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Pracovní listy
Diamant
je nejtvrdším minerálem
a jedním z nejcennějších.
Napřed jej našli v náplavech,
pak v hornině zvané kimberlit.
Bez velkých tlaků a teplot,
jaké panují více než 100 km
pod zemským povrchem, by
diamanty nevznikly.
Diamanty byly nalezeny
i v naší republice. Donedávna
byly tři. Jeden z nich diamantem nebyl, jak se později
zjistilo, místo čistého uhlíku
měl jen olovo a barium. Zbyly
dva, které pocházejí z Českého středohoří, původně byly
v serpentinitu (česky hadci),
pak se zvětráním dostaly do
rozsypů. Jen dva diamanty za
takovou dobu? Nebyly nakonec někým podstrčeny, není
to podvrh? Nevíme.
Dva diamanty sporné, jeden
nový je však jistý, a ne jen
jeden! Diamanty byly totiž
nalezeny v roce 2011 v jižních
Čechách v granulitu, nejsilněji
metamorfované hornině. Jsou
sice jen 5–30 mikrometrů
velké, ale přece jen naše!

HORNINY A NEROSTY

Horniny a nerosty, o čem si budeme povídat dříve? Mají k sobě tak blízko! Vždyť hornina bez nerostů
by byla jako úl bez včel. Nerosty sice mohou být bez horniny, ale jejich hlavní úlohou je přece jen tvořit
horniny. Nerost k nerostu, k němu další a máme horninu. A tu pojmenujeme podle toho, kolik kterého
nerostu v hornině je.
Horniny a nerosty jsou základem geologie. Je z nich zemská kůra, část zemského pláště a zřejmě i kus zemského jádra. Druhá část naší Země je z tavenin, a když ty vychladnou, budou z nich další horniny plné nerostů.
Horniny a nerosty jsou neživou přírodou a ta je základem pro všechno živé, pro rostliny, živočichy,
člověka. Po horninách chodíme, máme je neustále před očima, držíme je v ruce, provázejí nás celým
životem. Horniny nám poskytují nerostné zdroje, z hornin se tvoří půda – naše živitelka.

Úkol: Přidejte ještě pár slov na oslavu hornin
a nerostů. Nakonec popište, co dělali lidé v době
kamenné s horninami.

Obr. 1. Žula se šmouhami tmavých nerostů.
Obr. 3. Diamanty na stolku klenotníka (několikrát zvětšeno).

Obr. 2. Pazourky, křemité konkrece ve vápenci.
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Obr. 4. Jáma Big Hole (Velká
díra) v jižní Africe. Jedno z nejbohatších nalezišť diamantů.

Pracovní listy

HORNINY A NEROSTY

3h

Horniny zkoumá petrologie, nerosty mineralogie
Oba tyto vědní obory jsou základním kamenem geologie. Geolog mapuje, v terénu odebere vzorky hornin
a poprosí PETROLOGA, aby mu je určil. Ten prohlédne v mikroskopu výbrus horniny, zjistí minerální složení,
pokud jde o něco vzácnějšího a důležitého, nechá udělat v laboratoři chemickou analýzu a třeba i nějakou
analýzu složitější.
Například v dutině horniny objeví několik krystalků žlutého minerálu. Jde za MINERALOGEM, ten proměří
krystal, zkusí tvrdost, štěpnost a další vlastnosti, prosvítí minerál rentgenovými paprsky a nabude podezření,
že objevil nový nerost. I v našich laboratořích se to povedlo!
Práce tím nekončí, naopak! Mineralog musí
všechny údaje o nerostu poslat mezinárodní
komisi, která buď návrh přijme, nebo zamítne.
Když přijme, je plno slávy. K dosavadním skoro
pěti tisícům minerálů přibude další. Objevitel musí
nerost pojmenovat. Jak? Po sobě? To nejde, tak
nejspíš podle nějakého slavného badatele nebo
podle místa, kde byl nerost nalezen.
Obr. 5. K práci v laboratoři mineralog využívá
nejmodernější techniku, pomocí níž zkoumá
vnitřní stavbu nebo fyzikální a chemické
vlastnosti minerálů, včetně možného využití.

Úkol: Třeba bude za 20 let někdo z vás šikovným mineralogem a objeví nový minerál. Bude to povlak
maličkých zelenavých krystalků. Určíte, že jde o síran se složitým chemickým vzorcem. Najdete jej
v buližnících pod hradem Radyně u Plzně. Jak minerál pojmenujete, na co si musíte dát pozor?
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Nerost je cizím slovem minerál. České slovo nerosty však zní docela pěkně. Nerosty mohou vyrůst do
překrásných krystalů. Třeba do šestibokých sloupečků jako křemen nebo do klenců jako kalcit.

Obr. 6. Typický tvar
krystalů křemene.

Obr. 7. Srostlé
krystaly kalcitu.

A co obyčejná
kamenná sůl,
minerál nazvaný
halit, chemicky
chlorid sodný – NaCl?
Úkol: Jaký tvar
mají krystaly
kamenné soli?

Tvar krystalů odpovídá vnitřní struktuře nerostů. Jsou totiž z malých
stavebních jednotek, atomů, iontů či molekul. To, jak jsou uspořádány,
se projeví ve tvaru krystalů. Příkladem je zmíněná sůl kamenná. Její
krychličky jsou dokonale štěpné, protože stavební částice jsou v pravidelných liniích rovnoběžných se stěnou krychle.

Obr. 8. Halit čili kamenná
sůl, krystalizuje ve tvaru
krychle.
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O diamantu víme, že štěpný není. Je sice nejtvrdší, drahý, ale křehký. Proč není štěpný? Protože jeho atomy
uhlíku nejsou seřazeny do pravidelných linií.

Úkol: Známe minerál, který má
stejné chemické složení jako
diamant, je to čistý uhlík, ale přitom
je úplně odlišný. Který to je? Jaké má
vlastnosti?
Obr. 9. Krystalová mřížka diamantu;
neuspořádaná struktura atomů uhlíku.
Jelikož výjimka potvrzuje pravidlo, platí to i pro nerosty.
V některých se nedokázaly atomy pravidelně uspořádat
a neměly to štěstí stát se krystaly. Říkáme, že jsou amorfní,
česky beztvaré. Patří k nim opál, oxidy železa s vodou zvané
limonit a také přírodní sklo.

Úkol: Když nemohou amorfní
nerosty krystalizovat, jak vypadají?
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Obr. 10. Opál. Obvykle
amorfní nerost tvořící
povlaky i čočky.
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Jak rychle rostou nerosty
I když se jim říká NErosty –
rostou! Ovšem daleko pomaleji než ROSTliny. Nicméně růst
pomalu je lepší, než nerůst
vůbec. Třeba v žule roste
centimetrový krystal křemene a živce až 100 let. V rychle
chladnoucí lávě na povrchu
vyroste droboučký, jen asi
0,1 mm velký krystalek živce
za měsíc. Velkým krystalům
brazilských ametystů trvá
1000–5000 let, než dorostou
do krásy. Úplným Usainem
Boltem mezi minerály je
síra, která ze sirných výparů
sopečných kráterů krystalizuje
za několik dní! (Kdyby někdo
nevěděl, Bolt je jamajský
sprinter.) Stejně, ba ještě
rychleji krystalizoval sádrovec
na sebchách, tedy zasolených
plošinách kolem Perského zálivu. Pětimilimetrové krystaly
se ve slaném bahně objevily
za několik hodin!

Když krystaly rostou
pomalu a kolem je dost
místa, mohou dorůst
k dokonalosti a ohromující
velikosti. Někdy rostou jedním směrem na společném
podkladu, pak se tvoří
drúzy. Takové drúzy brazilských ametystů patří
k ozdobám sbírek.

3h
Bohužel, většinou mají minerály tak málo místa
a rostou tak rychle, že jeden druhému při krystalizaci
překážejí. To se stane, když magma rychle tuhne,
když překotně krystalizují nerosty z chladnoucích
horkých vod nebo když se sypký sediment rychleji
přemění v pevnou horninu.

Obr. 11. Drúza krystalů ametystu
rostoucích v dutině horniny.

Třebaže žádný drahý kámen nemáme, aspoň si přečtěme jejich seznam. A pokud
přece jen nějaký máte, tak ho zaškrtněte. Možná vás překvapí, že některým drahým
kamenům říkáme jinak, než je odborný název jejich nerostů. Z tabulky to bude jasné.
DRAHOKAM
diamant
smaragd
rubín
safír
topas
drahý opál
beryl

NEROST
(liší-li se název) / složení
čistý uhlík
beryl / křemičitan
korund / oxid hliníku
korund / oxid hliníku
křemičitan s hliníkem
a fluorem
amorfní, oxid křemíku
s vodou
křemičitan s berylliem
a hliníkem

zirkon

křemičitan se zirkoniem

tyrkys
ametyst
citrín
achát

fosfát s hliníkem a mědí
křemen / oxid křemíku
křemen / oxid křemíku
křemen a opál s příměsmi
pyrop / křemičitan
s hliníkem a hořčíkem

český granát
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BARVA
bezbarvý, někdy nažloutlý
zelený
červený
modrý
žlutý
pestrý, hlavně mléčně bílý
modrozelený
bezbarvý i barevný
Pozor na něj! Někdy je ve
špercích místo diamantu!
modrý
fialový
žlutý
barevný, vzorovaný
rudý

vltavín čili
moldavit

křemité sklo

zelený až černý

jantar

organický materiál, fosilní
pryskyřice

žlutý, hnědý

Některé nerosty jsou
vzácnější, drahé,
žádané, mají krásnou
barvu a používají
se k ozdobným
účelům. Jsou to
DRAHÉ KAMENY.

Úkol: Co je to ametyst? Jakou má
barvu a jaký je to minerál?
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K drahým kamenům samozřejmě patří i ryzí zlato, stříbro a platina, kromě nich také spinel, s nímž se mohou
splést kameny daleko dražší, i turmalín.
Obr. 14. Stříbro.

Obr. 12. Koruna českých králů
zdobená desítkami drahých
kamenů.
Drahokamy
na korunovačních klenotech
Na českých korunovačních
klenotech je několik desítek
opravdových drahých kamenů.
Jen na koruně je veliký rubelit
(4 x 3,7 cm). Byl dříve pokládán
za rubín, jeden z nejkrásnějších
na světě. Rubelit je „pouze“ druhem turmalínu. Na koruně jsou
i menší kameny, 20 modrých
safírů, 46 červených spinelů,
křemeny, akvamaríny i perly. Na
žezlu je 5 rubínů a na vrcholku
pěkný spinel. Na jablku 8 safírů,
6 spinelů a perly.
Jsou spory o původu těchto
kamenů. Odkud mohou být?
Safíry snad z Thajska nebo Srí
Lanky, smaragdy snad z Egypta,
ale dnes se o tom pochybuje.
Rubelit by mohl být z Afghánistánu nebo ze Srí Lanky.
Cena všech drahých kamenů na
klenotech byla vypočtena na
21 564 338 406 Kč.

Úkol: S tou cenou je to vtípek,
nebo to myslíme vážně?
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Obr. 13. Spinel.

Obr. 15. Zlato.

PŘÍSNOST MUSÍ BÝT, úkol pro vás:
Někteří přísní odborníci tvrdí, že za opravdové drahé
kameny lze považovat jen čtyři z vyjmenovaných. Které
čtyři to jsou? Ostatním by se mělo říkat šperkové nebo
klenotnické kameny. Většina z vás jistě odpoví správně.
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Obr. 16. Typická světlá žula z Posázaví.

Horniny jsou základní stavební
jednotkou naší Země. Obvykle je
tvoří více nerostů, i když některé
jsou pouze z nerostu jediného. Třeba
vápenec z kalcitu nebo křemenec
z křemene.
Obr. 17. Křemenná žíla.

Horniny dělíme na tři skupiny:

● vyvřelé (magmatické) – horniny z magmatu a lávy;
● usazené (sedimentární) – horniny z kalu, prachu a organismů;
● přeměněné (metamorfované) – horniny vzniklé přeměnou obou předchozích.
VYVŘELÉ HORNINY
Pod zemským povrchem se horniny taví a tvoří se žhavé roztoky (magma). Tomu se v hloubce nelíbí a snaží se
dostat někudy na povrch. Pohánějí ho horké páry a roztoky. Buď se na povrch nedostane a utuhne v hloubce,
nebo se na povrch prodere a vylije se jako láva. Podle toho dělíme vyvřeliny na hlubinné a výlevné. Žula je
typickým představitelem hornin hlubinných, čedič výlevných.
Pro horniny užíváme běžně na 60 názvů. Podobně jako u nerostů rozhoduje o platnosti navrženého názvu
Mezinárodní geologická unie se svou komisí. Pro pojmenování horniny je důležité jak minerální, tak chemické
složení. Rozhoduje obsah oxidu křemičitého, procento křemene, živců a tmavých minerálů (tj. amfibolu,
pyroxenu a tmavé slídy).
Z hlubinných vyvřelin mají největší obsah křemene (tedy i SiO2) žuly. S přibývajícím množstvím tmavých
minerálů a úbytkem křemene přecházejí do granodioritů, syenitů, dioritů až gaber.

Některým magmatům, a tedy
i horninám, se říká kyselé, jiným
bazické, proč? To už je úkol pro vás.
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Moderní petrologové jsou puntičkáři. U pouhého středočeského plutonického komplexu, jak mu odborně
říkáme, popsali a pojmenovali na 20 typů žul. Nezasvěcení snadno rozliší typy dva: říčanskou žulu s velkými
krystaly živců a jemnozrnnou posázavskou žulu.
Výlevných hornin je celá řada, základními typy jsou čedič (bazalt) a znělec. Výlevné horniny tvoří krajinu
Doupovských hor, Českého středohoří i Lužických hor, připomínající „sopečnou“ oblast s homolemi, suky
a dalšími tělesy. Slovo „sopečný“ jsme dali do uvozovek, protože většina láv utuhla těsně pod povrchem a na
něj se dostala až erozí, která snížila zemský povrch o dobrých 400 m. Doslova je vypreparovala z obalu měkčích
křídových a třetihorních sedimentů.

Obr. 18. Čerstvá žhavá láva přetékající
přes starší utuhlý lávový proud.

Obr. 19. Krajina Českého středohoří se svými kužely čedičů a znělců.
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USAZENÉ HORNINY
Tyto horniny vznikaly z písku, prachu a organismů. Najdeme je na vrcholu nejvyšší hory světa, Mount Everestu,
i v nejhlubším oceánu. Sedimenty dělíme na dvě skupiny: klastické a neklastické.

● Klastické sedimenty jsou z úlomků a zrn. Patří k nim slepence, pískovce, prachovce a jílové usazeniny.
● Neklastické sedimenty se tvořily chemickými a biologickými pochody. Jsou to vápence, dolomity, křemité horniny
jako rohovce a buližníky a z méně častých soli, fosfáty, sádrovec i uhlí.

Obr. 20. Mikrofotografie vápence tvořeného
úlomky schránek organismů. Takovému druhu
vápence říkáme bioklastický (zvětšeno 25krát).

Teď vás čeká úkol, který je oříškem i pro odborníky:
Na obrázku je mikrofotografie vápence tvořeného úlomky vápnitých organismů, stonky lilijic, schránkami
ramenonožců a dalších organismů. Jsou tmeleny drobnými krystalky kalcitu. Je jasné, že je to hornina
složená z úlomků, proto by měla být klastická. Ale je také celá z kalcitu, což je typické pro neklastické
sedimenty. Tak mezi které vlastně patří?
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Známá hornina záhadného
složení
Opuka je starý český název pro
usazenou horninu, která má
proměnlivé složení. V některých opukách je více jílu,
v jiných uhličitanu vápenatého,
v ostatních více křemenných
zrnek nebo dokonce jehlic hub
a křemitého tmelu. Důležité
ovšem je, že je to náš nejznámější stavební kámen. Celá
románská Praha byla ve 12.
a 13. století postavena z opuk.
Nejen Praha, ale stovky dalších
kostelů a budov, zejména v severních Čechách, jsou z opuky.
Opuka je krásný kámen, snadno se láme a opracovává. Má
jednu vadu, je příliš pórovitá,
a rychle zvětrává. Proto se na
stavbách občas vyměňují staré
kvádry za nové.
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Slepence jsou hrubozrnné klastické sedimenty
s úlomky většími než 2 mm. Mohou být z křemene
i kousků starších hornin. Pískovce patří mezi
nejhojnější sedimenty. Klastická zrna 0,05 až 2 mm
velká spojuje jílovité pojivo nebo nějaký chemický tmel. Pískovce dělíme na křemenné pískovce,
arkózy a droby. První mají hlavně křemenná zrna,
druhé s křemeny i živce a úlomky hornin a třetí
navíc i jílovité pojivo.
Prachovce jsou přechodem mezi pískovci a jílovci. Jílovce jsou zpevněným jílem. Je jich mnoho
různých druhů a usazují se všude tam, kde není silný
proud a velké vlnění – jak v mořích, tak v jezerech
a na říčních nivách. Pořádně zpevněné a dokonce
trochu rekrystalizované jílovce jsou jílové břidlice.

Obr. 21. Křemenný pískovec. Kromě
zrn křemene jsou v něm i zrna živců
a hornin (zvětšeno 30krát).

Ze skupiny neklastických sedimentů jsou nejdůležitější vápence. Nazýváme je různě, podle toho, zda jsou
jen z vápnitého kalu, zda je tvoří kostry korálů, schránky měkkýšů nebo zda jsou sráženy z teplých pramenů.
Vápence známe z mělkých i hlubokých moří i jezer, u nás se proslavily vápence silurské a devonské, plné
zkamenělin trilobitů, a nejen jich. Vápence tohoto stáří jsou krásně odkryté např. v Praze na Barrandově skále
i na mnohých dalších místech.
Mezi neklastické sedimenty patří i silicity, tvořené chemickým a biogenním křemenem. Nelekejte se názvu,
patří mezi ně velmi známé buližníky a také rohovce s pazourky.
Známe i řadu dalších neklastických sedimentů, bohatých na železo, hliník nebo fosfor. Neobešli bychom se ani
bez nejrůznějších solí, soli kamenné ani bez další soli hořčíku a síranů. Nezapomeňme ani na síran vápenatý
s vodou, což je sádrovec, a jeho bezvodého bratříčka – anhydrit.

Obr. 22. Románské kostely
středních a severních Čech jsou
obvykle postaveny z opuky.
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Ortorula, nebo pararula?

HORNINY PŘEMĚNĚNÉ

Petrologové rozlišují jednoduše předponami orto- a para-,
zda byla původním materiálem vyvřelina nebo usazenina.
Takže z jílové břidlice přes
svor vzniká pararula, ze žuly
ortorula.

Metamorfóza je přeměna hornin při zvýšených teplotách a tlacích. Zjednodušeně si představme prostředí
s teplotami i přes tisíc stupňů a tlaky desítek megapascalů.
Roli při přeměně hrají plyny a horké vody.
Příkladem přeměny je metamorfóza jílových sedimentů. Postupně se mění na fylity, se stoupajícími tlaky
a teplotami na svory a ty pak na ruly.

Obr. 23. Fylit.

Obr. 24. Svor.

Jinou, docela běžnou metamorfovanou horninou je
amfibolit, ten má v sobě spoustu tmavých minerálů
a vzniká hlavně přeměnou čedičů. Největší proměnu
prodělal granulit, hezká světlá hornina, která vznikla
přetvořením žuly nebo jiné, ještě kyselejší vyvřeliny
a potřebovala ke vzniku podmínky panující až 100
km pod zemským povrchem. Krystalické vápence
se přirozeně tvoří z usazených vápenců, metakvarcity z křemenců a křemenných pískovců. Vidíte, že
k označení přeměněné, metamorfované horniny si
pomáháme předponou meta-, proto jsou i metadroby, metadiabasy apod.

Poslední úkol: Zopakujte si klasifikaci hornin
a jejich hlavní druhy. Jaké horniny jsou v okolí
vašeho bydliště.

Kontaktní přeměna
Všechny jmenované horniny
jsou velkoobjemové, vytvářely se v rozsáhlém prostoru.
Máme však i přeměnu lokální.
Říkáme jí i kontaktní. Takový
žulový pluton, vyvře-li do svého okolí, stačí vypálit několik
stovek metrů hornin v nadloží
a okolí.

Obr. 25. Rula.

Obr. 26. Amfibolit.

Metamorfované horniny;
intenzita metamorfózy stoupá
od fylitu přes svor k rule.
Amfibolit je metamorfovanou
tmavou čedičovou vyvřelinou.
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Obr. 27. Porfyr,
kyselá vyvřelina
žilného charakteru.

Obr. 28. Jemnozrnná
žula se šmouhami
z tmavých nerostů.

Obr. 29. Křemitá amorfní sedimentární hornina, zbarvená železem
do červenohněda.

Obr. 30. Světlá žula, tvořená křemenem, dvěma
druhy živců a příměsí
tmavých minerálů.
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Odpovědi
Úkol: Přidejte ještě pár slov na oslavu hornin a nerostů. Nakonec
popište, co dělali lidé v době kamenné s horninami.
Odpověď: Mnoho možností: I kosmická tělesa jsou z hornin. Po době „cihlové“ a „betonové“ nastává další doba kamenná.
Kameny, tedy horniny, jsou nejoblíbenějším stavebním materiálem.
V době kamenné se z hornin vyráběly zbraně, třeba hroty k šípům. Obsidiánové a pazourkové nože byly nejdůležitějším
nástrojem. Lidský rod prožil celých 90 % své existence v době kamenné.

Úkol: Třeba bude za 20 let někdo z vás šikovným mineralogem a objeví nový minerál. Bude to povlak
maličkých zelenavých krystalků. Určíte, že jde o síran se složitým chemickým vzorcem. Najdete jej
v buližnících pod hradem Radyně u Plzně. Jak minerál pojmenujete, na co si musíte dát pozor?
Odpověď: Sežeňte si seznam známých minerálů, třeba na internetu nebo v knížce Encyklopedie minerálů, abyste náhodou
nezvolili název, který už existuje. Raději se vyhněte háčkům a čárkám, aby cizinci neměli potíže s pravopisem a výslovností.
Ve vašem případě by se docela hodil název radynit podle hradu (názvy minerálů se vždy píší s malým písmenem, i když
jsou pojmenovány podle osobností). Rozhodující slovo má Komise pro nové minerály, součást Mezinárodní mineralogické
asociace. Máme tam svého zástupce, ten váš návrh jistě podpoří, bude-li rozumný.

A co obyčejná kamenná sůl, minerál nazvaný halit, chemicky chlorid sodný – NaCl?
Úkol: Jaký tvar mají krystaly kamenné soli?
Odpověď: Krychle.

Úkol: Známe minerál, který má stejné chemické složení jako diamant, je
to čistý uhlík, ale přitom je úplně odlišný. Který to je? Jaké má vlastnosti?
Odpověď: Je to tuha, cizím slovem grafit. Stejně jako diamant je to čistý uhlík C. Jeho atomy jsou však u tuhy seřazeny do
rovnoběžných ploch. Proto se tuha rozpadá na šupinky, vrstvičky, je měkká a daleko lehčí než diamant a dobře se s ní píše.

Úkol: Když nemohou amorfní nerosty krystalizovat, jak vypadají?
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Odpověď: Jsou z nich agregáty (shluky), kůry, různé náteky, výplně dutin, povlaky apod.
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Úkol: Co je to ametyst? Jakou má barvu a jaký je to minerál?
Odpověď: Je to modře a fialově zbarvený křemen. Krásné ametysty pokládáme za drahé kameny.

PŘÍSNOST MUSÍ BÝT, úkol pro vás: Někteří přísní odborníci tvrdí, že za opravdové drahé
kameny lze považovat jen čtyři z vyjmenovaných. Které čtyři to jsou? Ostatním by se mělo
říkat šperkové nebo klenotnické kameny. Většina z vás jistě odpoví správně.
Odpověď: Jsou to diamant, rubín, safír a smaragd.

A co takhle úkol? S tou cenou je to vtípek, nebo to myslíme vážně?
Odpověď: Už podle toho výpočtu na koruny vidíte, že si z vás střílíme. Cenu bychom snad mohli odhadnout podle kvality
a počtu karátů kamenů, ale je tu samozřejmě mnohonásobná cena historická a umělecká. Prostě: cena je nevypočitatelná!

Některým magmatům, a tedy i horninám, se říká kyselé, jiným bazické, proč? To už je úkol pro vás.
Odpověď: Petrologové to převzali od metalurgů; pracují-li s taveninami, kyselé jsou bohaté oxidem křemičitým, bazické
bázemi, tedy hlavně hořčíkem a vápníkem. Kyselé taveniny jsou tužší, tečou pomaleji, bazické jsou řidší.

Teď vás čeká úkol, který je oříškem i pro odborníky: Na obrázku je mikrofotografie vápence tvořeného
úlomky vápnitých organismů, stonky lilijic, schránkami ramenonožců a dalších organismů. Jsou tmeleny
drobnými krystalky kalcitu. Je jasné, že je to hornina složená z úlomků, proto by měla být klastická. Ale je
také celá z kalcitu, což je typické pro neklastické sedimenty. Tak mezi které vlastně patří?
Odpověď: Je pravda, že hornina je složena z úlomků, ale přednost zde má její minerální a chemické složení. Je z kalcitu,
proto je to vápenec, a tak ji zařadíme mezi neklastické sedimenty.
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