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Kamene, padajúce z neba 

• Zem je neprestajne terčom ostreľovania kamennými časticami – prichádzajú z 
hlavného pásma asteroidov medzi Marsom a Jupiterom 

• Častice k planéte priťahuje zemská gravitácia – prienik do atmosféry veľkou 
rýchlosťou stoviek ton kozmického materiálu denne 

• Meteoroidy – kúsky skál a prachových častíc, prienikom do atmosféry 
zanechávajú svetelnú stopu, v ktorej je zahalený rozpálený hlavný úlomok s 
chvostom (ľudovo sa jav nazýva padajúca hviezda – odborne meteor) 

• Meteoroid, ktorý úplne nezhorí v atmosfére sa stáva meteoritom  

• Hmotnosť meteoritov od  niekoľkých gramov do niekoľko ton 

• Len malá časť padá v podobe väčších úlomkov, pravých meteoritov. Najväčšia 
časť padá v podobe kozmického prachu, takže normálne nie je pozorovateľná 

• Do roku 1975 bolo zaznamenaných cez 2000 jednotlivých pádov a nálezov 
meteoritov. 



Hlavné pásmo asteroidov medzi 
Marsom a Jupiterom 



Množstvo meteorickej hmoty dopadajúcej na Zem 

• Jedným z nevratných procesov vo vývoji Zeme je pribúdanie kozmického 
materiálu v litosfére v dôsledku meteoritového impaktu. Rôzni autori 
odhadujú hmotnosť na Zem dopadnutých meteoritov rôzne:  

• Uher (2000) - ročne dopadne na zemský povrch približne 104 tisíc ton 

• Bouška et al. (1980)  rozptylu hodnôt od 1 do 10 tis ton meteorickej hmoty 

• Maštenová (1999) - denne hmotnosť dopadnutých meteoritov až 150 ton  

• Suk (1999) - 2 tony mikrometeoritov denne 

• Našťastie, pravdepodobnosť, že na Zem dopadne veľký meteorit, ktorý 
vytvorí kráter o priemere 2 km a viac, je raz za milión rokov.  

• V minulosti boli takéto zrážky oveľa častejšie a podľa pomerov na Mesiaci a 
niektorých planétach dochádzalo k intenzívnemu bombardovaniu 
meteoritmi hlavne v archaiku, tj. v období pred 3 800 miliónmi rokov. 



Význam meteoritov 

• Meteority nám poskytujú neoceniteľné údaje potrebné pre poznanie 
kozmickej hmoty. Ich hmotu môžeme skúmať priamymi metódami - zisťovať 
jej chemické zloženie, ale aj štruktúru a stavbu minerálov. Na základe analýz 
meteoritov môžeme s väčšou pravdepodobnosťou odhadnúť zloženie 
hlbokých zón Zeme a na základe priemerného zloženia meteoritov aj celkové 
zloženie Zeme. 

• Asi do prvej polovice XX. stor. sa predpokladalo, že všetky meteority vznikli 
rozpadom väčšej diferencovanej planéty typu Zem. Dnes prevláda názor, že 
meteority vznikli rozpadom niekoľkých menších planétok. Pri uhlíkatých 
chondritoch usudzujeme, že boli obsiahnuté v povrchových častiach jednej 
takejto planétky, kde nedošlo k ďalšej diferenciácii 

 



Schéma vzniku meteoritov rôzneho zloženia 



Rozdelenie meteoritov 

Stretávame sa s týmito typmi meteoritov: 

• 1. siderity - kovové meteority (meteorické železá), zložené najmä z 
niklonosného železa (pozorovaných približne 6 % pádov) 

• 2. siderolity - zmiešané kamenoželezné kovovo-silikátové meteority, rozlišujú 
sa dva špecifické typy - pallasity a mezosiderity (pozorovaných cca 2 % 
pádov) 

• 3. aerolity - kamenné meteority, zložené z kremičitanov Mg a Fe. 
Reprezentujú ich dva typy: chondrity (pozorovaných približne 84 % pádov) a 
achondrity (pozorovaných cca 8 % pádov) 

 



Základné 
skupiny 
meteoritov 



Najväčšie meteority 

• Najhmotnejšie sú železné meteority (Hoba v jz. Afrike, 90 ton), kamenné 
meteority bývajú omnoho menšie (Furnas, Nebraska - 1 tona). Okrem pádu 
jedného alebo niekoľkých kusov meteoritov však boli zaznamenané i mohutné 
„dažde“ (napr. sichote-alinský, ZSSR z r. 1947), kde bolo až doteraz 
vyzbieraných v pádovej oblasti eliptického tvaru okolo 8000 železných 
meteoritov s celkovou hmotnosťou 23 ton. Doposiaľ najväčší „kamenný dážď“ 
Allende z Mexika z r.1969 obsahoval niekoľko tisíc kusov o celkovej hmotnosti 
asi dve tony v pretiahlej elipse 300 km2. Kamenný meteoritový dážď od 
Pultuska predstavoval desaťtisíce drobných meteoritov 



Zoznam najväčších železných meteoritov sveta 
• Hoba, Namíbia 60 t      Santa Catharina, Brazília 2 t, 1.5 t  

• Cape York, Grónsko 36.5 t, 20,1 t    Chico Mountains, Texas, USA 2 t  

• Bacubirito, Mexico 27 t     Sikhote - Alin, CIS 1.7 t  

• Mbosi, Tanzánia 25 - 27 t     Casa Grandes, Mexico 1.5 t  

• Armanty, Vonkajšie Mongolsko 20 t   Navajo, USA 1.5 t  

• Willamette, Oregon, USA 14 t    Magura, Slovenská republika 1.5 t  

• Chupaderos, Mexico 14 t, 7 t    Quinn Canyon, Nevada, USA 1.4 t  

• Campo Del Cielo, Argentína 14 t    Santa Appolonia, Mexico 1.3 t  

• Mundrabilla, Západná Austrália 12 t, 5 t   Kouga Mountains, Južná Afrika 1.2 t  

• Morito, Mexico 11 t Bendego, Brazília 5 t   Goose Lake, California, USA 1.2 t  

• Youndegin, Západná Austrália 3.7 t, oddelené 2.6t  

• Cranbourne, Victoria, Austrália 3.5 t, 1.5 t   Murnpeowie, Južná Austrália 1.1 t  

• Ardagas, Mexico 3 t      Zacatecas, Mexico 1 t 



Najväčšie kamenné a železokamenné meteority sveta 

Kamenné meteority 

• Allende, Mexico (Carbonaceous Chondrite) 1 - 2 t v kúskoch 

• Norton County, Kansas, USA (Enstatite Achondrite) 1 t 

• Murchison, Viktória, Austrália (Carbonaceous Chondrite) > 0.1 t v 
kúskoch Wildara, Západná Austrália (Olivine-Bronzite Chondrite) 0.5 t 

 

Železo – kamenné meteority 

• Huckitta, Northern Territory, Austrália (Pallasite) 1.4 t 



Rôzne typy meteoritov 



Mineralogické zloženie meteoritov 

Na stavbe meteoritov sa zúčastňuje okolo 30 rozličných minerálov. 
Niektoré z nich sú bežné minerály hornín Zeme - olivín, pyroxény 
(hypersten, bronzit, pigeonit) plagioklasy (anortit), magnetit, ilmenit, 
chromit. No niektoré minerály meteoritov sú v zemskej kôre zatiaľ 
neznáme, príp. ich výskyt je výnimočný - kamacit (4-7 % Ni), tenit (15-
60 % Ni), troilit (FeS), schreibersit (FeNi)3P, daubreelit (FeCr2S4), 
oldhamit (CaS), cohenit  (Fe,Ni)3C. 

Podskupina uhlíkatých chondritov je pozoruhodná obsahom vody, 
prítomnosťou vrstevnatého Mg-silikátu serpentínu, obsahom síry, 
epsomitu (MgSO4.7 H2O) a pomerne vysokým obsahom uhlíku 





schreibersit - (Fe,Ni)3P, W.Haidinger, 1847 

Ďalšie dva nové minerály majú mimozemský pôvod. 
Zistili sa na základe štúdia kusov železného 
meteoritu (celková hmotnosť cca 86 úlomkov sa 
odhaduje na 1,5 tony, z čoho sa zachovalo cca 150-
200 kg), ktorý sa našiel na Orave okolo r. 1840 južne 
od Námestova v Oravskej Magure, pri obci Slanica 
(dnes zaplavená Oravskou priehradou). V roku 1847 
bol Haidingerom opísaný schreibersit - (Fe,Ni)3P a 
pomenovaný podľa riaditeľa Fyzikálno-
astronomického kabinetu vo Viedni Carla von 
Schreibers (1775-1852). Vytvára drobné ihličky 
alebo nepravidelné zrná v asociácii s tenitom a 
cohenitom. Práve najideálnejšie kryštály 
schreibersitu sa našli v tomto meteorite.  



cohenit - (Fe,Ni)3C, E.Weinschenk 1889 

E.Weinschenk (1889) opísal cohenit - (Fe,Ni)3C a pomenoval podľa profesora mineralógie E.Cohena (1842-1905), pôsobiaceho na 
univerzite Greifswald v Nemecku a významného znalca meteoritov. Minerál tvorí stĺpikovité až tabuľkovité kryštáliky, silne 
magnetické, na čerstvom lome cínovobiele, na povrchu nabiehajú do bronzova až zlatožlta. Je veľmi krehký, tvrdosť 5,5-6, 
kryštalizuje v rombickej sústave.  



Charakteristika a zloženie meteoritov 

Najrozšírenejšie chondrity sa zložením približujú horninám Zeme peridotitom, 
ale vyznačujú sa špecifickou, pre horniny Zeme neznámou štruktúrou. 
Kremičitany Mg (olivín alebo pyroxény), príp. zbytky skla tvoria v nich malé 
okrúhle kryštalické agregáty, najčastejšie premenlivej štruktúry, nazvané 
chondry. Ich priemerná veľkosť je 0,2-0,5 mm, ojedinele dosahujú rozmer 3-5 
mm. Asi 80 % pádov meteoritov sú chondrity, výrazne prevládajú hyperstenické 
a bronzitické s olivínom, kamacitom, tenitom, pigeonitom, anortitom a troilitom. 

Zriedkavejšie achondrity sú bez týchto zvláštnych agregátov a tak sa štruktúrou, 
ako aj minerálnym zložením približujú horninám zemskej kôry skupiny gabier a 
pyroxenitov.  

Železné meteority majú štruktúru známu ako Widmanstättenove obrazce, ktoré 
sa zvýraznia pri naleptaní plochy. Ide o prerastanie lamiel kamacitu a tenitu (viac 
Ni). V mikroskope sa dá rozlíšiť aj ich eutektická zmes plesit. Pomalé chladnutie a 
kryštalizácia za vysokej teploty boli nutné k vzniku zmienených lamiel. 



Chondrula v 
chondrite v 
prechádzajúcom 
svetle 
polarizačného 
mikroskopu, 
meteorit Košice 



Heterogénna 
chondrula, 
elektrónový 
mikroskop 





Tenit žltý v železe_BSE (elektrónový mikroskop)_Lenartov 



Chondrula živca a 
pyroxenu Polarizačný 
Mikroskop Hammadah-
alHamra 



Chondrule Olivin živec 
Pyroxen rôzne Rumanova 
2a 



Chondrula_NWA 



Chondrula Olivinovo –
pyroxenova NWA 



Vek meteoritov 

• Určenie absolútneho veku meteoritov metódami 87Rb-87Sr, 40K-40Ar a 
206Pb-207Pb viedlo k poznaniu, že kamenné i železné meteority 
kryštalizovali približne pred 4,6x109 rokmi, teda v zodpovedajúcej 
dobe s predpokladaným vznikom planét slnečnej sústavy. 



Deformačné štruktúry ostatných exogénych procesov 

Impaktné štruktúry 
• vznikajú pri dopade kozmických telies na povrch planét. Sú dobre viditeľné na 

planétach slnečnej sústavy, ale na zemskom povrchu bývajú ich stopy v zničené v 
dôsledku: 
• erózie 

• sedimentácie 

• tektonických pochodov 

• priemerná rýchlosť erózie na zemskom povrchu sa odhaduje na 0,001 m/rok, takže 
impaktný kráter s 1 km vysokým valom môže byť úplne zničený eróziou už za 
niekoľko miliónov rokov. 



• Mechanizmus vzniku impaktných štruktúr 
• Ak je teleso, ktoré prenikne do zemskej atmosféry dostatočne veľké, že nezhorí, 

vytvorí v mieste dopadu impaktný kráter. 

• Kráter pozostáva z depresie a valu, ktorý vznikol vyvrhnutím materiálu z depresie. 
V pôdoryse má kruhový tvar.  

• V momente nárazu dochádza k explózii, ktorá rozmetá materiál na bez 
prednostnej orientácie. Explóziou sa relaxuje obrovské napätie indukované vo 
veľmi krátkom čase v bode nárazu. 

• Tvar valu závisí na magnitúde gravitacie. Na planétach s vysokou gravitáciou je 
materiál valov uložený bližšie k centru krátera ako na planétach s nižšou 
gravitáciou. Tvar kráterov v reze je buď jednoduchý alebo komplexný. Komplexný 
tvar sa vysvetľuje ako sekundárny fenomén, ktorý vznikol skĺznutím valov od 
centra kráteru po mierne uklonených poklesových zlomoch. 

• K môže dôjsť vďaka porušeniu izostatickej rovnováhy časti terénu, ktorý bol 
zaťažený materiálom novovzniknutého valu. 





• Štruktúrne a mineralogicko-metamorfné prejavy impaktov 
• Prítomnosť produktov šokovej metamorfózy umožňuje rozlíšiť impaktné krátery 

od kráterov vulkanických, ktoré majú veľmi podobné morfologické črty.  

• Vulkanity sa môžu vyskytovať aj v impaktných kráteroch buď ako pôvodný 
podklad alebo ako produkt vulkanizmu vyprovokovaného energiou nárazu telesa 
na zemský povrch. 

• Pre šokovú metamorfózu sú typické: 
• vysokotlakové efekty 

• deformácie vzniknuté pri vysokých deformačných rýchlostiach 

• vysokoteplotné efekty 



• Vysokotlakové efekty 
• Produktom vysokotlakovej metamorfózy pri impaktných udalostiach je tvorba 

špecifických minerálov s vysokou hustotou. Ich prítomnosť je spoľahlivým 
indikátorom impaktného pôvodu. 

• Najfrekventovanejším impaktným vysokotlakovým minerálom je coesit, kubická 
forma kremeňa. Predpokladá sa, že pri impaktných procesoch môže vznikať aj 
diamant, ale to nie je jednoznačné, lebo tento môže byť vynesený na povrch z 
vrchného plášťa. 

• Vysoká deformačná rýchlosť 
• Pre impaktný proces sú typické metamorfné a štruktúrne zmeny, ktoré sa 

realizujú vo veľmi krátkom čase – v momente dopadu telesa na povrch. 
Produktom je deformácia mriežok minerálov, ktorá sa prejaví v lamelovaní 
minerálov. 



• Vysokoteplotné efekty 
• Pri dopade dochádza aj k pretavovaniu pôvodných hornín a tým aj ku vzniku 

nových minerálnych fáz. Z pôvodne vnútorne organizovaných minerálov 
vznikajú amorfné sklá, makroskopicky podobné vulkanickým. Typickými 
produktami sú: 

• lechatelierit, ktorý vzniká pretavením kremeňa 

• baddeleit, ktorý vzniká pretavením zirkónu 

• Populárnym reprezentantom impaktných skiel sú vltavíny. 



vltavín 

coesit lechatelierit 

baddeleit 



Modifikácie kremeňa a SiO2 hmoty 

• Významnou skupinou horninotvorných minerálov 

• Oxidy (databáza Strunz) 

• Tektosilikáty (databáza Dana) 

• 9 polymorfných modifikácií (len 1 syntetická keatit) 

• Prírodné – α-kremeň, β-kremeň, α-tridymit, β-tridymit, α-cristobalit, β-
cristobalit, stišovit, coesit 

• 2 amorfné SiO2 hmoty – lechatelierit, opál 



skupina kremeňa SiO2 

 a-kremeň   trig. 

 b –kremeň  hex. 

 a- tridymit mon.  

 b – tridymit romb.-hеx. 

 a-cristobalit  tetr. 

 b –cristobalit  kub. 

 cоеsit  mon. 

 stišovit  tetr. 



Kremeň SiO2 – trigonálny, hexagonálny 
• Vznik – procesy frakčnej kryštalizácie tavenín felzického zloženia 

• Pri nízkych teplotách – tzv. nízky α-kremeň (trig.) 

• Pri atmosférickom tlaku a 573 °C – vyšší β-kremeň (hex.) 

• Vyšší kremeň – výskyt najmä vo vulkanitoch, často pseudomorfózy α-kremeňa 
po  β-kremeni 

• Hojným minerálom magmatitov – granity, granodiority, tonality, pegmatity, 
aplity, ryolity, dacity – indikuje presýtenosť o  SiO2 

• Kryštalizuje posledný – väčšinou alotriomorfný 

• Pre kremeň je typická magmatická korózia (resorpcia) – spätné natavovanie, 
resp. rozpúšťanie častí už vykryštalizovaných minerálov vplyvom vysokej 
teploty okolitej taveniny a rýchleho výstupu magmy (dekompresia – zníženie 
tlaku) a indikuje nerovnovážny stav medzi kryštálom a taveninou. Kremeň má 
najnižšiu teplotu tavenia – podlieha magmatickej korózii najľahšie 



Polia stability polymorfných modifikácií SiO2 



Cоеsit – minerál 
hĺbok vyše 100 km 
kimberlity a eklogity  
(metamorfity HP-NT) 

Max.  Rýchlosť  upliftu eklogitov v Záp. Himalájach 

45-90 km zа mil. rokov 

mikrofoto inklúzií cоеsitu v 
pyrope 

Eklogity v Nórsku 

Plášťové xenolity v kimberlitoch (Južná Afrika) 

Inklúzie coesitu 
 v pyrope  
(Dora Maira Massif,  
Piedmont, Italy ) 

http://www.mindat.org/loc-62936.html
http://www.mindat.org/loc-62936.html
http://www.mindat.org/loc-62936.html


Stišovit  – minerál іmpaktov 




