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 Jak dlouho vydrží můj náhrobek?
I na hřbitově můžeme ověřit své odborné znalosti 

 Na většině starých hřbitovů jsou zachovány náhrobní 
kameny z různých druhů hornin. Jelikož o mnohých hrobech víme, 
jak jsou staré, mohou nám náhrobky poskytnout řadu informací.
Základní kroky jsou následující:

 opakování – rozdělení hlavních druhů hornin na skupiny: 
sedimentární, metamorfované, vyvřelé. Mnohde můžete vzorky 
získat od místních kameníků;
 vyjednejte se správou hřbitova datum návštěvy;
 na hřbitov se zajděte podívat předem, najděte vhodné hroby, 
vhodná místa a naplánujte několik možných tras;
 napište rodičům žáků a požádejte je o písemný souhlas. Pro 
některé žáky by to mohl být nepříjemný zážitek, třeba měli 
nedávno v rodině úmrtí. Žáci také budou muset být vhodně 
oděni a obuti;
 ujistěte se, že máte k dispozici pracovní listy (vzor naleznete  
na další stránce), psací podložky, psací potřeby a kompas 
k měření orientace náhrobků.

 Při návštěvě hřbitova žáky shromážděte u příhodné řady 
náhrobků a dejte jim instrukce. Připomeňte jim některé zásady, 
co mají a co nemají dělat: 

 berte ohled na jiné návštěvníky
 nešlapejte na hroby
 nehlučte
 držte se v dohledu a v doslechu.

Téma: Horniny a nerosty
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 Vyzkoušejte žáky, zda rozpoznají hlavní 
druhy hornin. Mohou mít po ruce klíč k určování. 
Především by si měli uvědomit, že pískovec patří 
mezi sedimenty, zatímco mramor, krystalická 
břidlice a rula mezi metamorfované horniny. 
Nezabývejte se podrobnostmi, které by byly 
mimo schopnosti a zájmy žáků.

Zdůrazněte, jak mohlo probíhat zvětrávání 
kamenů:

 nevynechejte vliv kořenů rostlin, mechů 
a lišejníků,

 zmiňte se o rozpadu kamenů opakovaným 
zámrzem a rozmrzáním,
 všimněte si chemického zvětrávání a jeho 
projevů, jako je zbarvování a odbarvování 
hornin i odlupování povrchové kůrky horniny,
 pozorujte působení deště na kameny. Dešťová 
voda bývá slabě kyselá, proto horniny rozrušuje 
a jejich součásti převádí do roztoku.

 Požádejte žáky, aby sami navrhli, jaké vědecké teorie a hypotézy by se daly během tohoto výzkumu 
ověřit, např.:

 pískovce zvětrávají rychleji než žuly;
 plochy náhrobků obrácené k západu zvětrávají rychleji než části obrácené k východu;
 pod stromy zvětrávají náhrobky rychleji než ve volném prostoru;
 spodní části náhrobků zvětrávají rychleji, protože jsou ve větším vlhku;
 vztyčené náhrobky zvětrávají rychleji než ležící;
 rostliny jako lišejníky a mechy rostou rychleji na vápnitých horninách, třeba na vápenci a mramoru,  
než na nevápnitých, jako jsou pískovec a žula;
 starší náhrobky jsou z jiných kamenů než ty současné;
 čím mladší jsou náhrobky, tím je jejich složení pestřejší;
 nejstarší náhrobky najdete kolem kostela, kaple nebo pomníku, dál od nich jsou mladší a mladší;
 cokoli dalšího, co žáky napadne.

 Pak rozdělte žáky na skupiny a pošlete je studovat různé řady náhrobků. U každého zaznamenají zjištěné 
údaje do notesu. Poskytněte jim dostatek času a určete místo setkání. Na každou skupinu by měla dohlížet 
dospělá osoba. Nakonec zkontrolujte, zda někdo nechybí, a vraťte se s žáky do školy.

vzor pracovního listu

Výzkum kamenů na hřbitově v................................................................................................  Badatel.............................................................................................  Datum......................................................................  

příjmení v nápisu 
na náhrobku

Datum úmrtí 
prvního 
pohřbeného

Materiál náhrobku

 žula (jaké barvy?)

 mramor

 pískovec (o jaké zrnitosti?)

 několik druhů hornin (jakých?)

zvětrání horniny

 rozpad, odlupování šupin, 
hrubý povrch, místy 
vyhlazený? 

 kovové písmo vyčnívá 
z mramorového povrchu? 

orientace náhrobku 
podle světových 
stran. 
Která plocha je více 
zvětralá? 

Je hrob pod 
stromem?

Je náhrobek porostlý 
lišejníky, mechy, jinými 
rostlinami? 
Jak na horninu působí?
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 Kromě vytčeného cíle – potvrdit údaje o rychlosti zvětrávání kamenů – se mohou vyskytnout další témata emocionální 
a duchovní povahy. Žáci si například mohou uvědomit vysokou úmrtnost v minulosti a uvažovat o jejích příčinách.
 Je nutné vzít v úvahu také zvyky různých kultur a náboženství nebo se o nich informovat. Některá náboženství 
například nedovolují dotýkat se hrobů. Zkoumat náhrobky však můžete, aniž byste se jich dotýkali. 
 K výzkumu zvolte starý hřbitov. Na zcela novém nenajdete vhodné předpoklady pro výzkum zvětrávání.

8 let +
Přibližně hodina na hřbitově, k tomu cesta na místo 

a přípravné práce ve škole.

vĚK  a Čas 

poMŮcKY

 pracovní listy 
 psací podložky
 tužky
 kompas k orientaci na hřbitově
 láhev s užitkovou vodou
 měřítko k určení hloubky povrchu mramoru 
vzhledem ke kovovým písmenům

 speciální lahvička s kapátkem se zředěnou 
kyselinou chlorovodíkovou (přibližně 0,5 mol, 
pouze pro pedagogy!)

vÝuKovÝ zÁMĚr
Žáci jsou schopni:

 rozpoznat hlavní druhy hornin v terénu;
 navrhnout různé představy o rychlosti zvětrávání 
a ověřit je v terénu;

 pečlivě pozorovat jednotlivé případy a udělat 
obecné závěry;

 uvědomit si, že není vždy možné hypotézy ověřit, 
zejména při práci v terénu;

 odpovědně pracovat jako člen malého terénního 
kolektivu;

 chovat se ohleduplně na místě bolestných 
vzpomínek mnoha lidí;

 poučit se o tom, jaké náhrobní kameny lidé používali 
v závislosti na dopravních možnostech a metodách.
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Další pokusy si můžete stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

http://www.geology.cz/svet-geologie/pokusy
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shrnutí

 Zjednodušeně řečeno – sedimentární, tedy usazené horniny nejsou rekrystalizované a sestávají z tmelených 
zrn. Metamorfované a vyvřelé horniny obvykle obsahují krystaly minerálů a jsou nepropustné. Vyvřeliny nemají 
krystaly usměrněné, zatímco metamorfované horniny ano (mramory obvykle bývají stejnoměrně krystalické, 
pouze v místech nevápnitých příměsí se vyskytují hnízda a šmouhy jemněji zrnitého kalcitu).

 Horniny s karbonáty, jako je vápenec i krystalický vápenec čili mramor, reagují se zředěnou kyselinou 
chlorovodíkovou. V případě náhrobků to lze použít jen s povolením, protože na kameni by zůstala stopa 
kyseliny. Někdy se takové náhrobky pomocí kyseliny zbavují nečistot.

 Náhrobky se obvykle vztyčují nejpozději do roka po úmrtí. Datum úmrtí nejstarší osoby proto musí být blízké 
vztyčení náhrobku. Někdy však bývají nápisy obnoveny, což by případně mohlo vést k omylu v datování.

 Zvětrávání je rozpad a rozklad hornin přímo na místě, na zemském povrchu, přičemž větší a pevné horninové 
součásti nejsou odstraněny.

 Část zvětralého materiálu je odnášena. To je též součást zvětrávání.
 Obvykle rozeznáváme tři druhy zvětrávání: 

 fyzikální neboli mechanické zvětrávání, způsobené zamrzáním a rozmrzáním, změnami teplot, zvlhčováním 
a vysušováním apod.

 chemické zvětrávání, kam patří oxidace, rozpouštění minerálů jako sádrovce dešťovou vodou, rozpouštění 
vápenců kyselými vodami z atmosféry, činností rostlin a půd apod.

 biologické zvětrávání, spočívající v činnosti mikrobů, rostlin a živočichů, čímž se usnadní vliv mechanického 
a chemického zvětrávání.

 Všechny druhy zvětrávání působí společně, takže jejich dělení je vlastně jen věcí zvyku.

navazuJící aKtivitY

 Shrňte poznatky všech žáků a pomozte jim udělat 
z výzkumu závěry. Bylo by vhodné předběžné 
výsledky shrnout ještě na hřbitově. Později mohou 
žáci znázornit svá pozorování grafi cky a zařadit 
do tabulky; např. nejstarší hroby jsou z místních 
hornin, nové náhrobky i z exotických hornin, až 
z doby, kdy je bylo možno dopravovat na dlouhé 
vzdálenosti. Rozpoznat původ kamenů je důležité. 
Své poznatky můžete zanést do mapky. 

 Zeptejte si žáků, jaký by si vybrali kámen na vlastní 
náhrobek, pokud by si přáli, aby nápisy na něm byly 
čitelné i za 200 let.

 Rychlost zvětrávání můžete vypočítat právě podle 
nápisů, hlavně podle vyčnívání kovových písmen 
nad okolní plochou náhrobku. Nezapomeňte, že 
povrch náhrobků byl před jejich vztyčením ohlazen 
a kovová písmena z plochy kamene původně 
nevyčnívala. Obvykle byla místa pro písmena 
vydlabána a do míst se pak vlilo nebo kladivem 
vtlouklo olovo. 


