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Geologické pohlednice 1 – 
žula a křída 

Pohlednicová hádanka

Žula
Křída*

Téma: Horniny a nerosty, Geologický vývoj 
a stavba území ČR

 S žáky zopakujte, jak složení hornin ovlivňuje charakter krajiny. dvěma takovými „krajinotvornými“ 
horninami jsou žula a křída. liší se od sebe právě tak jako krajina, kterou vytvářejí. 

 je odolná vyvřelá hornina tvořená třemi hlavními horninotvornými 
minerály – křemenem, živci a slídami; 
 je rozlámána prasklinami a puklinami několika směrů; 
 není zvrstvená, stejně jako téměř všechny vyvřeliny;
 není porézní a většinou je nepropustná, tzn. že voda do samotné 
horniny nemůže proniknout a nemůže jí snadno protékat;
 zvětráváním se v ní tvoří světlé jílové minerály, které jsou snadno 
odplavitelné, čímž se žula narušuje.

 je poměrně měkká usazená hornina, tvořená velmi jemnými zrnky uhličitanu 
vápenatého z mrtvých těl milionů rostlin a živočichů; 
 obsahuje často vrstvy a čočky černého i šedého pazourku, což je křemitá hornina, 
druh silicitu;
 je dobře zvrstvená a často porušená puklinami;
 je porézní a propustná, tzn. že se do ní může vsáknout voda a může jí protékat;
 snadno zvětrává, neboť ji rozpouští dešťová voda, zvláště když se voda při pohybu 
půdním a rostlinným krytem okyseluje.

* Pozor! V češtině má „křída“ dva rozdílné významy – je to jednak hornina, jednak útvar 
druhohor. Hornina se v Česku nevyskytuje, je však pověstná jako bílé útesy doverské na 
pobřeží Lamanšského průlivu.
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 pošta vám doručí pohlednice od dvou vašich přátel, kteří se vypravili na výlet do různých míst země.

 pečlivě si prohlédněte každou pohlednici a rozhodněte, zda krajinu na pohlednici tvoří žula, nebo „křída“. vysvětlete, proč jste se tak rozhodli. 

Pohlednice 1 

Pohlednice 2

Chodí váš přítel po žule, nebo po křídových pískovcích?

Chodí váš přítel po žule, nebo po křídových pískovcích?
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14–16 let, 10 minut

VĚK  A ČAS 

SOUVISLOSTI
Tuto aktivitu lze použít jako cvičení na zopakování 
vlastností různých typů hornin. Může být dobrou 
pomůckou v hodinách zeměpisu a přírodopisu.

Pohlednice
1 – přítel chodí po žule
2 – přítel chodí po křídových pískovcích

VÝUKOVÝ ZÁMĚR
Žáci dovedou:

 přiřadit seznam vlastností dvou rozdílných typů 
hornin k jejich fotografi ím;

 vyložit vztah mezi fyzikálními a chemickými 
vlastnostmi hornin a charakterem krajiny, 
která se na nich vytvořila;

 vysvětlit, že využití nerostných zdrojů závisí 
na vzniku a složení hornin;

 porozumět krajině v místě svého bydliště 
či kdekoli jinde, např. ve své oblíbené prázdninové 
destinaci.

POMŮCKY

 sady „pohlednic“ a fotografi e žuly a křídového pískovce pro třídu, např. z těchto stránek
 volitelně vzorky žuly a křídového pískovce jako doplněk k fotografi ím
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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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NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY
S pomocí geologické mapy, horninových vzorků 
a fotografi í si lze udělat obrázek o geologickém 
složení povrchu krajiny v okolí školy. Žáci se mohou 
vydat na exkurzi do okolního terénu a získat tak 
osobní zkušenosti s výzkumem.

SHRNUTÍ

 Žula má odolný charakter, který se ve vnitrozemí obvykle projevuje vytvářením různě zvlněného reliéfu, 
zatímco žulová pobřeží jsou členitější.

 Nerozpukaná a masivní žula je v podstatě nepropustná, proto se na jejím povrchu hromadí voda a tvoří potoky, 
řeky a jezera. Časté jsou mokřady s travinami.

 Žula se rozpadá povrchovým zvětráváním nebo působením podpovrchových vod až na jílové minerály a písek. 
Jílové minerály se mohou hromadit ve využitelných ložiskách kaolinu. Nezvětralé minerály, většinou křemen, 
zůstávají na povrchu jako suť, písek i skály. v ložiskách kaolinu jsou odpadem.

 Hornina křída je měkčí než žula a má sklon vytvářet mírně zvlněný povrch s pahorky a údolími. 
 Křída je pórovitá a propustná, takže na jejím povrchu je málo povrchové vody a údolí s občasnými toky se mění 
v suchá, zvaná žleby. 

 Křída může vytvářet na pobřeží mimořádně vysoké skalní srázy, jako jsou např. na německé rujaně nebo 
u anglického doveru. Je to způsobeno jejich erozním podemíláním mořským příbojem, s odpadáváním 
nadložních bloků. Tento pochod je účinnější než povrchová eroze křídové krajiny. dešťová eroze na křídu 
působí vzhledem k její propustnosti jen málo, takže povrch pobřežní křídové krajiny se mění jen pomalu.

 Křída je druhem vápence a zdrojem uhličitanu vápenatého. Jako všechny čisté vápence je důležitou surovinou 
v chemickém průmyslu, pro výrobu vápna a cementu.


