinách. 

 

Obr. 4.27. V dôsledku rôznych fyzikálnych vlastností minerálov a hornín ako aj v dôsledku 

rôznej časovej postupnosti sedimentácie dochádza pri vzniku sedimentárnych hornín 

k vytváraniu vrstiev s rôznym zložením (Sandberg pri Devínskej Novej Vsi) 

Obr. 4.27 a. Pretože transport partikulárnych hornín je vždy spojený so separáciou 

jednotlivých zložiek, často vedie k vytváraniu takmer monominerálnych akumulácií. Na 

obrázku je červený morský piesok, ktorého hlavnou zložkou sú granáty (Chalkidiki) 
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Stupeň chemickej separácie jednotlivých látok je obyčajne závislý na rozdielnej 

rozpustnosti solí. Biologická separácia je veľmi selektívna, pretože je dôsledkom  špecifík 

metabolizmu organizmov, podieľajúcich sa na sedimentácii a transporte. Biologická 

sedimentácia a biologický transport vedú často ku vzniku takmer čistých kumulácii 

anorganických látok.  

Poslednou fázou vzniku sedimentárnych hornín je spevnenie zrnitého materiálu. 

Zúčastňuje sa na ňom niekoľko dejov s fyzikálnou alebo aj s chemickou povahou. 

K spevneniu môže dochádzať vplyvom vonkajšieho tlaku, v dôsledku zníženia obsahu 

vody, rekryštalizáciou, resp. inými fázovými premenami alebo aj infiltráciou roztokov do 

voľných priestorov pórovitých alebo zrnitých materiálov, s následným odparením a 

vykryštalizovaním rozpustených zložiek. V konečnom dôsledku dochádza k zvýšeniu 

hustoty a mechanickej pevnosti pôvodného materiálu a zníženiu jeho pórovitosti. 

 

 

Horninotvorné minerály sedimentárnych hornín 

 

K typickým horninotvorným minerálom sedimentárnych hornín patria kremičitany, 

napríklad ílové minerály, uhličitany (kalcit, aragonit, dolomit, siderit a rodochrozit), oxidy 

(napríklad kremeň, opál, hematit, bauxit, limonit), sírany (sádrovec a anhydrit), chloridy 

(kamenná soľ, sylvín a karnalit), fosforečnany - apatit Ca3(PO4)2OH, fluoridy, sulfidy 

a horninotvorné látky organického pôvodu, ako napríklad uhlie alebo bitumény. Častou 

zložkou sedimentárnych hornín sú zbytky horninotvorných organizmov. Tieto zahrňujú 

dve hlavné skupiny: 

- vápnité schránky, napríklad dierkavcov alebo koralov, ktoré sú 

tvorené uhličitanom vápenatým a  

- kremité schránky mriežkovcov alebo morských hubiek, s vysokým 

obsahom SiO2.   

 

Obr. 4.28 a. Vápnité alebo kremité schránky rôznych vodných živočíchov sú veľmi často  

významnou zložkou anorganického podielu sedimentárnych hornín (štrkopiesky 

v Sanbergu) 

Obr. 4.28 b. Odtlačky ulít v pieskovcoch v Sandbergu sú pozostatkami treťohorného mora  
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Klasifikácia sedimentárnych hornín  

 

Základné delenie sedimentárnych hornín má dve hlavné skupiny: klastické 

(úlomkovité) a neklastické sedimenty. Prvá skupina zahrňuje horniny, tvorené akumu-

láciami pevných častíc, pochádzajúcich zo zvetrávania materských hornín. Druhá skupina, 

neklastických sedimentárnych hornín, bola vytvorená zrážaním solí z roztokov; tieto 

horniny sa nazývajú chemogénne sedimentárne horniny. 

Klastické horniny sa delia na dve skupiny spevnených a nespevnených sedimentov, 

pričom ďalšie delenie v rámci každej skupiny je odvodené od veľkosti častíc, tvoriacich 

tieto horniny. Veľkosti týchto častíc sa pohybujú v obrovskom intervale niekoľkých 

poriadkov. Najväčšie častice sú balvany a okrúhliaky s veľkosťou nad 256 mm a najmenšie 

tvoria aglomeráty ílových minerálov s veľkosťou menšou ako 1 mikrometer. Delenie klas-

tických sedimentárnych hornín ukazuje tab. 4.03. 

Neklastické horniny sa delia podľa chemického zloženia na osem základných skupín,  

z ktorých sedem skupín zahrňuje látky anorganickej povahy a jedna skupina látky 

organické. 

               

Tab. 4.03. Klastické sedimentárne horniny 

Obr. 4.29. Sutina patrí k triede klastických sedimentárnych hornín 

Obr. 4.30. Štrk je hospodársky veľmi významnou sedimentárnou horninou. 

Obr. 4.31. Piesok patrí k najrozšírenejším sedimentárnym horninám (Sandberg) 

Obr. 4.32. Íly sú veľmi jemnozrnné sedimentárne horniny 

 

Obr. 4.33. Karbonátová brekcia je sedimentárna hornina tvorená úlomkami vápenca, 

dolomitu a dolomitického vápenca (Devínska Kobyla, 60 cm) 

 Obr. 4.34. Pieskovec (Tajov, 8cm) 

Obr. 4.35. Prachovec (15 cm) 

Obr. 4.36. Bridlica (Bukovské vrchy, snímka: 80 cm) 

 

             
 

 
 
 



 108

Charakteristiky hlavných sedimentárnych hornín 
 

 
1. Vápnité horniny 
 

Vápenec je najvýznamnejšia usadená hornina chemického pôvodu. Je to celistvá, 

jemnozrnná a často aj hľuznatá hornina. Sedimentárny pôvod je dobre identifikovateľný na 

základe zreteľnej vrstevnatej štruktúry. Vápence sú biele, sivé, sivočierne až čierne a môžu 

mať byť aj intenzívne sfarbené. Tmavé sfarbenie vápencov je spravidla spôsobené rôznym 

obsahom jemne dispergovaného uhlíka organogénneho pôvodu. Červené vápence obsahujú 

obyčajne oxidy železa. Hlavnou zložkou vápencov je kalcit. Čistý vápenec sa v prírode 

nevyskytuje veľmi často; vo väčšine prípadov je znečistený prítomnosťou dolomitu, 

ankeritu - CaFe(CO3)2 alebo iných minerálov. Práve podľa typu dominantných prímesí sa 

vápence delia na dolomitické, kremité, glaukonitické, ílovité a iné.  

Väčšina vápencov má organogénny pôvod. Tvorili sa nahromadením zvyškov 

morských živočíchov (tieto sú vo vápencoch niekedy dobre identifikovateľné), úlomkov 

kalcitu, činnosťou rias a baktérií alebo vylúčením z presýteného vodného roztoku. Jedna 

z možností klasifikácie vápencov je na základe typu živočíchov podieľajúcich sa na vzniku 

vápencov. Podľa tohto kritéria rozoznávame krinoidovéx, korálové, lastúrnaté a 

numulitovéx vápence. Pretože oceány a moria tvorili počas dlhého geologického obdobia 

väčšinu zemského povrchu, väčšina vápencov je morského pôvodu. Napriek tomu vápence 

vznikali aj zo sladkovodného prostredia; genéza ich vzniku sa zohľadnila aj pri vzniku 

termínu „sladkovodné vápence“. 

Vápenec je veľmi rozšírená hornina a tvorí mohutné súvrstvia vo väčšine 

geologických útvarov. U nás sa vyskytuje tiež veľmi hojne. Väčšina krasových útvarov v 

Slovenskom raji, Slovenskom krase, Nízkych Tatrách, Malej a Veľkej Fatre, Malých 

Karpatoch, ako aj na mnohých iných miestach vznikla vo vápencoch. Asi najznámejšie 

vápencové pohorie na Slovensku sú Belianske Tatry; k turisticky exponovaným 

vápencovým útvarom patrí Tomašovský výhľad v Slovenskom raji alebo Ohnište 

v severnej časti Nízkych Tatier.    

Vápence majú veľký priemyselný význam ako surovina pre výrobu cementov, 

prísada do trosiek pre hutnícku výrobu, surovina pre sklársky priemysel; vápenec sa 

používa tiež v cukrovarníctve a tiež ako pôdne aditívum. Výskyt čistého vápenca je často 

identifikovateľný jednak environmentálne veľmi problematickými povrchovými ťažbami 

tejto horniny ale najmä existenciou cementární, ktoré môžu spracovávať iba vápence 
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s nízkym obsahom prímesí. Najväčšia ťažba vápenca na Slovensku je na severnom okraji 

Malých Karpát, ktorý slúži ako surovina pre výrobu cementu v Rohožníku. V neposlednom 

rade sa vápence používajú ako stavebný kameň. 

 
x krinoidy (crinoidea) sú morské živočíchy ľaliovky, tvorené stonkou a kalichom s 

ramenami; zbytky stoniek ľalioviek sú práve identifikačným znakom krinoidových 

vápencov. 
x numulity sú morské dierkavce s kruhovými vápnitými schránkami 

   

Obr. 4.37 a. Vápenec (Rajecké Teplice, 12 cm) 

Obr. 4.37 b. Vápenec (Javorová dolina – Vysoké Tatry, 15 cm) 

Obr. 4.37 c. Vápenec (Devínska Nová Ves, 11 cm) 

Obr. 4.37 d. Najkrajšie pohorie sedimentárneho pôvodu sú Belianske Tatry (pohľad 

z Veľkej Svišťovky) 

Obr. 4.37 e. Detailný pohľad na vrstevnatú štruktúru vápencov v Belianskych Tatrách 

 

Dolomit je veľmi rozšírená hornina, obsahujúca ako prevažnú zložku minerál 

s rovnakým názvom. Názov horniny je podľa francúzskeho mineralóga D. Dolomieua. 

Dolomit obsahuje prímesi mangánu a železa a častou vedľajšou zložkou je kalcit. Čistý 

dolomit obsahuje 30,4 hmot. % CaO a 21,7 hmot. % MgO. Horniny s nižším obsahom 

Mg2+ sa nazývajú dolomitické vápence alebo vápnité dolomity. Predstavujú prechodné 

horniny medzi vápencom a dolomitom. Dolomit je biela, sivá až krémovohnedá, krehká 

hornina. Je jemnozrnná až strednozrnná.  Dolomity vznikli vyzrážaním priamo z vodného 

prostredia, ale vo väčšej miere sú produktom postupnej náhrady iónov Ca2+ vo vápencoch 

iónmi Mg 2+. V druhom prípade vznik horniny sa nazýva dolomitizáciou. 

Dolomit tvorí celé pohoria; napríklad v Alpách je názov pohoria zhodný s názvom 

tejto horniny (Dolomity). U nás je dolomit veľmi rozšírený a vyskytuje sa najmä spolu 

s vápencami. Tvorí mohutné komplexy v Malej Fatre, Malých Karpatoch, Chočských 

a Strážovských vrchoch. Priemyselne sa využívajú ložiská v Jelšave, v Malých 

Kršteňanoch, Lúke nad Váhom, Rakši, Kraľovanoch, v Ratkovskej Suchej, Ochtinej,  a na 

iných miestach.  

Dolomit sa používa v stavebníctve, pri výrobe špeciálnych cementov a mált, pri 

výrobe horčíka a ohňovzdorných materiálov. Pretože dolomit patrí k významným 
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priemyselným surovinám, jeho ťažba je ako vo svete, tak aj na Slovensku veľká a nesie so 

sebou všetky negatívne dôsledky rozsiahlej povrchovej ťažby.   

 

Obr. 4.38. Dolomitický vápenec (Devínska Kobyla) 

 

Travertíny sú chemické sedimenty s vrstevnatou a pórovitou štruktúrou. Názov 

horniny pochádza z latinského lapis Tiburtinus (kameň z Tiburu). Travertíny majú svetlú, 

bielu, sivobielu až žltohnedú farbu, a to najmä v závislosti na obsahu Fe3+. Sú to značne 

pórovité horniny, vytvárajúce vrstvy a kaskády. Hlavnou zložkou travertínu je kalcit, 

vedľajšou je kremeň. Vznikli vyzrážaním CaCO3 zo studených alebo teplých 

sladkovodných minerálnych prameňov. Na vylučovaní zo studených  roztokov sa 

podieľajú aj niektoré riasy alebo rastliny. Vylučovanie travertínu je pomerne rýchly proces, 

ktorého výsledok môžeme vidieť už v priebehu niekoľkých desaťročí, napríklad pri 

presmerovaní povrchových tokov silne mineralizovaných vôd.  

Na Slovensku sa travertíny vyskytujú na miestach, kde pramene vystupovali 

z veľkých hĺbok a sú silne obohatené rozpusteným hydrouhličitanom vápenatým. Sú to 

miesta rôznych geologických zlomov.  V mnohých prípadoch sú pôvodné pramene stále 

činné a preto travertíny sa veľmi často vyskytujú na území súčasných liečebných kúpeľov 

alebo v ich blízkom okolí. To je prípad travertínovej terasy v Bešeňovej, Lúčkach, 

travertínov v Gánovciach, Vyhní, Vyšných Ružbách, Bojníc a okolia Spišského Podhradia. 

Asi najznámejším výskytom travertínu je prírodná rezervácia Dreveník pri Spišskom 

Podhradí. 

Travertín nemá veľké priemyselné uplatnenie; takmer výlučne sa používa ako cenený 

obkladový stavebný kameň žltej alebo bielej farby. V minulosti sa priamo v lokalitách jeho 

hojného výskytu používal aj ako obyčajný stavebný kameň pre stavbu budov. Takéto 

použitie je však príliš nákladné vzhľadom na relatívne vysokú cenu travertínu a zároveň 

jeho neveľmi výhodné vlastnosti ako stavebného materiálu.  Zrejme najväčšou stavbou na 

Slovensku, v ktorej bol ako stavebný kameň použitý travertín, zostane po dlhú dobu 

Spišský hrad. Ako na pôvodnú stavbu hradu, tak aj na rekonštrukčné práce bol použitý 

biely travertín z neďalekého lomu na Dreveníku (obr. 4.39 e.).         

 

Obr. 4.39 a. Travertín (Dreveník, 10 cm) 

Obr. 4.39 b. Detail travertínových vrstiev vo Vyšných Ružbachoch 

Obr. 4.39 c. Vznik travertínu zo silne mineralizovaných vôd vo Vyšných Ružbachoch 
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Obr. 4.39 cc. Na vylučovaní travertínu z mineralizovaných vôd sa podieľajú aj niektoré 

riasy a rastliny (Vyšné Ružbachy) 

Obr. 4.39 d. Travertínová kopa v Dreveníku pri Spišskom Podhradí 

Obr. 4.39 e. Spišský hrad bol postavený z travertínu, ktorý sa ťažil v neďalekom 

Dreveníku. Tento kameň bol použitý aj na rekonštrukčné práce.    

 

 

2. Kremité horniny 

 

Limnokvarcit je tvrdá, opálová hornina s lastúrovitým lomom, ktorá vznikla 

v sladkovodných panvách vyzrážaním kyseliny kremičitej z horúcich prameňov, 

sprevádzajúcich vulkanickú činnosť. Spektrum sfarbenia je široké, od svetlých odtieňov až 

po čierne. Môže to byť biela, sivá, hnedá, prípadne červená hornina. Na výslednom 

sfarbení sa vo veľkej miere podieľa koncentrácia uhlíka organického pôvodu. Často táto 

hornina obsahuje aj rastlinné zvyšky. Pórovitým analógom limnokvarcitu je gejzirit, ktorý 

vzniká pri erupcii horúcich prameňov, doprevádzajúcich vulkanickú činnosť. Gejzirit je  

biela až sivá pórovitá hornina. Názov limnokvarcitu je odvodený od gréckeho slova limné, 

označujúceho stojacu vodu a nemeckého slova kvarcit (kremenec).  

U nás sa vyskytuje limnokvarcit v Žiarskej kotline, napríklad pri Starej Kremničke. 

Vzhľadom na jeho obmedzený výskyt, nemá limnokvarcit veľký priemyselný 

význam. V minulosti sa používal na výrobu mlecích telies. 

 

Obr. 4.40. Limnokvarcity (Stará Kremnička – Na Kotlišti, 15 a 18 cm) 

 

Diatomit je biela, žltkastá až hnedá mäkká, pórovitá a ľahká hornina, ktorá sa  

značne podobná kriede. Je zložená zo schránok jednobunkových rias – rozsievok 

(Diatomeae), ktorých veľkosť spravidla nepresahuje 10 mikrometrov. Ich obsah sa 

pohybuje vo veľkom rozsahu. V niektorých diatomitoch tvoria schránky rozsievok až 

70 hmot. % celkovej hmoty. Diatomity vznikli na dne chladných morí a jazier. V závislosti 

od podmienok vzniku môže byť diatomit hornina spevnená alebo sypká. 

Diatomit je hornina so značným priemyselným využitím. Používa sa ako 

zvukovoizolačná alebo tepelnoizolačná látka. Používa sa pri brúsení rôznych materiálov a 

zároveň má využitie ako stavebný materiál. Aplikácie environmentálneho charakteru sú 

čistenie,  filtrácie a použitie v sorpčných procesoch.    
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Na Slovensku sa vyskytujú diatomity vo Zvolenskej kotline a na juhu východného 

Slovenska.   

 

Obr. 4.41. Diatomit  (Močiar, 10 cm) 

 

Rádiolarit je tvrdá spevnená hornina s rohovcovitým vzhľadom. Je tmavosivej až 

čiernej, prípadne hnedej až červenej farby. Všeobecne jej sfarbenie závisí od množstva 

organického uhlíka, prípadne obsahu prímesi hematitu. Rádiolarity vznikali zo schránok 

mriežkovcov  (rádiolárií), prípadne aj iných organizmov. Táto hornina zároveň obsahuje aj 

čiastočky ílu a opálu. V rádiolarite sa pôvodné schránky organizmov dajú len veľmi ťažko 

identifikovať, pretože veľmi rýchlo podliehali deštrukcii počas diagenetického procesu. 

Hlavným procesom bola rekryštalizácia, takže rádiolarity staršieho veku sú tvorené 

jemnozrnným kremeňom a chalcedónom.  

Na Slovensku sa vyskytujú rádiolarity v Malých Karpatoch, Strážovských vrchoch, 

Veľkej a Malej Fatre a inde. Ich význam však nie je veľký. Používajú sa najmä  ako cestný 

kameň. Podobná kremitá hornina s obsahom rádiolárií je buližník. Táto sa  používa ako 

skúšobný kameň v zlatníctve ako aj pre výrobu brúsnych kotúčov. Buližník má však na 

rozdiel od rádiolaritu chemogénny pôvod.   

 

Obr. 4.42 a. Rádiolarit (Jaklovce, 10 cm) 

Obr. 4.42 b. Rádiolarit (Stará Ľubovňa, 12 cm) 

 

 

3. Ality 
 

Termín alit je odvodený od chemickej značky hliníka a označujú sa ním horninové 

alebo pôdne vrstvy s vysokým pomerom Al2O3 : SiO2. K alitom sa zaraďujú také vrstvy, 

u ktorých je tento pomer vyšší ako 1.  Zmysel sledovania pomeru uvedených oxidov je 

v tom, že jeden z významných zvetrávacích procesov (takzvané alitické zvetrávanie), ktorý 

intenzívne prebieha najmä vo vlhkých tropických a subtropických oblastiach, je 

rozpúšťanie jemnozrnných foriem kremeňa. Ako kyselina kremičitá resp. kremičitany 

alkalických kovov sa vyplavuje do povrchových prípadne spodných vôd. V dôsledku 

tohoto procesu sa vo vrchných častiach pôdnych horizontov, prípadne vrchných častiach 

zvetralinového plášťa,  znižuje obsah Si a naopak zvyšuje sa zvyšuje obsah oxidov hliníka 
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a železa. Takýto proces má mnoho environmentálnych súvislostí, avšak jeho dôležitosť je 

najmä v tom, že viedol k vytvoreniu významných ložísk bauxitu. Proces „laterizácie“ je 

dobre identifikovateľný podľa výraznej zmeny farby pôvodného materiálu (horniny alebo 

pôdy). Termíny laterit, lateritizácia, lateritový horizont, latosol a iné sú odvodené od 

latinského slova later – tehla. Názov laterit zaviedol v roku 1807 anglický geológ 

F. Buchanan pre označenie mäkkej zeminy červenej alebo okrovej farby, výrazne 

tvrdnúcej v suchom prostredí. Lateritizácia totiž vedie k vzniku tenkých lateritových kôr, 

ktoré je možné rezať na tehly. Lateritizácia prebieha na kremičitanových horninách a to 

v rovinatom alebo mierne zvlnenom teréne, v ktorom dochádza k periodickému pohybu 

hladiny spodných vôd až na úroveň týchto hornín (resp. pôd). Tento proces silne urýchľuje 

transport  SiO2 do spodných vôd. Výsledným produktom tohoto typu zvetrávania sú jednak 

červené, žlté, prípadne fialové vrstvy obohatené oxidmi hliníka a železa a jednak svetlé 

vrstvy reziduálnych minerálov, ako sú napríklad hrubozrnné formy kremeňa, kaolinit a 

ťažké kovy.  

Jeden z významných dôsledkov lateritizácie pôd je ich znehodnocovanie. Výsledná 

pôda je neúrodná a má zlé fyzikálno-chemické vlastnosti. Preto jej poľnohospodárske 

využitie je veľmi obmedzené. Takéto pôdy sa vyskytujú v Strednej Amerike, Brazílii, 

južnej Ázii a na mnohých iných miestach       
 

Laterit je červeno sfarbená hornina s vysokým obsahom hydratovaného Al2O3 

a Fe2O3, obsahujúca kaolinit a kremeň, ako vedľajšie minerály. Vznikol chemickým 

zvetrávaním v podmienkach tropickej klímy. 

 

Bauxit je biela až červenohnedá hornina, ktorá vznikla chemickým zvetrávaním 

hlinitokremičitanov v tropických podmienkach. Obsahuje hydratované oxidy hliníka 

a železa ako hlavné zložky, gibbsit Al(OH)3, böhmit Mg(OH)2 a diaspor AlO(OH), ako 

vedľajšie minerály. Názov bauxitu je odvodený od názvu francúzskeho mesta Les Baux. 

Bauxit je najvýznamnejšou priemyselnou surovinou pre výrobu hliníka. V Európe sa 

ťaží napríklad v Grécku, Rusku, Francúzsku a Maďarsku. Na Slovensku sa bauxit neťaží; 

hliníkareň v Žiari nad Hronom spracováva surovinu dovážanú z Maďarska. 

Environmentálne dôsledky tejto výroby boli v minulosti spojené najmä s rozptylom fluóru 

vznikajúceho rozkladom kryolitu v troske; v súčasnosti ekologickým problémom je najmä 

existencia veľkého množstva hlušiny, zostávajúcej po spracovaní bauxitu.   
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Obr. 4.43 a.Bauxit (Mojtín, 8 cm) 

Obr. 4.43 b. Bauxit (Mojtín, 10 cm) 

 

 

4. Ferolity  

 

Ferolity sú sedimentárne horniny so zvýšeným obsahom železa. Názov „ferolity“ je 

odvodený od chemickej značky železa; podobne ako termíny feralitizácia, prípadne 

feritizácia, ktoré označujú zvetrávacie procesy podieľajúce sa na zvyšovaní obsahu železa 

v horninách. Zloženie ferolitov je rôzne a je vo všeobecnosti je ovplyvňované 

podmienkami ich vzniku.  

Cesty, ktorými mohlo dôjsť ku koncentrácii železa v horninách sú rôzne. Jednou je 

vyššie spomenuté zvetrávanie hornín, ktoré predstavuje najvýznamnejší proces z hľadiska 

ich rozsahu; časť akumumulácií železa je spôsobená transportom hydrotermálnymi 

roztokmi a časť je výsledkom vulkanickej činnosti.   

Železo sa zo zvetrávaných hornín dostáva vo forme pravých a koloidných roztokov, 

pričom rozpúšťanie urýchľuje kyslé a redukčné prostredie. V silne redukčnom prostredí sa 

z roztokov vylučujú sulfidy, v prítomnosti kyslíka sa tvoria uhličitany (siderit) a vo 

výrazne oxidačných podmienkach vznikajú oxidy a hydroxidy. Podmienky vzniku 

kremičitanov železa, ako napríklad glaukonitu a chloritov nie sú celkom objasnené.  

Ferolity sú významné železné rudy. Ich význam a najvýznamnejšie ťažobné lokality 

boli uvedené pri popise jednotlivých minerálov v kapitole 3 .   

 

 

5. Manganolity 
 

Manganolity sú horniny s obsahom minerálov mangánu.  Niekedy sa vyskytujú 

spoločne s ferolitmi ale vzhľadom na významne odlišné podmienky rozpúšťania zlúčenín 

mangánu a železa, ako aj ich spätného zrážania, netvoria obe skupiny sedimentov spoločné 

akumulácie. Význačnou odlišnosťou manganolitov, ktorá vyplýva z chemickej povahy 

zlúčenín mangánu je ich pomalšie zrážanie. To sa spravidla prejavuje na väčších 

transportných vzdialenostiach medzi zdrojovou horninou a konečným výskytom  

manganolitov. Preto sa často ložiská manganolitov nachádzajú vo veľmi vzdialených 
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častiach oceánov. Všeobecne manganolity sú tvorené magnezitom, manganitom a 

pyroluzitom.  

Manganolity sú veľmi významné mangánové rudy. Časť z nich sa ťaží povrchovým 

ale aj hlbinným spôsobom.  Veľké akumulácie mangánu sa nachádzajú na dne oceánov vo 

forme granúl, tvorených rôznymi minerálmi mangánu (obr. 3.021 b.).   

 

Obr. 4.44. Veľká časť mangánu sa nachádza vo veľkých hĺbkach na dne oceánov vo 

forme veľkých granúl, tvorených rôznymi minerálmi mangánu.  Predpokladá sa, že 

rýchlosť ich rastu sa pohybuje od 0,001 do 0,2 mm za 1000 rokov   

 

 

6. Evapority 
 

Evapority sú sedimentárne horniny, ktoré vznikli odparením vody z vodných 

roztokov dobre rozpustných solí. Zväčša vznikli odparovaním morskej a v menšej miere 

jazernej vody. Sú tvorené jednak skupinou halogenidov, pričom výrazne prevažujú 

chloridy (halit NaCl, sylvín KCl, bischofit MgCl2.6H2O), skupinou síranov, ktorá zahrňuje 

jednak anhydrit, sadrovec, thenardit Na2SO4, epsomit MgSO4.7H2O a podvojnými a 

(alebo) zmiešanými soľami, karnalitom KMgCl3.6H2O, kainitom  KMgClSO4.3H2O a 

inými. Ak berieme do úvahy iba typ aniónu, jedná sa iba o dva typy solí: sírany a chloridy. 

Jednotlivé typy katiónov sú zastúpené v nasledovnom klesajúcom poradí: Na+, K+, Mg2+, 

Ca2+.    

Skupinu najrozšírenejších minerálov tvorí halit, anhydrit a sadrovec. Termín 

sadrovec je označením pre minerál CaSO4.2H2O a zároveň aj označením horniny, 

s obsahom rovnomenného minerálu. Halit je minerál, ktorý sa nachádza takmer vo 

všetkých evaporitoch, s výnimkou mnohých ložísk s obsahom takmer čistého anhydritu 

alebo sadrovca. Anhydrit je veľmi často sprievodnou zložkou iných evaporitov, na rozdiel 

od sadrovca, ktorý je doprovodnou zložkou iných evaporitov len veľmi zriedka. Evapority 

obsahujú okrem hlavných zložiek aj dolomit, magnezit, ílové minerály a rôzne iné 

klastické prímesi.   

Z hľadiska výskytu v prírode, druhú skupinu evaporitov tvoria horniny s obsahom 

draselných a horečnatatých solí. Sú reprezentované najmä sylvínom KCl, bischofitom 

MgCl2.6 H2O, karnalitom KMgCl3.6 H2O a kainitom  KMgClSO4.3H2O. Kryštalizujú 
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z vodných roztokov ako posledné. Vzhľadom na ich vysokú rozpustnosť vo vode, je ich  

výskyt zriedkavý a obmedzený je iba na arídne oblasti.  

Poslednú skupinu tvoria rôzne sodné soli. Sú reprezentované síranmi (Na2SO4 a 

Na2SO4.10 H2O), uhličitanmi (Na2CO3.H2O, Na2CO3.10 H2O), dusičnanmi (NaNO3.H2O) 

a boritamni.  Ich výskyt je veľmi zriedkavý z tých istých dôvodov ako v predchádzajúcom 

prípade. 

Evapority môžu byť horniny práškové a sypké, môžu vytvárať povlaky a kôry alebo 

celé vrstvy. Priemyselne sú využiteľné evapority tvoriace veľké telesá celistvých hornín, 

napríklad šošovky, pne a dómy.  

Najrozšírenejšie typy síranov, anhydrit a sádrovec, vznikli z roztokov, ktoré už 

neobsahovali NaCl. Anhydrit kryštalizuje obyčajne pri teplotách nad 42 oC a sadrovec pod 

touto teplotou. Z veľmi koncentrovaných roztokov sa však anhydrit môže vylučovať aj pri 

nižších teplotách. Oba minerály sa môžu za vhodných podmienok reverzibilne meniť jeden 

na druhý. Táto zmena je však doprevádzaná významnými objemovými zmenami 

(hydratácia anhydritu zväčšuje objem asi o 30 až 50 %), takže táto zmena v skutočnosti nie 

je reverzibilnou, pretože táto zmena zásadne mení hydrogeologické podmienky 

v samotnom ložisku.        

Evapority sú veľmi dôležité nerastné suroviny a využívajú sa najmä v chemickom, 

potravinárskom, keramickom a stavebnom priemysle, v poľnohospodárstve, metalurgii, 

lekárstve a iných oblastiach. Rozsah ich ťažby je úmerný ich pomernému zastúpeniu 

v povrchovej časti zemskej kôry; teda z tohto pohľadu sú najvýznamnejšie evapority halit, 

sadrovec a anhydrit. 

 
Obr. 4.45. Sadrovec v ílovej hornine (Novoveská Huta, 15 cm) 
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         Metamorfovaná hornina vyťažená zo strednej časti tunela Branisko (vrása trondhjemitu v amfibolite) 

 
 
 
4.3. Metamorfované horniny 
 

 
Metamorfóza je dej, pri ktorom dochádza k premene materských hornín vplyvom  

vonkajších podmienok. Materskou horninou môže byť hornina magmatická, sedimentárna 

alebo aj metamorfovaná.   

Premeny hornín sú vyvolané zmenou fyzikálnych alebo chemických podmienok, 

v ktorých sa hornina nachádza. Zmena týchto podmienok môže nastať, buď transportom 

tejto horniny do iného geologického prostredia alebo skutočnou zmenou okolitého 

prostredia, napríklad prevrstvením horniny nejakou nadložnou vrstvou. Premena hornín je 

najčastejšie vyvolaná veľkým vonkajším tlakom a zvýšenou teplotou. Vysoké tlaky nemajú 

obyčajne charakter homogénne pôsobiacej sily, ale majú určitú smerovú orientáciu, navyše 

s rôznym pôsobením v rôznych miestach horniny.  

Podmienky, pri ktorých dochádza k metamorfóze hornín, sa dajú označiť ako veľmi 

kritické, čo znamená, že mechanický tlak na horninu vysoko prekračuje podmienky, pri 

ktorých dochádza k spevňovaniu sypkých hornín pri vzniku sedimentárnych hornín. Tlak 
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a teploty dosahujú často hodnoty blízke k hodnotám, pri ktorých dochádza k taveniu 

horniny resp. jej niektorých zložiek. Do kategórie metamorfóz sa však nezahrňuje tavenie 

hornín  na magmu vplyvom vysokých teplôt a tlakov. 
 

Chemické reakcie, ktoré sa podieľajú na metamorfóze hornín, zahrňujú jednak 

homogénne reakcie medzi tuhými fázami a jednak nehomogénne reakcie. Na nich sa 

okrem tuhej zložky, zúčastňuje aj plynná alebo kvapalná fáza, ktoré tvoria ďalšie 

reaktanty, pochádzajúce z roztokov alebo plynného okolia, prípadne tieto sú produktami 

reakcií. 

Reakcie medzi tuhými fázami reprezentuje napríklad premena medzi troma 

polymorfnými minerálmi: andaluzitom, kyanitom (distenom) a sillimanitom. Ďalším 

príkladom je vznik jadeitu a jeho reverzibilná premena na albit a nefelín: 
 

NaAlSi2O6 + SiO2  ↔    NaAlSi3O8 

 
2 NaAlSi2O6  ↔  NaAlSi3O8 + NaAlSiO4 

           jadeit         albit            nefelín 
 

Medzi najdôležitejšie patria tri kategórie chemických reakcií: 

- dehydratačné,  

- dekarbonizačné  a 

- karbonizačné. 
 

Dehydratačné reakcie prebiehajú pri zvýšených teplotách. K významným patria tieto 

reakcie: 

Al2Si4O10(OH)2  →  Al2SiO5  +  3 SiO2  + H2O 

                                     pyrofylit              kyanit        kremeň 

 

KAl3Si3O10(OH)2  + SiO2  →  Al2SiO5  + KAlSi3O8 + H2O 

muskovit             kremeň    sillimanit     živec 

 

KAl3Si3O10(OH)2  →  Al2O3  + KAlSi3O8 + H2O 

                             muskovit                 korund       živec 
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Dekarbonizácia.  Veľmi významnou reakciou je dekarbonizácia kalcitu: 
 

CaCO3 + SiO2  →  CaSiO3  +  CO2 

 

Uvoľňuje sa pri nej oxid uhličitý, ktorý spolu s vodnou parou je najčastejším plynným 

produktom metamorfných procesov. 

  

Oxidačno-redukčné reakcie prebiehajú jednak v blízkosti zemského povrchu, 

v dôsledku styku hornín s atmosferickým kyslíkom, ale tiež v zemskej kôre a vrchnom 

plášti, ktoré obsahujú veľký podiel kremičitanov a oxidov. Dôležité oxidačno-redukčné 

reakcie sú vzájomné premeny magnetitu, hematitu a wüstitu a železa: 

 

6 Fe2O3 →  4 Fe3O4  +  O2 

  hematit     magnetit 

 

2 Fe3O4 →  6 FeO  +  O2 

          magnetit    wüstit 

 

2 FeO →  2 Fe  +  O2 

                                                        wüstit 

 

Fe3O4 →  3 Fe  +  2 O2 

 

Stability minerálov pri metamorfózach závisia jednak od teploty a jednak od 

parciálneho tlaku kyslíka v okolí minerálov. Z uvedených minerálov je najčastejšou 

zložkou metamorfovaných hornín magnetit. Hematit sa vyskytuje zriedkavejšie, zatiaľ čo 

wüstit a rýdze železo sa v týchto horninách nevyskytujú.  

Rozsah metamorfóz. Metamorfózy hornín môžu mať veľmi široký rozsah, od sotva 

rozpoznateľných zmien až po podstatné zmeny fázového a chemického zloženia, pri 

ktorých sa strácajú hlavné identifikačné znaky pôvodnej horniny. V závislosti od stupňa 

premeny materskej horniny, je možné označovať metamorfované horniny ako slabo 

premenené alebo silne premenené. V druhom prípade sa primárne znaky pôvodnej horniny 

celkom strácajú. Typickými zmenami sú zmena veľkosti a orientácie zŕn a rekryštalizácia 
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menšej alebo väčšej časti minerálov, ktoré sa v konečnom dôsledku prejavujú v zmene 

textúry horniny. 

  Typickým znakom premenených hornín je ich plošne paralelná textúra 

(bridličnatosť resp. foliácia), ktorá vzniká prednostným usporiadaním minerálov do plôch, 

kolmých na smer pôsobenia tlaku. 

Horninotvorné minerály metamorfovaných hornín pochádzajú v menšej miere 

z primárnych hornín a sú reprezentované najmä kalcitom a dolomitom. Novovzniknuté 

minerály patria do skupín kremičitanov, uhličitanov a oxidov. Najvýznamnejšie sú: 

kremeň, draselné živce, biotit, muskovit, plagioklasy, sericit, chlority, mastenec, amfiboly,  

kalcit, dolomit, serpentín a granáty. 

 

Obr. 4.46. Metamorfóza horniny v dôsledku jednosmerne orientovaného tlaku 

 

Hlavné metamorfované horniny 

 

Geologická klasifikácia premenených hornín je komplikovaná, pretože zohľadňuje 

podmienky metamorfózy, typ materskej horniny, ako aj stupeň ich premeny. Z hľadiska 

textúry je možné tieto horniny rozdeliť do dvoch základných skupín:  

- horniny s fóliovitou (bridličnatou) štruktúrou a  

- horniny bez fóliovitej (bridličnatej) štruktúry. 

  

Prvá skupina zahrňuje bridlice; tento názov je všeobecným označením hornín 

s typickou bridličnatou textúrou, bez ohľadu na jej mineralogické zloženie. Lepšiu 

špecifikáciu zloženia, vlastností alebo pôvodu, poskytujú úplné názvy týchto hornín. 

Napríklad, mastencové bridlice, chloritické bridlice, zelené bridlice a pod. „Parabridlice“ 

označujú horniny vzniknuté premenou sedimentov; „ortobridlice“ sú označením pre 

horniny, vzniknuté premenou magmatických hornín. Všeobecnou vlastnosťou bridlíc  je 

ich nízka mechanická pevnosť, ktorá sa prejavuje ich lámaním na drobné tenké kúsky 

(obr. 4.47.).  

Bridlica. V užšom chápaní je bridlica jemnozrný spevnený sediment, v ktorom 

v dôsledku rekryštalizácie jej ílovej zložky sa utvorili tenké vrstvy ílových minerálov. 

Vyznačuje sa bridličnatou štiepateľnosťou.    

 

Obr. 4.47. Bridlica (Bukovské vrchy) 



 121

 

Fylit. K typickým metamorfovaným horninám patrí fylit. Táto hornina má názov 

odvodený od gréckeho slova phyllon (list, lupeň), teda podobne ako termín fylosilikáty. 

Táto terminologická spojitosť nie je náhodná, pretože fylosilikáty tvoria významnú časť 

fylitov; sú zastúpené chloritom, biotitom a sericitom (sericit je jemnozrnná odroda 

muskovitu). Okrem vrstevnatých kremičitanov obsahuje fylit aj ďalší minerál z vrstevnatou 

štruktúrou - grafit. Práve obsah grafitu významne ovplyvňuje vzhľad tejto horniny, od 

bielosivej až po čiernu. Okrem uvedených minerálov obsahujú fylity kremeň a kalcit. 

Vyšší obsah týchto minerálov posúva ich sfarbenie k svetlejším odtieňom. 

 Fylity vznikli premenou iných sedimentárnych hornín, napríklad  ílov a ílovcov. 

Vyznačujú sa pomerne nízkym stupňom premeny v dôsledku pomerne nízkych teplôt 

a tlakov pri metamorfóze (vznikali v plytkých častiach zemskej kôry). 

Bridlice a fylity nemajú veľký hospodársky význam, pretože neobsahujú priemyselne 

využiteľné zložky a navyše majú zlé mechanické vlastnosti z hľadiska ich použiteľnosti 

v stavebníctve. V minulosti sa používali bridlice ako strešná krytina. 

U nás sa fylity vyskytujú v Malých Karpatoch a najmä v Slovenskom rudohorí. 

Bridlice je možné nájsť napríklad v Malých Karpatoch.     

 

Obr. 4.48 a. Fylit chloritický (Sasko, 12 cm) 

Obr. 4.48 b. Fylit (Železné hory, Česko, 9 cm) 

 

Mramor. Do druhej skupiny metamorfovaných hornín patrí mramor. Vznikol vyso-

kotlakovou rekryštalizáciou vápencov alebo aj dolomitov na styku pôvodných hornín 

s vyvretými horninami. Mramor je celistvá jemnozrnná až hrubozrnná hornina, tvorená 

drobnými zrnkami kalcitu a prípadne dolomitu alebo aj iných minerálov. Z vedľajších 

minerálov sú prítomné brucit, wollastonit, tremolit, serpentinit, diopsid a olivín. 

Prítomnosť vedľajších minerálov je jedným z kritérií pre jemnejšiu klasifikáciu mramorov, 

napríklad na mramory olivinické, tremolitické a diopsidické. Názvy ďalších mramorov sa 

odvodzujú od ich sfarbenia alebo od miesta ich pôvodu. Spektrum farebných odtieňov 

mramorov je veľké, pretože jednak kopíruje farebné spektrum pôvodných vápencov a 

jednak môže byť spôsobené novými prímesami, ako aj novo vzniknutými minerálmi. 

Napríklad modrý mramor dostáva farebný odtieň od diopsidu. Mramor je obyčajne biely, 

sivý ale aj hnedý, červený alebo čierny. Mramory sa môžu tiež líšiť textúrou a 

mikroskopickými resp. makroskopickými vzormi. 
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Mramor, tak v minulosti, ako aj teraz, sa používa ako sochársky, dekoračný 

a stavebný kameň.    

U nás sa ťaží takzvaný tuhársky mramor pri Ružinej a Tuhári.   

    

Obr. 4.49. Ukážka niekoľkých typov leštených mramorov 

 

Svory. Svory sú jemnozrnné až stredozrnné horniny, ktoré vznikli pomerne silnou 

premenou ílovitých bridlíc a iných sedimentárnych hornín. Charakterizuje ich prítomnosť 

viditeľných tabuľkovitých alebo šupinovitých minerálov, na rozdiel od takmer homogén-

neho povrchu bridlíc a fylitov, u ktorých je foliácia identifikovateľná až na mikroskopickej 

úrovni. Svory obsahujú dva hlavné minerály - kremeň a sľudy. Sľudy sú zastúpené oboma 

typmi, muskovitom aj biotitom. Podľa prevládajúceho typu majú potom aj názvy ako 

muskovitický a biotitický svor. Vysoký obsah jemnozrnných sľúd dáva týmto horninám 

striebristý lesk. Z vedľajších minerálov sú časté najmä granáty (granátické svory) alebo 

kyanit (Al2SiO5) (kyanitový svor).   

Svory, podobne ako bridlice a fylity, nemajú veľký praktický význam. Bridličnatá 

štruktúra týchto hornín, ktorá je často spojená s nízkou súdržnosťou paralelných vrstiev, 

má za následok nízku mechanickú pevnosť, takže diskvalifikuje tieto horniny aj ako 

stavebný kameň.      

Svory sú hojne sa vyskytujúce horniny, nachádzajúce sa u nás napríklad v Malých 

Karpatoch, Tatrách a Spišskom rudohorí.  

 

Obr. 4.50 a. Svor (Vříšť, Česká republika, 10 cm) 

Obr. 4.50 b. Svor s biotitom a granátom (Tirolsko, 9 cm) 

 

Ruly. Rula je skôr strednozrnná alebo hrubozrnná hornina, ktorú charakterizuje 

pomerne zložité páskovanie. Ruly vznikli vo veľmi extrémnych podmienkach metamorfó-

zy pri vysokých teplotách a tlakoch. Jej  výsledkom je úplná premena pôvodných hornín. 

Hlavný hmotnostný podiel rúl tvorí kremeň a živce, menej sľudy a niektoré ďalšie minerá-

ly. Kremeň a živce (teda svetlé minerály) majú v tejto hornine chrakter zŕn; naopak sľudy 

vytvárajú bridličnatú textúru. Ruly sa delia na dve hlavné skupiny: pararuly a ortoruly. 

Prvé vznikli premenou sedimentárnych hornín, druhé, premenou vulkanických hornín.  

Ruly sa vyskytujú v Nízkych a Vysokých Tatrách. Tieto horniny nemajú veľký 

praktický význam. 
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Obr. 4.51 a. Rula dvojsľudá, stebelnatá (Dubravčany, Česká republika, 11 cm) 

Obr. 4.51 b. Rula muskovitická (Freiberg, Nemecko, 12 cm) 

 

Migmatit. Migmatit je hornina, ktorú tvoria dve hlavné zložky: metamorfovaná 

a vyvretá.  Názov tejto horniny túto skutočnosť dobre vyjadruje; grécke slovo migma 

znamená zmes. Je to teda prechodný typ horniny medzi vyvretými a metamorfovanými. 

Na základe pomeru vyvretej a premenenej zložky sa rozlišujú migmatitizované ruly, pravé 

migmatity a migmatitické žuly. Migmatity vznikali tak, že do puklín metamorfovaných 

hornín (napríklad rúl) vnikala žulová tavenina. Dráhy týchto prienikov sú v týchto 

horninách dobre identifikovateľné striedaním svetlých a tmavých pruhov. Migmatity 

vznikali vo veľkých hĺbkach.  

Migmatity sú veľmi rozšírené horniny. Na Slovensku sa vyskytujú najmä v Nízkych 

a Vysokých Tatrách.      

 

Obr. 4.52. Migmatit (Račkova dolina, Západné Tatry) 

 

Metakvarcit. Vzniká premenou kvarcitu (sedimentárnej horniny vytvorenej z 

kremenného piesku a pieskovcov). Metakvarcit je veľmi tvrdá hornina vyznačujúca sa 

stredným až vysokým stupňom metamorfózy.  

 

Obr. 4.53.  Metakvarcit (8 cm)  

 

Granulit. Táto hornina vznikla metamorfózou kyslých magmatických hornín. Je to 

tmavá tvrdá hrubozrnná hornina s vysokým obsahom pyroxénov. 

 

Eklogit. Eklogit je tmavá strednozrnná hornina, ktorá vzniká z bázických 

a ultrabázických hornín. Obsahuje pyroxény, granáty a niekedy aj kyanit. 
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Dotatok ku kapitole horniny 

 

Z pohľadu študenta odboru chémie, resp. environmentálnej chémie na PRIF UK 

v Bratislave, je asi najvýhodnejším spôsobom spoznávania všetkých troch základných 

typov hornín, prechádzka po svahoch Devínskej Kobyly. (Autobusová linka č. 29). Na 

svahoch obrátených smerom k Dunaju, pred mestskou časťou Devín, je možné vidieť  

granodiority a veľký granodioritový lom. Južné svahy Devínskej Kobyly sú tvorené 

sedimentárnymi horninami. Sú to jednak piesky, štrkopiesky, pieskovce, sivé vápence, 

dolomity, dolomitické vápence a karbonátové brekcie. Tieto horniny sú zvyškami 

treťohorného mora, ako aj sedimentov, ktoré sa sem dostali po trangresii (zdvihnutí) mora 

pred 16 až 14 miliónmi rokov. Diageneticky spevnené sedimentárne horniny sú zastúpené 

kremencami, ktoré vznikli stmelením niekdajšieho morského piesku. Kremence je možné 

nájsť na vrchole Devínskej Kobyly.  

 

Príloha: 

 

Obr. D1. Štrkopiesky na lokalite Sandberg 

Obr. D2. Štrkopiesky na lokalite Sandberg 

Obr. D3. Vrstvy tvorené spevneným pieskom a odolnejšími vrstvami pieskovcov 

a vápencov  

Obr. D4.  Detailný pohľad na vrstvy z obrázka D3   

Obr. D5.  Detailný pohľad na vrstvy   z obrázka D3 

Obr. D6. Dolomitické vápence  

Obr. D7. Lokalita Sandberg 

Obr. D8. Karbonátová brekcia 

Obr. D9. Granodiorit pri Devíne 


