
MINIPROJEKT – Geologické pochody 

Vypracovali: Jakub Petříček, Milan Jícha, Michaela Huberová  

Lokalita výzkumu: Králův Háj, Liberec 

Cíl: Prozkoumat lesní porost se skalkou v okolí Králova Háje, získat vzorky 

liberecké žuly pro další výzkum, následná mikroskopie získaných vzorků.  

Pomůcky: Kladívko, svinovací metr, ocelový kartáč, mikroskop s webovou 

kamerou.  

Okolní body: liberecká přehrada 250 metrů, ZŠ s RVJ Husova 600 metrů.  

Specifikace terénu: lesní porost, umělý lesopark, na vrcholku kopce skalka ze 

zvětralé žuly. V okolí skalky útržkovité lokality s malými kousky zvětralých žul.  

 

 

 

 

 



Úvod a výsledky výzkumu 
 
Vydali jsme se do přilehlého okolí Liberce – na Králův Háj, kde jsme nalezli žulový komplex, jímž byla 
liberecká žula. Provedli jsme odebrání vzorků, fotodokumentaci horninového masivu i okolí. 
V prostorách biologické laboratoře následoval výzkum vzorků pomocí mikroskopie.  
 

 

 
Obr. 1.: Pracovní nářadí – kladívko, skládací metr, ocelový kartáč.  
 
 

 Žulový komplex 

 

Obr. 2.: Žulový komplex na Králově Háji. Z dálky jsou vidět známky eroze. Pro porovnání je 
fotografie vyhotovena se studentkou. V pozadí jsou vidět pracující žáci.  

 

        



               

Obr. 3.: Kousek odebíraného vzorku s měřítkem.                                            

 

        

Obr. 4.: Skupina mladých geologů na žulovém komplexu.       
 

 

 

Obr. 5.: Mikroskopický snímek získaný pomocí mikroskopu s webovou kamerou. Na obrázku je 
vidět kousek slídy v nepravých barvách.   



 

 

Obr. 6.: Mikroskopický snímek získaný pomocí mikroskopu s webovou kamerou. Na obrázku je 
vidět rozhraní slídy a křemene.  

 

 

Obr. 7.: Mikroskopický snímek získaný pomocí mikroskopu s webovou kamerou. Na obrázku je 
vidět část živce.  

 

Závěry  
Žula patří mezi hlubinné vyvřelé horniny. Někdy se též nazývá granit – podle své zrnité struktury. 
Jejími hlavními složkami jsou – křemen, živec, slída. Liberecká žula je známá díky svým typickým 
růžovým živcům.  

Podle vzorků můžeme konstatovat, že liberecká žula je středně zrnitá (velikost zrn se pohybují do 
1 mm do 3,5 mm). Živce tvoří růžové ortoklasy, křemen je lehce našedlý, slídy jsou ve formě 
černého biotitu. Černý biotit je velmi dobře vidět na obr. 6. Růžové živce můžeme dobře 
pozorovat na obrázku č. 7. Odebrané vzorky se kvůli erozivním procesům již rozpadají. Žulová 
skalka je již dosti rozpadlá.  

Přínos pro naši geologickou skupinu: naučení se orientace v terénu, umíme odebírat a označovat 
vzorky hornin, dokážeme provádět jednoduché rozbory hornin a zkoumat je pod mikroskopem, 
zvládáme základní fotodokumentaci při výzkumné činnosti.  

 


