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Anotace 

 

 Práce se zabývá především pády a nálezy meteoritŧ na území České republiky. Jsou 

zde však uvedeny i podstatné související informace ohledně klasifikace meteoritŧ a 

metodiky jejich výzkumu. První část práce se zabývá rozdělením meteoritŧ, jejich 

sloţením a pŧvodem. Druhá část se věnuje výzkumu a technice v oblasti meteoritŧ. Je zde 

uvedena stručná historie meteoritiky, metodika analyzování meteoritických vzorkŧ a jsou 

zmíněny také úspěšné projekty a technologie českých vědcŧ. Ve třetí části se práce zabývá 

obecným děním na poli světové meteoritiky a jsou zde uvedeny zajímavé či dŧleţité 

meteority ve světě. Poslední a nejobsáhlejší část práce je věnována jiţ zmíněným 

meteoritŧm českým. Je zde jejich ucelený přehled a následně jsou rozepsány podrobné 

informace ke kaţdému z nich. 

 

Klíčová slova: asteroid, bolid, kometa, meteor, meteorit, meteoritický roj, vesmír 

 

 

 

Summary 

 

 This treatise is engaged with downfallen and founding meteorites in Czech 

Republic area. You can find here also the fundamental related information regarding the 

classification of the meteorites and the procedure of theirs exploration. The first segment of 

this essay consider of the meteorites classification, structure and origin. The second part 

treating of the meteoritic research and the engineering aspect. It include also of the short 

history of the meteors, the process of analysed the meteoritic samples and the successful 

projects of the Czech scientists. The third section deal with international general dividing 

and you can discover the main and the most interesting meteorites on the world. The last 

all-embracing section deal with the Czech meteorites, which contain the compact overview 

with the particular information and details of the universe stones.  

 

Keywords: asteroid, comet, fireball, meteor, meteorite, meteoric shower, space 
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aj.   - a jiný 

Al2O3   - oxid hlinitý 
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1. ÚVOD 

 

 Meteority, horniny mimozemského pŧvodu křemičitanového nebo kovového 

sloţení o velikosti prachových zrnek aţ skal a o hmotnosti aţ mnoha tun, neustále dopadají 

na naši planetu z meziplanetárního prostoru, kterým putují. Větší prachové částice a tělesa 

jako jsou meteoroidy, planetky a jádra komet tvořící meziplanetární hmotu, jsou 

nejpomalejšími prostředníky mezi námi a kosmickým prostorem neustále se střetávaj ící 

s jinými kosmickými tělesy tříštícími se tak na stále menší a menší části. Všechny tyto 

částice se občas setkávají také se Zemí a prŧměrné mnoţství meteoritického materiálu, 

které naše Země zachytí při své cestě prostorem, bylo odhadnuto aţ na deset tisíc tun 

denně. Většina této hmoty se však pro nás nenávratně ztrácí. Většinou se zcela rozpráší při 

interakci se zemskou atmosférou, nebo se ztrácí pádem do oceánŧ či jiných, pro člověka 

těţce přístupných oblastí. Jen nejhmotnější z nich, s pŧvodní hmotností nad 1 tunu, mohou 

dopadnout aţ na zemský povrch a zde je nalézáme jako tzv. meteority. Odhaduje se, ţe 

v době zrodu Země k nám dopadalo aţ stokrát více meteoritického materiálu neţ dnes. 

Jelikoţ Země ještě neměla vyvinutou ochrannou atmosféru je moţné, ţe mnoţství tohoto 

materiálu je dodnes uloţeno v hlubších vrstvách zemské kŧry či např. v sedimentech 

oceánŧ. 

 

 Podrobné studium těchto kosmických poslŧ moderními mineralogickými, 

geochemickými a radiačními metodami přináší neobyčejně cenné poznatky o struktuře a 

vývoji těles sluneční soustavy od jejího vzniku před asi 4 560 miliony let. Meteoritická 

tělesa společně se vzorky z Měsíce, Marsu a komet představují prozatím jedinou cennou 

výjimku z obecného pravidla, ţe astronomické objekty studujeme pouze na dálku. Je 

zřejmé, ţe nás na poli meteoritiky a ostatních věd souvisejících s poznáváním Vesmíru 

čeká ještě dlouhá cesta. Je to však cesta vzrušující a energie do ní vloţená se nám všem 

mnohonásobně vrátí. (Grygar, 1990; Luhr, 2003; Kopal, 1987; Kubala, 2010) 
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2. SLOŢENÍ, ROZDĚLENÍ A PŮVOD METEORITŮ 

 

2. 1 PŮVOD METEORITŮ 

 Jiţ od dávných dob poutaly badatele otázky, odkud meteority přicházejí a jak 

vznikají. Dlouho však trvalo, neţ odborníci začali váhavě akceptovat prŧkopnickou teorii 

Ernsta Chladniho o kosmickém pŧvodu těchto těles vyslovenou jiţ koncem 18. stol. Do té 

doby byly povaţovány za atmosférické produkty vzniklé elektrickými výboji či za materiál 

vyvrţený sopkami apod. Díky nevědomosti byly meteority mnohdy dokonce vyřazovány 

z mineralogických sbírek, nebo v nich byly ponechávány jen jako rarita. Také jejich 

dřívější nepřesné názvy odráţely tyto krkolomné teorie, říkalo se jim aerolity, neboli 

vzdušné kameny a aţ mnohem později vznikl dodnes pouţívaný pojem meteorit, pŧvodem 

z řeckého météoros, v překladu nebeské těleso. Česky bývají meteority také nepříliš 

šťastně označovány jako povětroně. 

 

 Meteority jsou pro vědce neobyčejně zajímavé, jelikoţ některé z nich představují 

pŧvodní nepřeměněný materiál sluneční mlhoviny, jehoţ shlukováním vznikly planety 

včetně Země, a jiné jsou zase tvořeny materiály podobnými těm, z kterých se 

pravděpodobně skládá vnitřní část naší planety. Drtivá většina všech dosud známých 

meteoritŧ pochází z hlavního pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem1. Zbylé meteority 

jsou poměrně vzácné, nevyskytují se tak často a ví se o nich, ţe pocházejí z  Marsu, 

planetky Vesta a z Měsíce. U některých těchto exemplářŧ nebyl jejich pŧvod dosud 

objasněn a existují domněnky, ţe by určitá skupina mohla pocházet také z Merkuru, toto 

tvrzení však není moţné prokázat, dokud nebudou mít vědci vzorek přímo z této planety, 

s kterým by mohli dané meteority porovnat. 

 

 Ţe velká část meteoritŧ pochází z pásu mezi Marsem a Jupiterem bylo známo jiţ 

dlouho, nicméně významný doklad tohoto tvrzení se podařilo získat v roce 1959 při 

pozorování bolidu Příbram, u kterého byl zdokumentován pád, a dokonce se dle těchto 

výpočtŧ podařilo najít zbytky meteoritu. Poprvé se podařilo vypočítat dráhu tělesa, které 

dopadlo na Zemi ve sluneční soustavě a ukázalo se, ţe těleso skutečně pocházelo z toho 

pásu. Situace se opakovala v roce 2000 při pádu meteoritu Morávka. Celkově je dnes na 

Zemi přibliţně 35 000 identifikovaných a pojmenovaných meteoritŧ, toto číslo se ovšem 

neustále zvětšuje. Soudě podle počtu skupin meteoritŧ a nezařazených exemplářŧ, existuje 

celkem asi sto mateřských těles, ze kterých pocházejí všechny známé meteority. To je 

                                                 

1 Mezi největší planetky hlavního pásu patří Ceres, Pallas, Vesta, Hygeia, Intermnia, Europa a Davida.  Další 

pás se nalézá za drahou Neptunu, je to oblast zvaná Kuiperŧv pás, kde se nachází několik dalších těles 

rŧzných velikostí, tzv. trpasličích planet, mezi něţ patří např. Pluto, Charun,Varuna, Eris a další. 
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moţná překvapivě malý počet v porovnání se zhruba milionem asteroidŧ větších neţ 1 km 

v hlavním planetkovém pásu, patrně je to však zpŧsobeno fragmentací pŧvodních těles. 

Navíc mohlo v téţe oblasti sluneční soustavy vzniknout vícero velmi podobných planetek, 

ze kterých pak pocházejí nerozlišitelné meteority stejných vlastností i shodného 

mineralogického sloţení. (Tuček, 1981; Skála et al., 2008; Broţ, 2009; Luhr et al., 2004; 

Haloda, 2009) 

 

2. 2 ROZDĚLENÍ A SLOŢENÍ METEORITŮ 

 První snahy o klasifikaci a roztřídění meteoritŧ sahají do roku 1807, kdy německý 

chemik M. Klaproth jako první oddělil ţelezné meteority od kamenných. Od té doby se 

klasifikační schémata vyvíjela a zdokonalovala na základě poznatkŧ mnoha badatelŧ, 

z nichţ předlohu nejbliţší dnešní klasifikaci poloţil G. Tschermak a k dokonalosti ji dotáhl 

G. T. Prior r. 1920, který Tschermakovu klasifikaci zjednodušil a rozdělil ze dvou do tří 

hlavních částí. Klasifikace meteoritŧ prošla ve své historii mnoha změnami a i dnes se 

mŧţeme v rŧzných zdrojích setkat s její odlišnou strukturou, vesměs však velmi podobnou. 

Dnes je nejčastěji uţívanoá klasifikace J. T. Wassona z r. 1985, zaloţená na váhových 

poměrech niklu ke stopovým prvkŧm galia, germania a iridia ve spojení s dalšími 

parametry. Meteority se třídí především na základě jejich mineralogických, petrologických, 

chemických a izotopických vlastností, které jsou u některých vzorkŧ natolik sloţité, ţe 

klasifikační tabulky bývají pro laika poměrně obsáhlé a chaotické, v rŧzných zdrojích 

lehce odlišné a určité procento vzorkŧ se navíc doposud nepodařilo identifikovat. 

 

 Současná klasifikace dělí meteority na 2 hlavní skupiny. První jsou meteority 

nediferencované, neboli primitivní. U této skupiny se mŧţeme setkat také s názvy 

„nepřetavené“ či „nepřeměněné“ meteority. Sem řadíme meteority, jeţ od svého vzniku 

z materiálu solární pramlhoviny nikdy neprošly procesem tavení a neprodělaly tedy 

procesy magmatické diferenciace. Některé skupiny těchto meteoritŧ byly postiţeny 

procesy termální metamorfózy či alterace za přítomnosti vody. Dle míry tohoto postiţení si 

meteority zachovaly „primitivní“ chem. charakter ze sloţení solární pramlhoviny. Další 

skupinou jsou meteority diferencované. Tyto prošly procesem kompletního tavení a 

procesy magmatické diferenciace, mísení a asimilace magmat. Chemické a mineralogické 

rozbory těchto meteoritŧ přináší informace o sloţení a charakteru hornin svých mateřských 

těles. Předchozí dvě skupiny se dále dělí na 3 větší podskupiny podle převaţujícího 

mineral. sloţení na kamenné meteority (nazývané téţ meteoritické kameny či aerolity), 

kamenoţelezné meteority (také smíšené meteority či siderolity) a ţelezné meteority 

(nazývány téţ jako kovové meteority, meteoritická ţeleza či siderity). 

 

 Výskyt těchto tří skupin, není na Zemi rovnoměrný a ani sami vědci se na jeho 

poměru vţdy neshodnou, proto bývají jednotlivé skupiny uváděny s odchylkami i několika 
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procent. Je to také z dŧvodu, ţe meteoritických těles spadlo a stále padá na Zemi opravdu 

mnoho, a tak se jejich počet i poměr mezi jednotlivými skupinami s kaţdým pádem i 

nálezem mění. Paradoxně, ač většina sbírek obsahuje meteority ţelezné, největší podíl 

dopadajících těles je kamenného typu (obr. č. 1). Ţelezné a kamenoţelezné meteority jsou 

sice vzácnější, ale díky svému vzhledu a sloţení se mnohem lépe hledají, jelikoţ mají 

nápadně tmavou aţ černou natavenou kŧru a větší odolnost. Oproti tomu kamenné 

meteority podléhají velmi rychle erozním vlivŧm a mezi běţnými horninami vyskytujícími 

se na Zemi jsou na pohled nesnadno rozeznatelné. Z tohoto dŧvodu jsou také největší 

počty meteoritŧ nalézány v neobydlených oblastech, jako jsou pouště, a na rozsáhlých 

zaledněných plochách antarktického ledovce, kde vynikne jejich kontrast s prostředím. 

Odsud také pochází nejvíce meteoritŧ v současných sbírkách po celém světě. (Tuček, 

1981; Haloda, 2009; Haloda, 2007; Matyášek et al., 2007) 

 

 

Obr. č. 1: Poměr jednotlivých skupin meteoritů dopadajících na Zemi (originál) 

 

2. 2. 1 KAMENNÉ METEORITY 

 Tyto meteority jsou nejběţnějším typem meteoritŧ. Skládají se převáţně ze silikátŧ, 

někdy také z karbonizované horniny s určitými stopami ţeleza. Dělí se do dvou hlavních 

skupin na chondrity (jako jediné spadají do skupiny nediferencovaných) a achondrity. Na 

jejich mineral. sloţení se podílejí nerosty jako grafit, olivín, pyroxeny (enstatit, bronzit, 

hypersten), plagioklasy (anortit), magnetit, troilit aj., a minerály výhradně kosmického 

pŧvodu jako schreibersit, oldhamit, osbornit, lawrencit, cohenit, daubréelit apod. Podle 

vzhledu a mineral. sloţení se kamenné meteority dále dělí do podskupin.  
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Chondrity 

 

 Chondrity představují nejstarší známý materiál sluneční soustavy. Téměř všechny 

jsou staré 4,56 miliardy let. Protoţe obsahují stejný poměr prvkŧ jako Slunce, usuzuje se, 

ţe vznikly jen několik miliónŧ let po zrození sluneční soustavy. Avšak díky přítomnosti 

exotických částí, jako jsou persolární zrna s izotopickým sloţením některých prvkŧ 

naprosto odlišným od jiných meteoritŧ a hornin známých ze Země, se vědci u některých 

chondritŧ domnívají, ţe pocházejí dokonce z jiných hvězdných soustav.  Chondrity byly 

poprvé analyzovány a popsány v roce 1772 francouzským chemikem A. L. Lavoisierem. 

Tvoří asi 84% známých meteoritŧ, a jsou tedy jejich nejhojnější skupinou. Přesto jsou však 

mezi nimi velmi vzácné kusy, které k nám dopadají jednou za několik let a poskytují 

vědcŧm neobyčejně cenné informace.  

 

 Chondrity jsou v podstatě kosmické sedimenty vzniklé nahromaděním prachu 

mateřské mlhoviny. Jejich jméno je odvozeno z obsahu kulovitých částic tvořených 

olivínem, pyroxenem, plagioklasem, někdy i kovy a sulfidy, tzv. chondrulí, jejichţ vznik 

dosud není zcela objasněn. Jde vlastně o kuličky rychle ochlazené taveniny. V chondritech 

je zapsána celá dlouhá historie sluneční soustavy - kondenzace z mateřské mlhoviny, více 

neţ 60 miliónŧ let trvající epizoda zahřívání v asteroidech, jejich rozpad, dlouhá cesta 

úlomkŧ k Zemi a konečně prŧchod atmosférou a dopad na naši planetu. Chondrity dále 

podle obsahu Fe dělíme na uhlíkaté chondrity, obyčejné chondrity, enstatitové chondrity a 

chondrity typu Rumuruti. (Luhr et al., 2004; Haloda, 2009; Matyášek et al., 2007) 

 

Achondrity 

 

 Achondrity patří k celkem vzácným meteoritŧm, tvoří jen asi 8% pádŧ. Jde o 

magmatické horniny velmi podobné některým pozemským horninám a klasifikují se podle 

obsahu vápníku a uhlíku v mnoţství od 0% do 25%. Předpokládá se, ţe se jedná o úlomky 

křemičitanové kŧry dávných asteroidŧ, které se roztříštily při vzájemných sráţkách. Stejně 

jako Země i asteroidy prošly v rané historii sluneční soustavy obdobím tavení. 

V roztaveném chondritovém materiálu došlo k diferenciaci pŧvodně stejnorodého 

materiálu, kovy se nahromadily ve středu tělesa a vytvořily jádro planetky, zatímco le hčí 

křemičitanová hmota se shromáţdila na povrchu. Magmatický pŧvod achondritŧ byl 

poprvé rozpoznán německým badatelem G. Rosem, profesorem mineralogie na berlínské 

univerzitě. Ten s A. Humboldtem procestoval velkou část asijského Ruska a Sibiře, kde 

sbíral minerály a horniny včetně meteoritŧ. Achondrity jsou tvořeny směsí 

křemičitanových minerálŧ, zejména olivínu, pyroxenŧ a plagioklasŧ. Na rozdíl od 

častějších chondritŧ obsahují jen velmi málo kovového ţeleza. Achondrity se dále dělí 

především podle svého pŧvodu, tedy mateřského tělesa, z něhoţ pocházejí, a také podle 
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obsahu vápníku na tzv. marsovské meteority (SNC meteority), aubrity, urelity, anuity, 

HED achondrity (howardity, eukrity a diogenity) a lunární meteority. (Luhr et al., 2004) 

 

 

Obr. č. 2: Fragment diogenitu NWA 2829 (foto M. Vilášek) 

 

2. 2. 2 ŢELEZNÉ METEORITY 

 Ţelezné meteority tvoří asi 7% z celkových pádŧ meteoritŧ, ve sbírkách jsou však 

zastoupeny nejpočetněji z jiţ výše uvedených dŧvodŧ. Jsou tvořeny dvěma hlavními 

slitinami, kalcitem (ţelezo s příměsí 6-9% niklu) a tenitem (ţelezo s příměsí 27-65% 

niklu). Převaha některé z nich závisí na podmínkách tuhnutí a procentu pŧvodně 

přítomného niklu. Kostrovité krystaly těchto minerálŧ spolu často sloţitě srŧstají, výsledné 

struktury se nazývají Widmanstättenovy obrazce2. Podle struktury těchto obrazcŧ a poměru 

stopových prvkŧ se obecně dělí na tzv. hexaedrity, oktaedrity a ataxity. Zajímavostí je, ţe 

téměř 25% všech ţelezných meteoritŧ je označeno jako anomální, jelikoţ se je nepodařilo 

přesně zařadit a klasifikovat. Předpokládá se, ţe ţelezné meteority pocházejí z jader 

dávných planetek a vzhledem k tomu, ţe jádro Země není přístupné přímému zkoumání, 

jsou pro vědce tyto meteority neobyčejně cenným materiálem. (Luhr et al., 2004; Velínský, 

2003) 

 

 

                                                 
2
 Widmanstättenovy obrazce, pojmenované po hraběti Aloisu von B. Widmanstättenovi, vznikají velmi 

pomalým zahříváním v řádu pár stupňŧ během několika miliónŧ let. Proto se nevyskytují na Zemi a jejich  

přítomnost se vyuţívá k ověření p ravosti meteoritŧ. Čím uţší obrazce jsou, tím pomaleji chladly a t ím 

většímu tělesu pravděpodobně náleţely. Pro spatření těchto obrazcŧ je nutné povrch meteoritu vyleštit a 

naleptat např. zředěnou kyselinou dusičnou . Obrazce je moţno vyvolat i zahříváním, přičemţ vznikají rŧzné 

náběhové barvy. 
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2. 2. 3 KAMENOŢELEZNÉ METEORITY 

 Tento typ meteoritŧ je velmi vzácný, tvoří jen asi 1% pádŧ. Je kombinací 

předchozích dvou skupin, sloţený z přibliţně stejných poměrŧ slitin kovŧ a silikátŧ. Kaţdý 

kamenoţelezný meteorit je svým zpŧsobem jedinečný a rozdíly ve sloţení jednotlivých 

kusŧ naznačují, ţe mnohdy byly pŧvodně částmi více neţ jedné planetky. Dělí se do tří 

podskupin na mesosiderity, pallasity a lodranity. Palllasity jsou tvořeny okrouhlými 

ţlutozelenými krystaly olivínu, uzavřenými v kovově šedé základní hmotě (slitině 

kovového ţeleza a niklu), díky čemuţ se řadí mezi nejestetičtější meteority vŧbec. 

Předpokládá se, ţe kdysi tvořily přechodnou zónu mezi křemičitanovým pláštěm a 

kovovým jádrem planetek, které byly později zničeny vzájemnými sráţkami, jelikoţ obsah 

jejich stopových prvkŧ ukazuje na blízkou příbuznost s některými ţeleznými meteority.  

 

2. 3 OBJASNĚNÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Asteroid 

 

 Asteroidem jsou nazývány planetky s prŧměrem nad 50 m. 

 

Bolid 

 

 Jde o velmi jasný meteor zpravidla jasnější neţ planeta Venuše (-4 mag). Při 

jasnosti bolidu -20 mag je noční obloha osvícena jako za dne. Některá tělesa vyvolávající 

bolidy pronikají hluboko do husté zemské atmosféry nadzvukovou rychlos tí, čímţ 

zpŧsobují rázovou vlnu projevující se detonací. S tímto souvisejí jevy mechanické, k nimţ 

patří např. otřesy budov, pŧd, otevírání oken a dveří, při silnější detonaci také tříštění 

skleněných tabulí v obydlených částech apod.  

 

Deště meteoritů 

 

 Jedná se o hromadný pád více fragmentŧ jednoho meteoritu, který je mnohem 

častějším úkazem neţ pád jediného tělesa. Tento hromadný pád mŧţe tvořit větší počet 

rŧzně velkých kusŧ a jejich úlomkŧ. Je však třeba rozlišovat mezi hromadným pádem 

vzniklým tříštěním jednoho tělesa a meteoritickými roji kometárního pŧvodu, k nimţ 

dochází pravidelně při střetu dráhy Země s dráhou komety a jejího ohonu. Úlomky 

hromadného pádu meteoritu jsou obvykle rozmístěny v pádové ploše eliptického tvaru 

s osou rovnoběţnou se směrem letu meteoritu. Tato rozptylová plocha elipsy mŧţe mít 

rozsah i několika km² a jednotlivé fragmenty roztříštěného meteoritu jsou v ní zákonitě 

uspořádány. V přední části směru dráhy meteoritu dopadají největší kusy, v zadní části 
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dopadají kusy nejmenší. Lze to vysvětlit tím, ţe větší úlomky si déle uchovávají zbytek své 

kosmické rychlosti a mají tedy delší dopadovou dráhu.  

 

Kometa 

 

 Kometa je těleso skládající se z menšího jádra, jeţ je zdrojem veškeré její aktivity, 

a ledové hmoty promísené s prachem. Komety vznikají v oblasti mimo sluneční soustavu 

nazývané Oortŧv oblak, kde se pohybují po nejrŧznějších drahách a existují spekulace, ţe 

se vyskytují i v Kuiperově pásu. Jakmile se kometa dostane blíţe ke Slunci, led začne 

sublimovat a počne se uvolňovat prach a plyn. Oblak tohoto plynu a prachu se táhne 

směrem z jádra a odráţí sluneční světlo, čímţ vytváří delší či kratší svítící chvost směrem 

od Slunce. Kometa mŧţe být ovlivněna gravitačním pŧsobením planet, v takovém případě 

se její dráha stane méně protáhlou, nebo se z ní stane dokonce periodická kometa vracející 

se v pravidelných intervalech. (Ronan, 1996) 

 

Meteor a jevy s ním spojené 

 

 Meteor je především optický jev v atmosféře, který vzniká prŧletem tělesa 

(meteoroidu) zemskou atmosférou. Projevuje se na noční obloze jako velmi rychlý přelet 

svítícího objektu, lidově tzv. padající hvězdy či létavice.  Za letu tělesa ovzduším nastává 

zprvu nepatrná, později však velmi intenzivní rušivá činnost ovzduší. Vzdušný obal Země 

zmenšuje a zbrzďuje jeho vstupní kosmickou rychlost, kterou vyrovnává, neboť velikost 

odporu vzduchu je závislá především na rychlosti pádu. S přibývající hustotou ovzduší 

ubývá s rychlostí tělesa také jeho hmota. Při prŧletu takového tělíska rychlostí 12 aţ 

72 km/s zemskou atmosférou, dojde k jeho zahřátí, vzplanutí a většinou také k jeho 

rychlému zániku. Ze Země je vidět světelný doprovod jevu, kterým je proud ionizované 

zářící plazmy, která se vytváří ve výškách kolem 80 aţ 120 km nad povrchem Země.  

 

 Dosud se předpokládalo, ţe hlavní procesy při prŧletu meteoroidu ovzduším jsou 

dány tzv. hypersonickou aerodynamikou, kdy dochází k ohřevu povrchu tělesa, jeho 

vypařování a sublimaci. Poslední výzkumy předních českých vědcŧ, Z. Ceplechy a P. 

Spurného, však odhalují, ţe většina meteorŧ má světelné křivky poseté drobnými 

mikrosekundovými vzplanutími, zaznamenanými u všech typŧ meteoroidŧ, coţ nahrává 

dlouho odmítané hypotéze, ţe se jedná stručně řečeno o tření o vzduch3. Tím vznikají 

výboje zpŧsobující trhliny, které postupně trhají těleso na kusy a jsou proto pokládány za 

primární příčinu fragmentace  meteoroidŧ. Pozorované světelné jevy jsou závislé na mnoha 

                                                 
3
 Třením jsou strhávány z povrchu meteoroidu elektrony, čímţ vznikne nerovnováţný stav, jelikoţ na 

povrchu je přebytek kladných nábojŧ. Na to reagují elektrony zevnitř meteoroidu, protoţe přitaţlivá 

elektrická síla je nutí tuto nerovnováhu napravit. Vnitřek tělesa však není homogenní, jsou v něm oblasti 

rŧzné vodivosti. Na hranicích těchto vodivostních vrstev se hromadí náboj, čímţ vzniká tak velké napětí, ţe 

dojde k výboji neboli zkratu. 
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faktorech. V noci se projevují dlouhou světelnou stopou, ve dne stopou prachovou.  Pojem 

meteor tedy zahrnuje světelný jev dlouhý od několika sekund aţ po dobu desítek minut, 

vznik ionizované stopy (i barevné) a někdy i zvuku. Akustické jevy obvykle následují 

s 2-3 min. zpoţděním oproti jevŧm světelným a jejich slyšitelnost je prokázána do 

vzdálenosti více neţ 100 km. Nejčastěji jsou tyto jevy přirovnávány k úderu hromu, 

rachotu a sykotu. K prudkému výbuchu a vzniku tříštivých zvukŧ dochází aţ ke konci 

světelné dráhy padajícího meteoritu. (Tuček, 1981; Sobotka, 2008) 

 

Meteorit 

 

 Těleso pocházející z meziplanetárního prostoru, které se srazilo s planetou, přeţilo 

prŧlet atmosférou a dopadlo na povrch Země. 

 

 

Obr. č. 3: Meteor Crater v arizonské poušti Painted Desert (http://www.travelpod.com) 

 

Meteoritický (dopadový) kráter 

 

 Jedná se o nárazový jev závisející především na hmotě tělesa, rychlosti jeho pádu a 

povaze podkladu v místě dopadu. Dopad meteoritu na zemský povrch vyvolá nárazové 

vlny a okolní horniny stlačí aţ třikrát více, neţ odpovídá jejich hustotě. Stlačená hornina 

poté skočí zpět a roztříští se na úlomky nazývané vyvrţeniny, které jsou se zbytk y 

meteoritu vymrštěny vzhŧru. Dopadnou-li zpět do kráteru, vytvářejí horniny zvané 

impaktové brekcie. Větší část meteoritu se však při nárazu vypaří, proto z něj i ve velkých 

kráterech nalézáme jen zbytkové mnoţství. Při dopadu dochází k šokové metamorfóze 

okolních hornin, coţ dává vzniknout nárazovým kuţelŧm, tektitŧm, přírodním sklŧm a 

minerálŧm blízkým křemenu, vzniklých za vysokého tlaku. Výsledkem dopadu tělesa je 

mělký oválný kráter, zpravidla větší, neţ byl samotný meteorit, rozmanitých tvarŧ. Od 

mísy šálkovitého tvaru aţ po rozsáhlé deprese vyplněné hřbety a valy. Rozlišujeme 
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jednoduché a komplexní krátery. Jednoduché jsou typické svým mělkým tvarem a 

prŧměrem do 4 km, často s nápadným strmým okrajem a vrstvou brekcie na dně. 

Komplexní krátery bývají větší a mělčí neţ jednoduché, často mívají kruhové hřbety 

s vyklenutými vrcholy.  

 

 Během poslední miliardy let byla Země zasaţena zhruba 130 000 meteority 

dostatečně velkými k tomu, aby vytvořily kráter s prŧměrem nad 1 km. Místa těchto 

dopadŧ jsou viditelná i z Měsíce (ten sám je krátery doslova posetý), povrch Země je však  

geologicky natolik aktivní, ţe stopy po dopadech meteoritŧ rychle mizí. Zatím bylo na 

Zemi nalezeno přes 160 dopadových kráterŧ a neustále jsou objevovány další. (Luhr et al., 

2004) 

 

Meteoritický roj 

 

 Je to proud meteoroidŧ obíhajících kolem Slunce po eliptické dráze, která protíná 

dráhu Země. V době, kdy Země prochází prŧsečíkem těchto drah, vlétávají meteoroidy do 

zemské atmosféry. Dráhy meteoroidŧ v roji jsou při vstupu do atmosféry prakticky 

rovnoběţné a vlivem perspektivy se zdá, ţe meteory roje vyletují z jednoho místa na 

hvězdné obloze (tzv. radiant). Roje jsou pojmenovány podle souhvězdí, ve kterém radiant 

leţí. Zpravidla vznikají rozpadem mateřské komety, která s rojem souvisí. 

 

 

Tab. č. 1: Nejznámější meteorické roje (originál, upraveno z http://cassi.astronomie.cz/) 

 

 

 

 

Název Souhvězdí Maximum 
Přibliţný 

počet ks/hod. 
Původ 

Quadrantidy Pastýř 4. 1. 50-80 Kometa Machholz 1 

Lyridy Lyra 19. 4. 20 Kometa Tchatcher 

Bootidy Pastýř 28. 6. 100 Kometa Pons-Winnecke 

Perseidy Perseus 12. 8. 150 Kometa Swift-Tuttle 

Drakonidy Drak 9. 10. 100 
Kometa Giacobini-

Zinner 

Orionidy Orion 20. 10. 40 Kometa Halley 

Leonidy Lev 18. 11. 100 Kometa Tempel-Tuttle 

Geminidy Blíţenci 14. 12. 100 Planetka Phaeton 
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Meteoroid 

 

 Je těleso vzniklé obvykle fragmentací planetek hlavního planetkového pásu mezi 

Marsem a Jupiterem, které se pohybuje v meziplanetárním prostoru. Meteoroidy jsou 

součástí meziplanetární hmoty spolu s mikrometeority, planetkami, kometami a 

meziplanetárním plynem. 

 

Nález 

 

 Meteority, jeţ jsou nalezeny zcela náhodně  bez vazby na pozorování dopadu. 

Mohou se odehrát i po velmi dlouhém časovém úseku od pádu.  

 

Pád 

 

 Meteority, u kterých byl přímo pozorován dopad a obvykle i prŧlet atmosférou 

spojený se vznikem meteoru či bolidu.  

 

Pojmenování meteoritů 

 

 Kaţdý meteorit by měl být mezinárodně pojmenován a zaregistrován. V dnešní 

době se upustilo od odvozování názvŧ dle tvaru či jmen jejich objevitelŧ, jak tomu bylo 

v minulosti a jména meteoritŧ se odvozují od místa nálezu či pádu a řídí se pravidly 

stanovenými nomenklatorickou komisí Mezinárodní meteoritické společnosti, která také 

vede rozsáhlou databázi meteoritŧ. Ke kaţdému názvu se připojují časové údaje pádu či 

nálezu, u meteoritŧ z Antarktidy a některých pouští, je název navíc doplněn o 

alfanumerický kód, který určuje přibliţnou geografickou polohu meteoritu. Jelikoţ 

v minulosti nebyla mezinárodní komunita diakritice nakloněna, mnohé z meteoritŧ 

diakritiku v názvu nemají. V historii se navíc pouţívaly tehdejší, na našem území většinou 

německé názvy, díky čemuţ nese mnoho starších českých meteoritŧ německé jméno 

dodnes. Dopadne- li na povrch více fragmentŧ jednoho meteoritického tělesa, tak se tyto 

tzv. párují a pojmenovávají se souhrnně, přičemţ k názvu se mnohdy navíc připojují 

pořadové číslice. (Skála et al., 2008) 

 

Protoplaneta, planetesimála 

 

 Protoplaneta je předchŧdcem planety, tvořena pevným materiálem, většinou kusy 

ledu či balvany nepravidelných tvarŧ, o rozměru několika kilometrŧ. (Hofman, 2004) 
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Rychlost pohybu meteoritů 

 

 Rychlost, s níţ meteority vstupují do ovzduší, je závislá na jejich kosmické 

rychlosti a na směru jejich pohybu vzhledem k pohybu Země. Skutečná rychlost meteoritu 

je při pronikání do ovzduší rovna součtu kosmické rychlosti a zemské přitaţlivosti. 

Meteority dohánějící Zemi na její dráze, odčítají od své rychlosti rychlost Země a vstupují 

do ovzduší většinou rychlostí menší neţ 12 km/s. Letí- li však meteority Zemi vstříc, 

rychlosti se sčítají a vstupují do ovzduší rychlostí kolem 72 km/s. Rychlost meteoritu je 

však stoupajícím odporem vzduchu neustále brzděna a tak dopadová rychlost meteoritu 

s hmotností pod 1 tunu je v podstatě určována pouze zemskou přitaţlivostí. Se změnou 

rychlosti v oblasti zbrzdění se mění i dráha meteoritu. Její pŧvodní směr přechází do směru 

svislého a rychlost méně hmotných meteoritŧ se v této fázi rovná víceméně volnému pádu.  

(Tuček, 1981) 

 

Sporadické meteory 

 

 Meteority, jeţ nepatří k ţádnému meteoritickému roji a jejichţ výskyt na obloze je 

zcela nahodilý. 

 

Stáří meteoritů 

 

 U meteoritŧ se určují tři typy stáří. Prvním z nich je stáří absolutní, coţ je časový 

úsek mezi utuhnutím hmoty a současnými chem. změnami. Toto stáří, určované několika 

metodami (měření hmotovým spektrometrem či určování na základě radioaktivity), je vţdy 

stejné pro prakticky všechny meteority a rovná se období počátkŧ formování Sluneční 

soustavy. Dále se určuje stáří expozice kosmickým paprskŧm neboli expoziční či také 

radiační stáří. Je to časový úsek mezi oddělením z matečného tělesa po sráţce a 

okamţikem dopadu na Zemi. Měření se liší podle druhu meteoritu. Poslední pozemské 

stáří, je časový úsek, po který se meteorit nachází na naší planetě. Zpravidla to bývá 

maximálně pár milionŧ let.  Toto stáří bývá nejobtíţněji zjistitelné. (Matyášek et al., 2007) 

 

Tektity 

 

 Jedná se o silně křemičité sklo bez přítomnosti vody, tmavě zelené aţ černohnědé 

barvy vniklé pravděpodobně za vysokých teplot nad 2000°C. Pŧvod tektitŧ je stále 

nejasný, často je dáván do souvislosti s meteority. Mŧţe jít o meteoritická skla 

mimozemského pŧvodu, nebo také o skla vzniklá přetavením pozemských hornin při 

dopadu kosmického tělesa na zemský povrch, kdy je roztavená hornina v místě dopadu 

vymrštěna do velké vzdálenosti. Tektity mají rozmanitý tvar, povrch i velikost. Většinou 

mají drobný kulovitý, protaţený nebo kapkovitý tvar a jejich hmotnost bývá obvykle pár aţ 

http://is.muni.cz/elportal/estud/pedf/js07/mineraly/materialy/pages/meteority.html
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několik desítek gramŧ. Tektity jsou rozlišovány dle místa výskytu, např. na vltavíny neboli 

moldavity, australity apod. Jihočeské vltavíny jsou dávány do spojitosti s meteorickým 

kráterem Ries v Bavorsku.  

 

Vzhled meteoritů 

 

 Tvar a vzhled meteoritŧ úzce souvisí s jejich pohybem v ovzduší, mŧţeme z něj 

tedy vyčíst zajímavé informace jako je orientace při letu apod. Konečný tvar se formuje 

především v úseku před oblastí zbrzdění v závislosti na struktuře a sloţení meteoritu. 

Tělesa jsou díky postupné redukci kosmické rychlosti pomalu rozrušována, čímţ ztrácejí 

svou hmotu. Obecně mají tvar ohlazený, s hranatými a klínovitými úlomky a s tenkou 

černou natavenou kŧrou na povrchu. Jejich rozmanitý tvar je ovlivněn především ablací, 

erozí, sráţkami v meziplanetárním prostoru a následnou fragmentací, vysokou teplotou 

vzniklou třením o vzduch při prŧletu zemskou atmosférou a vnitřními tlaky zpŧsobující 

konečnou fragmentaci. Je-li u meteoritu snadno rozlišitelná hladká čelní část od nerovné 

týlní, jedná se o meteorit orientovaný, coţ znamená, ţe si při letu zachoval svou pŧvodní 

polohu. Velikost a hmotnost meteoritŧ je rovněţ velmi proměnlivá, existují tělesa o 

hmotnosti přes 60 tun stejně jako mikrometeority dosahující jen pár tisícin miligramŧ. 

Nejvyšší hmotnosti a velikosti však dosahují zpravidla ţelezné meteority, které mají díky 

přítomnosti niklu vysokou odolnost vŧči erozním a rozkladným vlivŧm. Povrchy meteoritŧ 

bývají hladké, často však vykazují rŧzné nerovnosti, trhliny a odlomy. Velmi častá je 

přítomnost regmaglyptŧ, coţ jsou povrchové nerovnosti tvaru mělkých jamek s eliptickým 

či okrouhlým obrysem. Jejich prŧměr a hloubka je přímo úměrná velikosti meteoritu.  

(Tuček, 1981) 

 

 



Markéta Vozábová : Dopady meteoritŧ na území ČR 

 

2010  14 

 

3. VĚDA, VÝZKUM A TECHNIKA 

 

 Současný výzkum meteorŧ je zaměřen především na popis dějŧ při prŧniku 

meteoroidŧ nadzvukovou rychlostí atmosférou Země, na odvození fyzikálních vlastností a 

chemického sloţení rŧzných typŧ meteoroidŧ, na stanovení jejich pŧvodu, rozloţení ve 

sluneční soustavě a na zjištění jejich vztahu ke kometám a planetkám na jedné straně a 

rŧzným typŧm meteoritŧ na straně druhé. Pro takový komplexní popis meteorického jevu 

se pouţívá rŧzných pozorovacích metod od fotografické, přes televizní aţ po radarovou. 

Na tato vlastní pozorování navazuje teoretický výzkum, který se soustřeďuje především na 

studium fragmentace meteoroidŧ v atmosféře, světelnou účinnost meteorŧ, chemické 

sloţení meteoroidŧ odvozené ze spekter, mechanismus záření dlouhotrvajících stop 

meteorŧ a studium radarových čelních ozvěn od meteorŧ. Velký význam má téţ určení 

celkového přítoku těles meziplanetární hmoty k Zemi. (Spurný et al., 2010) 

 

3. 1 HISTORIE METEORITIKY 

 Pozorování noční oblohy je zřejmě stejně staré jako lidstvo samo. Tisíce kultur na 

celém světě zkoumalo jiţ od pradávna opakující se pohyby nebeských těles a hledalo  

smysl a pŧvod střídajících se ročních období. Ovšem ač je astronomie povaţována za jednu 

z nejstarších věd na Zemi, meteoritika zdánlivě s ní úzce související se začala vyvíjet aţ 

v prŧběhu 18. století. Je jisté, ţe meteority dopadaly na povrch Země jiţ od jejího vzniku. 

Dokladem budiţ vzácné nálezy meteoritického prachu a silně rozloţených meteoritických 

ţelez v některých zejména třetihorních geologických útvarech. Pády meteoritŧ byly 

v přírodě vţdy nápadnými jevy a upoutávaly pozornost lidí jiţ v pravěku. Po dlouhou dobu 

však o nich panovaly rozličné mýty a pověry a lidé dlouho nechtěli připustit, ţe by se 

mohlo jednat o mimozemský materiál. Aţ s počínajícím rozvojem přírodních věd 

v počátku novověku nastávala postupná změna nahlíţení na středověké pověrč ivé teorie a 

do popředí se pozvolna dostávalo racionální uvaţování podloţené výzkumy.  

 

 První z badatelŧ, jeţ začal pokládat meteority za tělesa kosmického pŧvodu, byl 

vrstevník geniálního astronoma M. Koperníka, proslulý německý alchymista, lékař a 

filozof T. Paracelsus z Basileje ţijící v 15. stol. S jeho názory se postupně začali shodovat i 

jiní vědci např. paříţský matematik P. Gassendi, slavný italský fyzik a astronom G. Gallilei 

a později také italský mnich D. Troili, který r. 1766 popsal pád meteoritu u Albareta 

v Modeně v Itálii. Převáţná většina badatelŧ 16. – 18. stol. byla však přes mnohé, očitými 

svědky pozorované pády stále velmi skeptická a povaţovala popisy pádŧ za nesmyslné. 

Ještě ve druhé polovině 18. stol. byly badateli mnohé vzácné kousky meteoritŧ vyřazovány 

ze sbírek kvŧli obavám z posměchu. Naštěstí alespoň tehdejší ředitel Dvorního mineral. 

kabinetu ve Vídni, A. Stütz, prozíravě meteority nadále sbíral, ačkoliv zprávám o jejich 

pádu také nevěřil. Poloţil tak základy později slavné a bohaté sbírky meteoritŧ dnešního 

http://www.vesmir.cz/knihy/ondrejov308.htm
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Přírodovědného muzea ve Vídni. Významným milníkem v nahlíţení na tyto kosmické 

posly byly meteoritické pády ve Francii. Zprávy o nich vzbudily nelibost mezi 

konzervativními členy Akademie věd v Paříţi. Čtyřkilový kámen spadlý r. 1768 v západní 

Francii byl jimi povaţován za odrŧdu ţelezného kyzu přeměněnou účinky blesku. Roku 

1772 ohlásil významný přírodopisec P. S. Pallas významný objev. Ve střední Sibiři nalezl 

670 kg váţící ţelezný balvanu s hojným olivínem. Místní obyvatelé znali meteorit jiţ delší 

dobu a povaţovali ho za posvátnou věc spadlou z nebe. V této době došlo ještě k pár 

významným meteoritickým dešťŧm v Itálii a Francii, ani to však nebyl dostatečný dŧkaz 

pro vědecké kruhy.  

 

 

Obr. č. 4: Ernst F. F. Chladni (http://www.meteoris.de) 

 

 Skutečným prŧlomem byly aţ objevné práce německého fyzika a hudebníka Ernsta 

F. F. Chladniho, který začal podrobně zkoumat otázku meteoritŧ a bolidŧ a došel k velmi 

radikálním názorŧm, znamenající převrat v tehdejším nazírání na ně. Po počátečních 

nesnázích se o meteority konečně začala zajímat odborná veřejnost a kameny z nebe začaly 

být předmětem výzkumŧ. Jedním z prvních vědcŧ provádějících chem. analýzu byl 

Angličan E. Ch. Howard, jehoţ výzkumy měly pro vývoj meteoritiky velký význam. 

Definitivním vymýcením odmítavých názorŧ ohledně meteoritŧ byl mnoha svědky 

pozorovaný pád mohutného meteoritického deště dne 26. 4. 1803 u l´Aigle v Normandii, 

kde z nebe spadlo na 3 000 kamenŧ. Od tohoto okamţiku byly meteority horlivě 

shromaţďovány do sbírek na celém světě a započal vývoj rozličných analytických metod. 

Kolem r. 1860 se pro výzkum mineral. sloţení začal pouţívat polarizační mikroskop a 

počínaly se objevovat významné badatelské práce přinášející stále pozoruhodnější 

výsledky z oboru nově vzniklé meteoritiky. Tato věda zkoumá meteority ze všech 

moţných úhlŧ za účelem vyřešení otázky vzniku sluneční soustavy.  V dnešní době trvá 

meteoritický výzkum jiţ přes 180 let a zahrnuje četné poznatky mineralogické, geologické, 

petrologické, chemické, astrofyzikální, geochemické, optické aj. V posledních desetiletích 

http://www.meteoris.de/
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se výzkum zaměřuje především na stanovení absolutního stáří meteoritŧ, jejich pŧvod a 

oběţné dráhy v meziplanetárním prostoru, obsah stopových prvkŧ apod. Díky moderním 

instrumentálním metodám a řadě vynikajících odborníkŧ, máme dnes jiţ díky meteoritŧm 

poměrně přesnou představu o vzniku, vývoji a sloţení vesmíru. Stále je to však teprve 

počátek, jelikoţ vesmír je velmi sloţitý komplex dějŧ probíhajících v dokonalé symbióze a 

z pohledu člověka v něm je a ještě dlouho bude co objevovat. (Parker et al., 2009; Tuček, 

1981) 

 

3. 2 BOLIDOVÁ SÍŤ A ÚSPĚCHY ČESKÝCH VĚDCŮ 

 Meteory byly vţdy vděčným objektem nejen pro amatérskou astronomii. Jejich 

studium má v České republice dlouhou tradici, jiţ v polovině minulého století se objevila 

snaha studovat systematicky především velmi jasné meteory neboli bolidy, roku 1951 tak 

začalo jejich pravidelné fotografování v Astronomickém ústavu AVČR v Ondřejově u 

Prahy. K určení dráhy vyfotografovaného meteoru, je potřeba mít záznam jeho dráhy ze 

dvou dostatečně od sebe vzdálených míst, díky čemuţ lze následně provést triangulaci a 

spočítat přesnou dráhu. Proto se začala budovat síť stanic, které by byly schopny 

fotografovat po celou noc z rŧzných míst. Stanice byly vybaveny kamerami, které 

pořizovaly snímky s velmi dlouhou expozicí. Některé stanice byly vybaveny rotující 

závěrkou, kterou ji postupně zatmívaly, takţe délka zobrazené dráhy mezi přerušeními 

pomáhala určit rychlost meteoru. 

 

 Zakladatelem projektu byl Z. Ceplecha, který se později stal jedním z 

nejvýznamnějších odborníkŧ na meteory nejen u nás. Velmi brzy se bolidová síť dočkala 

světového úspěchu, kterým bylo vyfotografování bolidu Příbram, u kterého byla podle 

snímkŧ následně vypočítána dráha letu. Tím byl zjištěn jeho pŧvod a bylo moţné vypočítat 

místa jeho dopadu. Fragmenty meteoritu byly opravdu nalezeny a meteorit Příbram se tak 

stal prvním meteoritem s rodokmenem. Postupně tak docházelo k rozšiřování počtu stanic 

a vylepšování technického vybavení. Proběhlo zde několik reorganizací a modernizací a 

česká bolidová síť se brzy stala inspirací podobných sítí ve světě. Ve spolupráci s praţskou 

firmou Space Devices byla vyvinuta novější automatická bolidová stanice, která pořizuje 

kromě fotografických záznamŧ také fotoelektrické a akustické záznamy s velmi vysokým 

rozlišením. Základním zobrazovacím systémem je objektiv typu rybího oka Zeiss Distagon 

3,5/30 mm. Postupně byla síť rozšířena i do dalších částí Evropy, takţe v současnosti se 

tato Evropská bolidová síť rozkládá na území Česka, Slovenska, Německa, Belgie, 

Švýcarska a Rakouska a pokrývá zhruba jeden milion kilometrŧ čtverečních. Kaţdoročně 

se pořídí kolem deseti tisíc záběrŧ s celkovou dobou pozorování zhruba 1 200 hod. a 

kamery uloví prŧměrně padesát extrémně jasných meteorŧ. Česká část této sítě je však 

stále tou nejkomplexnější a technologicky nevybavenější. Skládá se z deseti autonomních 

observatoří, které jsou poloţeny na Churáňově, Červené hoře, v Kunţaku, na Lysé hoře, 

Rŧţové, Polomu, Přimdě, Svratouchu, ve Veselí nad Moravou a v Ondřejově. Kaţdá 
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observatoř obsahuje jednoduchou meteorologickou stanici, která pozná, kdyţ je nad stanicí 

počasí vhodné k pozorování. Kromě pevných kamer obsahují některé stanice i speciální 

vybavení, např. spektrální kamery, pomocí nichţ lze odhadnout chemické sloţení meteorŧ, 

kamery pointované na hvězdy, speciální horizontální kamery pokrývající vzdálený obzor i 

senzory zvuku. 

 

 

Obr. č. 5: Snímek z bolidové kamery na Lysé Hoře ze dne 3. 4. 2005 (V. Ondruch, Lysá Hora) 

 

 Stanice prostřednictvím internetu komunikují s ústředím v AÚ AVČR v Ondřejově 

a bez zásahu člověka mohou pracovat aţ sedm týdnŧ. Poté se musí vyměnit zásobníky s 

exponovanými filmy. Hlavní zásluhu na vývoji nových bolidových kamer má P. Spurný, 

který s ostatními pracovníky (J. Borovička) z Oddělení meziplanetární hmoty AÚ 

v Ondřejově pokračují v práci Z. Ceplechy. Česká část Evropské bolidové sítě je však i ve 

světovém měřítku unikátní hlavně tím, ţe funguje bez přestávky uţ zhruba pŧl století. To 

je velice dŧleţité nejen jako jediná moţnost pro sledování jednotlivých velmi jasných 

bolidŧ, ale hlavě pro získání dlouhodobých statistických dat o meteorech a jevech, které je 

doprovázejí. Umoţňuje tak spolu s dalšími zařízeními, jako je například radarové 

sledování meteorŧ, studovat krátkodobé a dlouhodobé změny mnoţství hmoty, která na 

Zemi dopadá z meziplanetárního prostoru, její sloţení a další charakteristiky. V dnešní 

době existuje jiţ devět meteoritŧ s rodokmenem, tedy se známými parametry jejich dráhy a 

jejím pravděpodobným vývojem v čase, neţ tělesa dopadla na zem. Jsou to meteority 

Příbram (1959), americký Lost City (1970), kanadský Innisfree (1977), americký Peekskill 

(1992), kanadský Tagish Lake (2000), česká Morávka (2000), rakousko-neměcký 

Neuschweinstein (2002), americký Park Forrest (2003) a španělský Villalbeto de la Peña 

(2004). Ne všem však přispěly k dokumentaci bolidové sítě.  
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 Od roku 2001 se začala na základě českých zkušeností a s intenzivní českou účastí 

budovat bolidová síť v Austrálii. Dalšími účastníky projektu jsou kromě Australanŧ i 

Angličané. Nová bolidová síť je vybudována na jihozápadě Austrálie v Nullarborské 

poušti. Velkou výhodou umístění bolidové sítě v pouštní oblasti je menší komplikovanost 

terénu. Za duši jak Evropské tak i Australské bolidové sítě lze označit uţ zmíněného 

P. Spurného, který se podílel i na nedávném tamním významném úspěchu, kdy čeští 

astronomové s kolegy z Austrálie a Británie zachytili jasný bolid a dle následných výpočtŧ 

P. Spurného v r. 2008 nalezli tři kusy velmi vzácného achondritu, jeţ byl nazván Bunbura 

Rockhole, neboli černá perla. Mateřské těleso meteoritu patřilo mezi planetky typu Aten, 

které obíhají z větší části uvnitř dráhy Země a mají oběţnou dobu kratší neţ jeden rok. Jak 

ukázala další podrobná analýza, kámen je naprosto unikátní a prozatím jediný svého druhu 

na Zemi. Je klasifikován jako vzácný typ bazaltické vyvřelé horniny, coţ znamená, ţe 

pochází z relativně velkého tělesa. Z toho vědci usuzují, ţe jeho sloţení spolu s tím, odkud 

pochází, odpovídá současné teorii o tom, jak byly formovány terestrické planety, a přináší 

nám tak mimořádně cenné informace o těchto dávných procesech.  

 

 Další technickou zajímavostí AÚ AVČR je meteorický radar v Ondřejově, který 

sleduje meteorické roje od roku 1958. Podstatou sledování rojŧ je v tom, ţe meteoroidy při 

vstupu do atmosféry se třou o molekuly atmosféry. Tento kontakt je velmi intenzivní, na 

dráze vznikají ionizované pásy atomŧ, rozštěpených molekul a uvolněných valenčních 

elektronŧ. Tyto pásy dobře odráţejí radiové vlny. Efekt je však velmi krátký, jelikoţ 

uvolněné valenční elektrony se navracejí zpět do obalŧ excitovaných atomŧ a 

molekul. Optické metody (fotografické, televizní aj.) jsou však obvykle přesnější neţ 

radarové, mohou totiţ zaznamenat celou světelnou křivku. Jsou ale samou svojí podstatou 

omezeny na noční hodiny a jasnou oblohu. Naproti tomu radarové pozorování mŧţe 

probíhat v kteroukoli denní dobu i při zataţené obloze. Proto byly denní roje, jako např.  

Tauridy a Perseidy objeveny aţ po nástupu meteorické radioastronomie. Také některá 

maxima Leonid v posledních letech se objevila ve dne. Na světě je v činnosti jen několik 

radarových systému pro sledování meteorŧ. Za zmínku stojí alespoň AMOR (Advanced 

Meteor Orbit Radar) na Novém Zélandu, coţ je největší meteorický radar na světě, se 

schopností měřit dráhy meteorŧ. V Ondřejově se nacházejí ještě dva starší zachovalé a 

dodnes funkční radiolokátory Würzburg Riese. (Wagner, 2009; Šipka, 2007; Skála et al., 

2007) 
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3. 3 ANALYTICKÉ INSTRUMENTÁLNÍ METODY 

 U meteoritŧ se provádí mineralogický i chemický rozbor především pomocí 

petrografického mikroskopu a metod elektronové mikroskopie a mikroanalýzy. 

Elektronové metody jsou zaloţeny na interakci urychlených elektronŧ se studovaným 

vzorkem. Slouţí ke stanovení chemického sloţení analyzované oblasti, studiu homogenity 

a chem. sloţení minerálních fází a studiu povrchu vzorkŧ. Kromě zkoumání kamenných 

meteoritŧ, se jimi zkoumá např. rychlost chladnutí ţelezných meteoritŧ. Chemická 

klasifikace obyčejných chondritŧ je zaloţena na míře oxidace ţeleza, petrologická na míře 

postiţení meteoritu termální metamorfózou. U uhlíkatých chondritŧ se určují koncentrace 

lanthanoidŧ, které se vyuţívají pro modelování vzniku a vývoje magmat planetárních těles. 

Koncentrace prvkŧ lanthanoidové kontrakce slouţí jako standard pro normalizaci sloţení 

všech hornin a minerálŧ. Na analýze izotopového sloţení lanthanoidu neodymu je zaloţen 

i model CHUR (Chondritic Uniform Reservoir), ze kterého vychází modely vzniku a 

diferenciace zemské kŧry,  pláště a jádra, které předpokládají, ţe Země při svém vzniku 

měla chondritické sloţení. Další zajímavou metodou je reflektanční spektrometrie, coţ je 

metoda zaloţená na studiu slunečního záření odraţeného od povrchu asteroidŧ. Část 

slunečního záření se odráţí bez absorpce energie (spekulární reflexe) a část je absorbována 

v určitých spektrálních pásech v závislosti na chemickém a mineralogickém sloţení 

povrchových hornin. Srovnávání reflektančních spekter asteroidŧ a meteoritŧ ale 

neposkytuje vţdy jednoznačné výsledky. 

 

 

Obr. č. 6: Výbrusy měsíčních hornin v polarizačním mikroskopu (http://isru.msfc.nasa.gov) 

 

  Neméně dŧleţité jsou metody pouţívané pro datování meteoritŧ zkoumáním 

radioizotopŧ, které nám mŧţou často říci, jak dlouho byl materiál pŧvodního tělesa 

vystaven kosmickému záření. Druhým zpŧsobem zjišťování stáří meteoritŧ jsou 

radiometrické metody, ty stáří určují měřením obsahu nestabilních izotopŧ pomocí 

hmotnostních spektrometrŧ (stanovení absolutního stáří metodou Sm-Nd). Mají- li dva 
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meteority rŧzné izotopické poměry, naznačuje to jejich odlišný pŧvod a vznik na rŧzných 

mateřských tělesech nebo dokonce v jiné části sluneční soustavy. Pro ana lýzy se nejčastěji 

vyuţívá tří stabilních izotopŧ kyslíku. Metody jaderné fyziky mohou být při zkoumání 

sloţení meteoritu velmi uţitečné i z toho hlediska, ţe umoţňují zkoumat velmi malé 

vzorky, tyto metody jsou tak téměř nedestruktivní, čímţ se šetří velice vzácný materiál.  

 

 Tomuto oboru se u nás věnují především M. Vobecký a Z. Řanda, kteří analyzovali 

jiţ meteorit Příbram a studovali i řadu dalších meteoritŧ, nejen s rodokmenem. Existují dvě 

moţnosti vyuţití spektroskopie rentgenového či gama záření. V prvním případě jde o 

metodu atomovou a označujeme ji jako rentgenovskou fluorescenční analýzu. Pro detekci 

záření gama se vyuţívají polovodičové detektory z velmi čistého germania nebo křemíku, 

které mají velmi dobré energetické rozlišení, coţ je pro identifikaci jader pomocí energie 

vyzařovaného záření gama nejdŧleţitější. Ústav jaderné fyziky AVČR má tu výhodu, ţe 

mŧţe pouţít neutronového zdroje cyklotronu. Ještě více se však pro neutronovou aktivační 

analýzu vyuţívají neutrony produkované reaktorem z Ústavu jaderného výzkumu a.s., 

sídlícím ve stejném areálu. Další moţností pro přeměnu jader jsou fotojaderné reakce, při 

kterých foton záření gama o velmi vysoké energii vyrazí z jádra jeden nebo více nukleonŧ 

a vznikne radioaktivní izotop. K tomu je vyuţíván mikrotron, coţ je urychlovač elektronŧ, 

které při zajištění specifických podmínek mohou produkovat velmi energetické brzdné 

záření gama. 

 

 Dŧvodem k vyuţívání tolika metod a přístrojŧ je, ţe kaţdá z pouţitých metod je 

citlivá na jiné prvky či izotopy. Vyuţitím kombinace rŧzných postupŧ se dosáhne vysoké 

citlivosti ve velice široké oblasti prvkŧ a jejich izotopŧ. Např. při analýze meteoritu 

Morávka se určovaly mnoţství i těch prvkŧ, kterých byly řádově jen desítky nanogramŧ na 

1 g materiálu. Kromě analyzování samotných vzorkŧ meteoritických těles se pouţívají také 

metody upřesňující jejich pohyb v meziplanetárním prostoru. Zpracovávají se infrazvukové 

záznamy, záznamy seizmických stanic, světelné kř ivky z druţic apod. (Pecina et al., 2002; 

Haloda, 2007; Wagner, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

Wagner
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4. METEORITY VE SVĚTĚ 

 

 Pády meteoritŧ na povrch Země jsou celkem rovnoměrné, stejně jako jejich časové 

rozdělení v roce. Jsou nalézány na všech kontinentech, protoţe však oceány a moře tvoří 

zhruba dvě třetiny zemského povrchu, ztrácí se v nich velké mnoţství tohoto materiálu. V 

dŧsledku charakteru terénu, klimatu, geologických procesŧ a antropogenní činnosti jsou na 

Zemi místa s abnormálně vysokým výskytem meteoritŧ. Počet nálezŧ a pádŧ meteoritŧ, je 

přímo úměrný hustotě osídlení, výši kulturní úrovně obyvatel a také jejich zájmu o ně. 

V posledních letech došlo k obrovskému rozkvětu meteoritiky a díky technologickému 

pokroku je dnes moţné nalézat meteority i tam, kde se o tom dříve lidem ani nesnilo. 

K takovým místŧm patří především Antarktida, kde byl doposud nalezen největší počet 

meteoritŧ na světě, čítající jiţ okolo 30 000 kusŧ. Dnes jsou organizovány četné výpravy, 

které mají za cíl hledání meteoritŧ v zamrzlé části jiţní polokoule, která jim nabízí ideální 

podmínky. Meteority dopadají na povrch antarktického kontinentálního ledovce a 

v dŧsledku jeho pohybu směrem k pobřeţí, dochází v oblasti styku s pohořím k jeho ablaci. 

V ablační zóně na úpatí horstev tak dochází k nahromadění meteoritŧ. Stejně ideální 

podmínky, velmi kontrastní a poměrně rovný a přehledný povrch, nabízejí k hledání 

meteoritŧ také pouště. Především Sahara, jeţ je největší pouští na Zemi. Zde se meteority 

vyhledávají především na základě dálkového prŧzkumu Země  v oblastech s vhodným 

charakterem terénu, jako jsou pískovcové plošiny, kde je předpokládána absence tmavých 

hornin a dlouhodobá nepřítomnost člověka.  

 

 Největší světová sbírka meteoritŧ se nachází v PM v Mexico-City, největší 

evropská sbírka pak v PM ve Vídni. Mezi státy a oblasti s největším počtem 

zaznamenaných dopadŧ meteoritŧ kromě Antarktidy a severozápadní Afriky patří USA, 

Libye, Austrálie, Omán, Alţírsko, Indie a Rusko. Vzhledem k vysokému počtu dnes jiţ 

objevených meteoritŧ na celém světě, uvádím jen pár zajímavých příkladŧ.  (Tuček, 1981; 

Haloda, 2007; Parker et al., 2009; Matyášek et al., 2007) 

 

ALLAN HILLS 84001 

 Jeden z nových příběhŧ o hledání moţného ţivota na Marsu, který dosud není  

uzavřený, se začal psát 27. prosince 1984 v antarktickém pohoří Allan Hills, kde se při 

pravidelně prováděném sběru meteoritŧ podařilo expedici najít další meteorit z Marsu 

(dodnes bylo na Zemi identifikováno 34 meteoritŧ pocházejících z této planety). Tento 

meteorit o hmotnosti 1,9 kg, leţel podle izotopických rozborŧ 13 000 let v antarktickém 

ledu. Jak ukázalo stanovení izotopŧ, jejichţ tvorbu ovlivňuje kosmické záření, byl asi před 

17 – 12 miliony lety vyvrţen při mohutném impaktu z Marsu do meziplanetárního prostoru 

a pohyboval se směrem k Zemi. Dŧleţitým milníkem v historii tohoto meteoritu byl ale aţ 

rok 1996, kdy celý svět vzrušila zpráva o tom, ţe na Marsu byl konečně objeven ţivot. 
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Skupina devíti vědcŧ NASA, vedená S. McKayem, po dvou létech soustavné práce 

oznámila, ţe v tomto meteoritu nalezla stopy primitivního ţivota (obr. č. 7). Mars je jiţ 

dlouhou dobu podezírán z toho, ţe je nejpravděpodobnějším místem ve sluneční soustavě, 

kde by se vyvinul ţivot i ve vyšších formách, neţ jsou bakterie.  Přírodní podmínky na 

Marsu jsou velmi sloţité a během jeho vývoje se měnily. Dosavadní výzkum povrchu 

Marsu prokázal, ţe v dávné geologické minulosti měla tato planeta zcela jiný ráz. ALH 

84001 je vyvřelá hornina orthopyroxenit, která vykrystalovala na Marsu při pomalém 

chladnutí magmatu někdy před 4,5 miliardami let. Je to pro meteority pocházející z Marsu 

velmi neobvyklé stáří. Většina odtud odvozovaných meteoritŧ je z hlediska stáří planetární 

soustavy poměrně mladá, vykazující radiometrické stáří mezí 1,3 – 1,4 miliard let. 

 

 

 

Obr. č. 7: Mikroskopický snímek meteoritu ALH 84001 (internet 23.) 

 

 Právě zjištěné vysoké radiometrické stáří ALH 84001 bylo z hlediska moţného 

výskytu ţivota na Marsu nadějné, protoţe tato hornina prodělala téměř celý vývoj Marsu a 

mohla zachytit i dobu, kdy byla na Marsu voda v tekutém skupenství a hustá atmosféra, 

tedy příznivé podmínky pro vznik a vývoj primitivního ţivota. ALH 84001 je svou 

povahou mezi dosud známými meteority z Marsu ojedinělý také díky zjištěné přítomnosti 

uhličitanových dutin, doprovodných minerálŧ ţeleza a polycyklických aromatických 

uhlovodíkŧ a rovněţ studium přírodního remanentního magnetismu z těchto vzorkŧ 

přineslo několik překvapení. Podstatné je především zjištění, ţe zhruba před 4 miliardami 

let měl Mars silné magnetické pole srovnatelné s magnetickým polem zemským, coţ je 

velmi váţný nález, zcela měnící dosavadní představu o struktuře hlubokých částí Marsu.  

Podrobný výzkum meteoritu ALH 84001, provedený na nejmodernějších přístrojích vedl k 

závěru, ţe meteorit obsahuje doklady, které jako celek svědčí o tom, ţe v dávné minulosti 

mohl na Marsu existovat primitivní ţivot. (Eliáš, 1999) 
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CARANCAS 

 Dne 15. září 2007, krátce před polednem, byl v pohraniční oblasti Peru a Bolivie v 

blízkosti andského jezera Titicaca pozorován velmi jasný bolid. Na základě 

dokumentovaných pozorování bylo zřejmé, ţe se jednalo o velké těleso, které se 

pohybovalo nadzvukovou rychlostí a nestačilo se v zemské atmosféře dostatečně zbrzdit. 

Zbytky meteoroidu dopadly na území Peru v blízkosti vesnice Carancas. Největší fragment 

vytvořil při pádu kráter o prŧměru téměř 14 m a hloubce asi 4,5 m. Dopad doprovázela 

exploze a malé zemětřesení a dno kráteru se velmi brzy zalilo vodou. Očití svědkové 

uvedli, ţe v okolí místa dopadu byl cítit nepříjemný zápach. Nalezené fragmenty meteoritu 

o váze 342 g byly předány k detailnímu výzkumu. Kámen byl klasifikován jako obyčejný 

bronzitový chondrit. Statisticky dochází k pádu takto velkého meteoritu, který na Zemi 

vytvoří kráter o prŧměru kolem 15 m, poměrně často, v prŧměru jednou za 3 roky. Ovšem 

takto velkých pozorovaných a popsaných pádŧ je velmi málo a proto dopad meteoritu 

Carancas patři mezi jedny z nejlépe zdokumentovaných na celém světě. (Haloda, 2007) 

 

HOBA 

 Meteorit Hoba v Národní parku Etosha v severní Namibii je největším známým 

meteoritem na světě. Byl objeven roku 1920 zemědělcem na farmě Hoba, poblíţ městečka 

Grootfontein. Farmář na něj narazil náhodně při orbě svého pozemku, kdyţ se mu náhle 

zasekl pluh a uslyšel kovový náraz. Při bliţším ohledání nalezl obrovský balvan ţeleza, 

který se díky své úctyhodné váze nepovedlo nikomu odstranit ani rozčtvrtit na menší kusy 

a leţí tak na svém pŧvodním místě dopadu dodnes. Těleso má rozměry téměř 3x3 m a 

mocnost zhruba 1 m, zařazeno bylo mezi vzácné kamenoţelezné meteority. Zajímavý je 

také jeho celkem atypický tvar zhruba kvádrové desky a především předpokládaná 

hmotnost přes 60 tun. Je tvořeno z 82,4% Fe, 16,4% Ni, 0,8% Co a stopovým mnoţstvím 

některých dalších prvkŧ a jeho povrch pokrývá kŧra tvořená hydroxidy ţeleza.  

 

 Meteorit nevykazuje přítomnost Widmanstättenových obrazcŧ a velmi zvláštní je 

také absence jakéhokoliv kráteru v jeho okolí. Byly kolem něj nalezeny pouze ţelezné 

břidlice vykazující neobvyklý magnetismus. Spekuluje se, ţe absence kráteru je zpŧsobena 

vysokým zbrzděním před dopadem či odrazem tělesa z místa na místo aţ do současné 

pozice. Jeho pozemské stáří je odhadováno na 80 000 let. Na povrchu meteoritu jsou 

patrny stopy po odlomech, zhruba pŧl tuny z jeho celkové hmotnosti bylo odebráno pro 

výzkumné účely a rovněţ se na jeho úbytku podíleli turisté. V roce 1955 byl meteorit Hoba 

prohlášen Národní památkou, nicméně škody na něm byly páchány nadále. Aţ roku 1988 

byla provedena dŧkladná restaurace a konzervace tělesa. Jeho okolí bylo vytěţeno, takţe je  

Hoba v současnosti viditelný v celé své kráse. Místo kde leţí, bylo upraveno a vstup do 

bezprostřední blízkosti byl zpoplatněn, čímţ se zamezilo dalšímu vandalismu. Dnes je 

meteorit Hoba unikátní atrakcí nejen pro turisty, ale i odbornou veřejnost. (internet 22.) 

http://www.aldebaran.cz/bulletin/2007_44_met.php
http://giantcrystals.strahlen.org/africa/hoba.htm
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Obr. č. 8: Africký meteorit Hoba (internet 23.) 

 

KAIDUN 

 Tento meteorit dopadl 3. prosince 1980 na území dnešního Jemenu. Byl pozorován 

pád bolidu a nalezen byl pouze jediný fragment tohoto tělesa o váze 2 kg. Vzácný  je 

především svým sloţením, je zařazen mezi uhlíkaté chondrity, ovšem obsahuje širokou 

škálu minerálŧ, jeţ náleţí jiným klasifikačním skupinám. Obsahuje na 60 minerálŧ, některé 

velmi unikátní např. zvláštní kombinaci ţeleza, titanu a fosforu a dlouho se spekulovalo o 

jeho pŧvodu. V březnu r. 2004 byla navrţena teorie, ţe pochází z většího měsíce Marsu, 

Phobosu. Dŧvodem k tomu je především přítomnost vzácných alkalických úlomkŧ, z nichţ 

kaţdý se utvářel v jiném časovém období. To naznačuje, ţe se vyvíjely v blízkosti 

alkalických hornin, jeţ prodělaly hlubokou diferenciaci. Takové podmínky jsou 

předpokládány na Marsu a jeho měsících, z nichţ Phobos je pravděpodobnější díky menší 

vzdálenosti. (internet 27.) 

 

MURCHISON, TAGISH LAKE A ALLENDE 

 

 Bylo to jen několik týdnŧ poté, co Neil Armstrong kráčel po povrchu Měsíce, kdyţ 

obyvatelé australského města Murchison spatřili 28. září 1969 v dopoledních hodinách na 

obloze velmi jasný bolid. Prŧlet kosmického vetřelce byl doprovázen silnou explozí, 

meteor se ve vzduchu rozpadl na velké mnoţství fragmentŧ, které byly v následujících 

dnech nalezeny na území o rozloze 13 km². Místní obyvatelé i vědci nalezli mnoho 

meteoritŧ rŧzných rozměrŧ, největší z nich měl hmotnost 7 kg. Celková hmotnost 

pŧvodního meteoritu byla odhadnuta přibliţně na 100 kg. Meteorit Murchison je 

představitelem velmi vzácných uhlíkatých chondritŧ, které obsahují více jak 0,2% uhlíku a 

vznikly nahromaděním prachu v pŧvodní mlhovině pravděpodobně před 4,65 miliardami 

let. Jejich vzácnost na Zemi neodpovídá zcela situaci ve sluneční soustavě. Jsou ve 
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vesmíru pravděpodobně velmi hojné, ale vzhledem ke svému sloţení se většina rozpadne a 

shoří při prŧletu atmosférou, a pokud ne, tak na zemském povrchu dlouho nevydrţí, jelikoţ 

obsahují minerály rozpustné ve vodě. 

 

 V meteoritu Murchison bylo nalezeno velké mnoţství organických sloučenin jako 

glycin, alanin a kyselina glutamová. Čtyřicet let po dopadu meteoritu zkoumal jeho sloţení 

P. Schmitt-Kopplin z Institutu pro ekologickou chemii v německém Neuherbergu. No vé 

analýzy odhalily na 14 000 jednotlivých molekulárních sloučenin a z toho asi 

70 aminokyselin. Ukázalo se však také, ţe v meteoritu nejsou jen běţné organické 

aminokyseliny, ale i sloţitější hotové části stavebního materiálu k tvorbě prvních molekul 

DNA a RNA. Těmito odhalenými látkami jsou prekurzory, coţ jsou základní stavební 

prvky nukleových kyselin. Protoţe meteority představují většinou zbytkový materiál z 

doby formování sluneční soustavy, zjištění, ţe obsahují základní komponenty ţivotních 

forem, včetně nukleových bází, dává jednak tušit jak vznikl ţivot na Zemi, ale také nám 

říká, ţe klíčové prvky ţivota jsou rozesety po celém vesmíru. Tím, jak jsou poslední dobou 

ve vesmíru zjišťovány organické sloučeniny stále častěji, roste pravděpodobnost vzniku 

ţivota nejen na Zemi, ale všude tam, kde se k tomu naskytnou jen trochu vhodné chemické 

podmínky. 

  

 Dalším zajímavým uhlíkatým meteoritem je kanadský Tagish Lake s rodokmenem, 

jeţ dopadl 18. ledna 2000 v dopoledních hodinách do zamrzlého kanadského jezera 

Tagish. Jeho pád byl rovněţ doprovázen viditelnou světelnou a kouřovou stopou a zpŧsobil 

rázovou vlnu od Aljašky aţ po severozápadní Kanadu. Pŧvodní těleso mělo prŧměr 5 m, 

hmotnost 60 tun a do atmosféry vlétlo rychlostí 15 aţ 16 km/s, pravděpodobně z hlavního 

pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem. Rozpadlo se ve výšce 25 km nad zemí. Prŧlet, 

oslnivý výbuch a rozpad bolidu zaznamenaly seizmické stanice a některé satelity. 

Jednotlivých fragmentŧ v jezeře si jiţ 25. ledna téhoţ roku náhodou všiml amatérský 

geolog J. Brook, ihned je uloţil do mrazícího boxu a následně předal vědcŧm. Celkem bylo 

nalezeno asi 500 úlomkŧ, ale v zamrzlém jezeře a v okolních lesích je jich pravděpodobně 

ještě několik set aţ tisíc.  

 

 Meteorická tělesa vstupují do zemské atmosféry zmrzlá, coţ je ideální stav pro 

chem. výzkum. Cestou na zemský povrch se však mohou přetavit nebo mohou být 

znečištěna dříve, neţ se zakonzervují, proto je pro vědce tento meteorit velmi cenný, 

jelikoţ spadl do odlehlého zamrzlého jezera, byl velmi brzo objeven a odborně vyzvednut 

a zkoumán. K. Nakamura s kolegy z NASA, našel organickou látku při prohlíţení výbrusu 

meteoritu elektronovým mikroskopem. Podobné částečky, sestávající především z uhlíku, 

vodíku, dusíku a kyslíku byly nalezeny i v kometách. Poměry izotopŧ dusíku a vodíku v 

dutinách uvnitř úlomkŧ meteoritu změřené spektrometrem ukázaly, ţe organické látky jsou 

pŧvodní a nedošlo k pozemskému znečištění. Je jisté, ţe tyto dutiny vznikly ve volném 

prostoru na okraji naší sluneční soustavy a v tomto prostředí, blízko absolutní nuly, nejen 

ţe přečkaly chaotické prostředí rané sluneční soustavy, ale dokázaly zde i trvale ţít. 
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Protoţe tyto meteority podle všeho padaly i na ranou Zemi, je pravděpodobné, ţe přítomné 

dutiny jsou stavebními kameny ţivota. 

 

 

Obr. č. 9: Uhlíkatý chondrit NWA 801 (foto M. Vilášek) 

 

 Za zmínku stojí také uhlíkatý chondrit Allende, který dopadl na území mexického 

státu Chihuahua u města Pueblito de Allende 8. února 1969. Jednalo se o velký jasný bolid, 

následovaný meteoritickým deštěm, rozprostřeným na ploše o rozloze 50 km². Dodnes je 

to největší uhlíkatý chondrit na Zemi, jeho nalezené fragmenty váţí 2 tuny. Ve své době  

byl prvním pořádným studijní materiálem, který byl dostupný mnoha vědcŧm.  (Kubala, 

2010; Pazdera, 2008; Hromadová, 2006; internet 23.) 

 

NEUSCHWANSTEIN 

 Nad západním Rakouskem a jiţním Bavorskem zazářil 6. dubna 2002 jasný bolid. 

Obyvatelé ţijící v blízkosti konce dráhy tohoto tělesa zaznamenali chvějící se zem a 

drnčící okna od rázové vlny, vzniklé letem tělesa atmosférou. Do vzdálenosti 100 km byly 

slyšitelné i zvukové projevy. Z vědeckého hlediska bylo dŧleţité, ţe úkaz byl kromě 

mnoha svědkŧ zachycen i řadou přístrojŧ. Jednalo se o kamery bolidové sítě v Německu, 

Rakousku a Česku a rovněţ pád zaznamenaly radiometry, infrazvukové a seizmické 

stanice. Pád meteoritu Neuschwanstein se tak stal jedním z nejlépe zdokumentovaných v 

historii. Měření fotografických záznamŧ a veškeré výpočty byly provedeny v centru 

Evropské sítě, na observatoři v Ondřejově. Zjistilo se, ţe těleso o pŧvodní hmotnosti kolem 

300 kg vstoupilo do atmosféry rychlostí necelých 21 km/s pod úhlem 49,5 stupně a 

postupně zbrzdilo aţ na 2,4 km/s. Zářit začalo ve výšce 85 km, zhruba 10 km 

východoseverovýchodně od rakouského Innsbrucku a jeho zářivá dráha končila pouhých 

16 km nad zemským povrchem. Maxima jasnosti dosáhl ve výšce 21 km, kdy byl asi 

100x jasnější neţ Měsíc v úplňku. V tento okamţik došlo k explozi tělesa a fragmentaci na 

Kubala
Pazdera
http://osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=2289
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několik kusŧ. Předpokládá se, ţe na zemský povrch dopadlo zhruba 20 kg hmoty. 

Předpověděná oblast místa dopadu těchto několika fragmentŧ je několik kilometrŧ dlouhá 

a asi 800 metrŧ široká. Zatímco světelná dráha meteoru je běţně určena s přesností na 

desítky metrŧ, určit místo dopadu je sloţitým úkolem. Posledních 16 km nad Zemí těleso 

nezářilo a určení místa dopadu je výrazně ovlivněno vzdušnými proudy a tvarem tělesa. Do 

předpokládané oblasti dopadu meteoritŧ se vypravili dobrovolníci a 14. července zde 

skutečně nalezli 1,75 kg váţící kamenný meteorit. Bylo to pouhých 400 metrŧ od 

vypočtené dráhy a 6 km od světoznámého zámku Neuschwanstein, podle kterého byl 

kámen posléze pojmenován. 

 

 

 

Obr. č. 10: Fragment meteoritu Neuschwanstein (internet 23.) 

  

 Výpočet dráhy pŧvodního tělesa ve Sluneční soustavě přinesl velké překvapení, 

kdyţ bylo zjištěno, ţe dráha Neuschwansteinu je téměř totoţná s dráhou pŧvodního tělesa 

příbramských meteoritŧ. Pravděpodobnost, ţe tyto dráhy jsou shodné náhodou, je nepatrná. 

Obě tělesa patřila k meteorickému proudu, který se vyskytuje ve vypočtené dráze a protíná 

hlavní pás asteroidŧ mezi Marsem a Jupiterem. Podrobný rozbor nalezeného meteoritu 

však ukázal, ţe se od příbramského výrazně liší svým sloţením i stářím. Zatímco Příbram 

byla svým sloţením obyčejným chondritem, v případě Neuschwansteinu se jedná o 

vzácnější tzv. enstatický chondrit. Představa, ţe by pocházely z jednoho pŧvodního tělesa, 

je tak téměř vyloučena. Coţ jenom potvrzuje expoziční stáří obou meteoritŧ, které je u 

Příbrami jen 12 miliónŧ let, zatímco u Neuschwansteinu 48 miliónŧ let. Obě skutečnosti 

naznačují, ţe sloţení těles v tomto meteoritickém proudu je velmi heterogenní. Uţ dříve 

panovalo podezření na existenci meteorických proudŧ asteroidálního pŧvodu. Případ 

meteoritŧ Neuschwanstein a Příbram je zatím největším dŧkazem pro jejich existenci. O 

významu tohoto objevu svědčí i fakt, ţe článek o něm byl přijat do prestiţního vědeckého 

časopisu Nature a byl dokonce vybrán do tiskové zprávy vydávané u příleţitosti kaţdého 
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nového čísla. Hlavním autorem publikace je P. Spurný z AÚ AVČR v Ondřejově. (Koten, 

2003) 

 

Tab. č. 2: Deset největších meteoritů na světě (originál) 

 

 Jméno meteoritu Stát 
Celková hmotnost 

(přibliţná) 

1. Hoba Namibie 60 tun 

2. El Chaco (Campo del Cielo) Argentina 37 tun 

3. Ahnighito (Cape York) Grónsko 31 tun 

4. Armanty Čína 28 tun 

5. Gibeon Namibie 26 tun 

6. Bacubirito Mexiko 22 tun 

7. Agpalilik (Cape York) Dánsko 20 tun 

8. Mbosi Tanzanie 16 tun 

9. Willamette USA 15,5 tuny 

10. La Sopresa (Campo del Cielo) Argentina 15 tun 

 

 

 Prakticky kaţdý z těchto vesmírných poslŧ je vzácný a něčím zajímavý. Ze všech 

bych však ještě ráda zmínila meteorit Ensisheim v Alsace, jeţ je nejstarším datovaným 

meteoritem s přesným záznamem o jeho pádu ze 7. listopadu 1492 a meteorit Fukang, jeţ 

je jedním z největších pallasitŧ s nádhernou strukturou. Byl nalezen roku 2000 v Číně a při 

nálezu váţil přes 1 tunu.  Roku 2008 byly jeho fragmenty nabídnuty v aukci za téměř dva 

milióny dolarŧ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://scienceworld.cz/fyzika/pad-meteoritu-neuschwanstein-3015
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Obr. č. 11:Vzácný pallasit Brenham (http://www.sternwarte-singen.de ) 
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5. METEORITY V ČESKÉ REPUBLICE 

 

 První zmínky o meteoritu na českém území sahají přibliţně do r. 1400, coţ 

v porovnání se světem není příliš dlouhá doba. V Americe a Mexiku byla nalezena surová i 

opracovaná meteoritická ţeleza jiţ v dobách pravěku a ve starém Řecku a Římě, byl 

meteorit vyobrazen na mincích jiţ kolem r. 2000 př. n. l. Dnes se však naše země mŧţe 

pochlubit mnoha vynikajícími vědci v oblasti meteoritiky, kteří dosáhli prvenství v mnoha 

významných objevech. Určitou zajímavostí vztahující se k našemu území, je hypotéza 

amerického astronoma M. Papagiannise, jenţ v osmdesátých letech minulého století 

vyslovil teorii, ţe uprostřed Evropy se nachází obrovský meteoritický kráter, který měl 

vytvořit mimo jiné např. Český masiv. Tato a jí podobné impaktové teorie jsou dnes 

předmětem zkoumání mnoha geologŧ, drtivá většina se k nim však nepřiklání vzhledem ke 

geologickému sloţení ČR. Věda jde však stále kupředu a tak ani toto tvrzení ještě nelze 

zcela vyvrátit. 

 

 Na našem území jsou dnes dochovány záznamy o 25 spadlých a nalezených 

meteoritech, ne všechny však najdeme v databázi Mezinárodní meteoritické společnosti. 

Vzhledem ke špatné dokumentaci některých z nich, se většinou neví, kde se dnes nacházejí 

a nelze je tedy podrobit jakémukoliv zkoumání. Převáţná většina českých meteoritŧ je 

dnes uloţena ve sbírce meteoritŧ a přírodních skel a tektitŧ Národního muzea v Praze. 

Mnoho starších meteoritŧ se nalézá ve sbírkách přírodovědných muzeí po celém světě, 

především ve Vídni, Budapešti, Londýně, ve sbírkách rŧzných vysokých škol a určitá část 

je samozřejmě uloţena ve sbírkách soukromých.  

 

 Zakladatelem sbírky praţského NM byl Karel Vrba, profesor mineralogie UK, 

který byl v letech 1882 – 1922 ředitelem zdejších mineral. sbírek. Ten sbírku meteoritŧ 

soustavně doplňoval a zaslouţil se o to, ţe jiţ při svém slavnostním otevření v roce 1904 

byla chloubou Národního muzea. Sbírka je mimořádně cenná především tím, ţe jsou v ní 

zastoupeny téměř všechny historicky známé kusy, zastupující jednotlivé klasifikační 

skupiny meteoritŧ. V současnosti je ve sbírce evidováno téměř 500 meteoritŧ, z toho 

181 kamenných, 127 meteorických ţelez a 22 kamenných ţelez celkem z 330 pádŧ a 

nálezŧ. Část této sbírky meteoritŧ je vystavena v trvalé expozici. Od září loňského roku je 

navíc moţné v rámci výstavy Příběh planety Země shlédnout také největší meteorit, který 

se nyní na území Česka nachází, 950 kg váţící Muonionalusta, jeţ byl muzeu zapŧjčen a 

posléze darován nálezcem J. Šimkem. Jedná se o ţelezný meteorit pŧvodem ze Švédka, 

kde se nacházejí také další fragmenty z tohoto nálezu. (Tuček, 1981) 
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Tab. č. 3: Chronologický přehled meteoritů v ČR (originál, upraveno dle Skála et al., 2008 a 

internet 23.) 

 

Oficiální jméno 
Rok 

nálezu 

Celková 

hmotnost (g) 
Klasifikace Druh 

Pád / 

Nález 

Elbogen 1400 107 000 IID ţelezo P 

Ondranec 1619 nezjištěna nezařazen ţelezo P 

Ploschkovitz 1723 39 L5 kámen P 

Steinbach 1751 100 IVA 
kamenné 

ţelezo 
N 

Tabor 1753 7 540 H5 kámen P 

Stannern 1808 52 000 EUC kámen P 

Lissa 1808 12 800 L6 kámen P 

Zebrak 1824 2 000 H5 kámen P 

Bohumilitz 1829 59 000 IAB-MG ţelezo N 

Wessely 1831 3 750 H5 kámen P 

Blansko 1833 470 H6 kámen P 

Braunau 1847 39 000 IIAB ţelezo P 

Tieschitz 1878 28 000 H/L3.6 kámen P 

Alt Bela 1898 4 000 IID ţelezo N 

Sedlcany 1900 20 nezařazen ţelezo N 

Teplá 1909 17 000 IIIAB ţelezo N 

Vicenice 1911 4 370 IID ţelezo N 

Opava 1925 14 300 nezařazen ţelezo N 

Sazovice 1934 412 L5 kámen P 

Zlin 1939 3,3 H4 kámen N 

Pribram 1959 5 555 H5 kámen P 

Usti Nad Orlici 1963 1 269 L6 kámen P 

Suchy Dul 1969 815,3 L6 kámen P 

Chlumec 1993 3 004 nezařazen ţelezo N 

Morávka 2000 633 H5 kámen P 

 

http://tin.er.usgs.gov/meteor/metbull.php
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5. 1 ELBOGEN 

 Kamenoţelezný meteorit z Lokte patří k nejstarším dochovaným meteoritŧm nejen 

na našem území. Balvan tohoto meteoritického ţeleza leţel dlouhou dobu ve sklepení 

místní radnice či na hradě, a jelikoţ bylo město několikrát postiţeno poţárem, nedochovaly 

se o něm v loketském archivu ţádné zprávy. Jeho skutečný pŧvod, byl po dlouhou dobu 

zahalen tajemstvím, díky čemuţ o něm kolovalo mnoho pověr. Nejstarší zprávy o něm 

sahaly aţ do r. 1400. První byla stručná zmínka v topografii Čech od J. Schallera z r. 1785, 

významnější zprávu o výzkumu tohoto tělesa podal K. A. Neumann r. 1812. Z historických 

zpráv lze k tomuto ţelezu vztahovat pouze jedinou zprávu, nalezneme ji v díle Philosophia 

vetus restituta od přírodovědce, lékaře a profesora UK Marcusa Marci z Kronlandu 

z r. 1669. 

 

 Pŧvodní hmotnost tohoto meteoritu, byla odhadována  na 106-107 kg, dle novějších 

poznatkŧ však musela být ještě vyšší, neboť součet jeho ukázek ve sbírkách je o něco větší. 

V NM v Praze se nachází sádrový odlitek pŧvodního tvaru nápadně připomínající koňskou 

hlavu. Celý povrch meteoritu je černohnědý a matný bez jediné stopy po pŧvodní 

povrchové natavené kŧře. Na některých místech povrchu mŧţeme pozorovat dŧlkovité 

prohlubinky 2-4 cm hluboké a 5-9 cm široké. Mŧţe se jednat o zbytky ohlazených 

regmaglyptŧ či jamky po roztavených a odnesených hlízách troilitu. Nalezené ţelezo bylo 

v počátcích pravděpodobně zahříváno v huti, jelikoţ je zde patrné slabé okysličení po 

redukci. Na naleptané a naleštěné ploše vidíme nápadné Widmanstättenovy obrazce 

s drobnými okrouhlými hlízkami troilitu, malým mnoţstvím plesitu a lištami kamacitu 

střední šířky jemně lemované tenitem. Povrch vykazuje na mnoha místech výraznou a 

velmi zajímavou jakoby „pletenou“ strukturu. 

 

 Jelikoţ se loketskému ţelezu věnovalo v minulosti více badatelŧ, výsledky 

výzkumu chem. sloţení se značně liší podle toho, jaké výzkumné metody badatel pouţil a 

také na jeho vědomostech z oblasti analytické chemie. Poslední mineral. analýzu provedl 

Buchwald r. 1975, který uvádí, ţe loketské ţelezo obsahuje 10,25% Ni, 0,64% Co, 0,3% P 

a stopové mnoţství Ga, Ge a Ir. Vedle niklového ţeleza jsou ve struktuře patrny destičky 

schreibersitu tvořící aţ 5 mm hlízky a malé krystalky chromitu. Největší kus tohoto 

meteoritu o váze 79426 g je dnes uloţen v PM ve Vídni. V ČR jsou uloţeny dva kusy o 

váze 6 600 g a 168 g v Národním muzeu a kus o hmotnosti 14 300 g a menší destička jsou 

uloţeny v hradním muzeu v Lokti. Další, menší kusy a odřezky, jsou uchovány v muzeích 

a na univerzitách v Berlíně, Budapešti, Uppsale, Londýně, Kalkatě a ve spoustě jiných 

muzeí po celém světě. (Tuček, 1981) 
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Obr. č. 12: Meteorit Elbogen (internet 23.) 

 

5. 2 ONDRANEC 

 Nedaleko Nového Města na Moravě v obci Ondranec došlo 11. června 1619 kolem 

čtvrté hodiny odpolední k jasnému bolidu, následovanému pádem tří meteoritických ţelez.  

Pád byl pozorován mnoha očitými svědky, kterými byl tento jev pokládán za zázrak 

či špatné znamení. Zaznamenán byl tento pád Š. Ţelechovským, místním měšťanem, který 

uvádí, ţe se na obloze zničehonic objevilo menší rychle se pohybující mračno, z nějţ za 

silných jakoby dělových ran vyletěla ohnivá koule po chvíli se rozdělující na 3 menší. 

V okolí oblaku byl spatřen dým a jeho pád byl doprovázen silným rachotem. Svědci pádu 

se meteority ihned vydali hledat a první nalezli přímo v obci Ondranec u místního rybníka. 

Druhý byl údajně nalezen za humny a třetí kus, který měl dopadnout do místního lesa, 

nebyl nalezen do dnešních dní. Ţeleza byla údajně velmi horká a první z nich o velikosti 

téměř jednoho metru, byl zabořen hluboko do Země, dalo tedy velké úsilí vykopat jej.  

 

 Hmotnost meteoritŧ je uváděna zhruba na 7,5 kg u prvního kusu, u druhého jen 

něco kolem 1,5 kg. Ţeleza byla později předána V. Dubskému z Třebomyslic, jehoţ 

veškerý majetek byl však v pobělohorské době zkonfiskován. Mezi tím Dubský rŧzné části 

majetku převáděl na své příbuzenstvo a není známo, zda součástí převodu byly i meteority, 

tehdy vystavované v novoměstském  zámku. Jako jedna z moţností je uváděna i ta, ţe kusy 

meteoritu ukořistili Švédové při svém válečném taţení. O pádu meteoritu se zachovaly 

podrobné písemné zprávy, především zápis v městské Knize Jimramovské a dále v 

Calendarium perpetuum oeconomicum, coţ bylo v té době něco mezi kalendářem a 

novinami. Tento text se dochoval a dnes je vystaven v expozici meteoritŧ v NM v Praze. 

Zpráva o ondraneckém meteoritu se dostala dokonce i do zahraničí, jak dokládají texty 

německých novin tištěných ve Frankfurtě nad Mohanem z roku 1619. Tento meteorit byl 

ve své době natolik slavný, ţe o něm vznikla také kramářská píseň, dochovaná v několika 
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verzích v NM v Praze a také v Muzeu knihy v Olomouci. O meteoritech samotných dnes 

nemáme ţádné aktuální zprávy a nejsou zařazeny ani v oficiální databázi Mezinárodní 

meteoritické společnosti. Přesto však mají i dnes své obdivovatele, mezi nimi především 

ondraneckého chalupáře J. Víška, který se tomuto pádu věnuje a napsal o něm broţuru. 

(Soukeník, 2007; Kříţová, 2009) 

 

5. 3 PLOSCHKOVITZ 

 Mnoha očitými svědky pozorovaný meteoritický déšť mezi osadami Ploskovice a 

Liběšice patří k českým nejstarším pádŧm. Došlo k němu 22. června 1723 mezi 13. aţ 

14. hodinou, kdy se na zcela jasné obloze objevil menší mrak, z něhoţ po silném 

hromovém úderu za rachotu a jiskření spadlo mnoho rŧzně velkých kamenŧ. Hromová 

rána byla velmi silná a údajně šla slyšet aţ v Praze. Zprávy svědkŧ o pádu byly 

komentovány tehdejším denním tiskem v 52. čísle časopisu Prager Postzeitung. Spadlé 

kameny měly černý povrch, obsahovaly kovové částice a podle sdělení nálezcŧ páchly po 

síře. Největší z nich měl údajně hmotnost kolem 4 kg. Brzy po pádu bylo nalezeno a 

sesbíráno 33 kamenŧ, z toho 8 v okolí Ploskovic a 25 u Liběšic. Celková hmotnost 

nalezeného mateirálu byla odhadována na 37 kg, z nichţ 26 kg se údajně dostalo do 

Londýna a do Vídně.  

 

 Pozdějšími výzkumy bylo zjištěno, ţe kameny patří mezi brekciovité chondrity 

s menšími podíly niklového ţeleza. Z kamenŧ nalezených u Liběšic se prostřednictvím 

tamních jezuitŧ dostal kámen o hmotnosti zhruba 155 g do sbírky jezuitského řádu 

v praţském Klementinu. Je však zajímavé, ţe dnes známe pouze drobné úlomky z tohoto 

pádu v největších sbírkách meteoritŧ v Londýně a Vídni. České Národní muzeum vlastní 

pouze 1,4 g váţící úlomek popelavě šedé barvy s nápadně drsným místy narezavělým 

povrchem. Z kamene vystupují hojné prŧměrně 1 mm velké chondry tmavějšího zbarvení. 

Nikdo dnes neví, kam se poděly údajně aţ 4 kg váţící meteority z tohoto pádu. Je ovšem 

přirozené, ţe v době kdy panovaly o kamenech padajících z nebe fantastické názory, 

nebyly ani ploskovické kameny nic jiného neţ kuriozity a jejich pád nedošel ohlasu ani 

mezi současnými vědci.  Ve své době se tomuto pádu věnovalo několik badatelŧ mezi nimi 

např. K. Rost, J. Stepling, Chladni, Brezina aj. (Tuček, 1981) 

 

5. 4 STEINBACH 

 Ve starších archivech a jiných záznamech existují zprávy o pádech meteoritŧ 

v oblasti Krušných hor a sousedního Saska jiţ z roku 1135 a také z období let 1540 aţ 

1550. Z pozdějších dob však existují jiţ vědecky podloţené zprávy o nálezech zajímavých 

meteoritŧ na třech místech v zalesněné části Krušných hor, v oblasti mezi Jáchymovem a 

Schneebergem v Sasku. Zde byly roku 1751 nalezeny meteority u Steinbachu, roku 1833 u 

http://www.zdarskevrchy.cz/historie-a-tradice/4614-odranecky-meteorit-stale-jeste-ceka-na-sveho-objevitele
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Rittersgrünu a na našem území v roce 1861 nedaleko Potŧčkŧ. Místa nálezŧ jsou od sebe 

vzdáleny 4 aţ 9 km. Údajně zde bylo nalezeno 6 ks meteoritŧ s vesměs vzácným a mineral. 

vzájemně příbuzným sloţeným, z čehoţ se usuzuje, ţe všechny vzorky patří ke stejnému 

pádu. U Rittersgrünu byly nalezeny kusy váţící 86,5 kg a u Potŧčkŧ o hmotnosti 10,5 kg, 

hmotnost pŧvodního tělesa je tak odhadována zhruba na 100 kg. 

 

 Meteority byly klasifikovány jako vzácné siderolity obsahující tmavě ţlutohněný 

zrnitý olivín, zelenavý enstatit, bronzit a jemnozrnný oligoklas. U všech vzorkŧ byl později 

také objeven vzácný tabulkovitý tridymit. Vzhledem k vzácnosti těchto krušnohorských 

meteoritŧ je zřejmé, ţe zájem o jejich vlastnění byl značný a proto se dnes setkáváme 

většinou jen s jejich drobnými ukázkami. Hlavní část nálezu váţící 55,5 kg je uloţena ve 

Freiberku. Nejvíce vzorkŧ vlastní PM v Londýně, které vlastní vzorky z Potŧčkŧ 

(6 230 g a 675 g) a Steinbachu (130,5 g a 1,7 g). Větší kusy jsou uloţeny také v Berlíně 

(4,5 kg) a ve Vídni (3 kg). V NM v Praze je uloţena pouze přileštěná obdélníková destička 

z nálezu u Steinbachu o váze 78 g. (Tuček, 1981) 

 

 

 

obr. č. 13:Mesosiderit NWA 2932 (foto M. Vilášek) 

 

5. 5 TABOR 

 K tomuto dešti meteoritických kamenŧ došlo 3. července 1753 okolo 20. hodiny u 

Tábora, v oblasti nejzápadnějších výběţkŧ Českomoravské vrchoviny. K  pádu došlo 

údajně za mírně zataţené oblohy a bezvětří kdy se na obloze objevil černý mrak, z kterého 

se náhle zablýsklo, zazněly tři aţ pět hromových ran a po silném aţ čtvrthodinu trvajícím 

rachotu začaly k zemi padat kameny. Někteří svědci uvedli, ţe spatřili ohnivou kouli, která 

se za hromových úderŧ náhle roztříštila na mnoho kusŧ. Nalezeno bylo 7 kamenŧ, coţ ale 

zajisté nebyl plný počet, jelikoţ mnohé z nich spadly do rybníka či lánŧ obilí. Všechny 
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však byly rozesety po ploše rozptylové elipsy a měly údajně hmotnost od 280 g aţ po 

7 289 g. První přesný popis této události podal roku 1754 ředitel hvězdárny v Klementinu a 

profesor UK J. Stepling, který se však mylně domníval, ţe šlo o kámen utrţený ze skal 

vymrštěný do vzduchu sopečnou činností. Stepling zorganizoval dotazníkovou akci a 

zjišťoval, za jakých okolností se pád odehrával a co se s kameny poté událo. Bylo mimo 

jiné zjištěno, ţe několik kusŧ bylo prodáno či přetvořeno ve šperky. Roku 1804 po 

kamenech a výpovědích svědkŧ znovu pátral J. Mayer společně s táborským krajským 

hejtmanem, kteří o svém šetření podali podrobnou zprávu.  

 

 Mineral. sloţení ukázalo, ţe tyto meteority patří mezi bronzitové chondrity, v nichţ 

krom bělavého bronzitu převládá ţlutavý olivín s příměsí popelavě šedých aţ narezavělých 

zrnek niklového ţeleza, tvořících zde s troiletem nepravidelně cípaté výplně prostorŧ mezi 

zrny křemičitanŧ. Dle Koktovy chem. analýzy obsahuje křemičitanová část těchto kamenŧ 

43,89% SiO2, 14,12% FeO, 32,10% MgO a kovová část 83,38% Fe, 5,12% Ni, 0,46% Co a 

10,37% S. V jemnozrnné hmotě se rovněţ vyskytují drobounké chondry. Kŧra těchto 

kamenŧ je matné černé aţ černošedé barvy.  Táborské kameny byly zkoumány mnoha 

především zahraničními badateli jako byl Bournon, Chladni, Wahl aj. V dnešních sbírkách 

jsou tyto kameny vzácné. Největší kus váţící 2,75 kg je uloţen ve Vídni, kde je uloţeno 

rovněţ dalších 6 kamenŧ. NM má pouze 3 ks, z toho dva jsou klínovité úlomky se zbytky 

natavené kŧry o celkové váze 290 g a jeden rovněţ klínovitý celotvar o váze 475 g. Další 

větší kus o hmotnosti 709 g je uloţen v Budapešti a pár velmi drobných úlomkŧ tohoto 

pádu se nachází ve sbírkách některých velkých zahraničních muzeí. (Tuček, 1981; Skála 

et al., 2008) 

 

5. 6 STANNERN 

 Ve střední části Českomoravské vrchoviny v okolí Stonařova došlo 22. května 1808 

krátce před šestou hod. ranní k pádu vzácného typu meteoritŧ. Díky pečlivé dokumentaci 

bylo zachráněno dostatečné mnoţství materiálu k výzkumu a tento pád byl jedním z pilířŧ 

rozvíjející se české meteoritiky. Událost pádu je popisována tvorbou náhlé husté mlhy za 

čistého a bezmračného nebe, kdy náhle zazněla hromová rána a po ní několik dalších 

slabších, doprovázených silným duněním a syčením. Silná tlaková vlna byla údajně cítit 

v širokém okolí a uvedená mlha se rozplynula aţ po bezmála 4 hod inách. Za těchto zvukŧ 

dopadla postupně na elipsové pádové pole o délce zhruba 17 km řada kamenŧ rŧzných 

velikostí, z nichţ několik bylo posléze sesbíráno a odneseno, mimo jiné také do kostela 

místnímu faráři. Některé kameny se zabořily aţ 10 cm hluboko do země a některé byly po 

nálezu ještě teplé, údajně dokonce tvárné a velmi křehké. Odhaduje se, ţe zde spadlo 

200 aţ 300 kusŧ o celkové váze 150 kg. Z toho kámen o váze 192 g předal Stonařovský 

kaplan A. Wagnerovi, který jej doručil řediteli císařského kabinetu přírodnin ve Vídni K. 

von Schreibersovi. Ten ihned rozeznal význam oné události díky čemuţ následoval císařŧv 
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rozkaz vyslat na místo události vyšetřovací komisi. Tu tvořil kromě Schreiberse také A. B. 

von Widmanstätten. Mimo podrobné údaje související s pádem, získal Schreibers od 

nálezcŧ 61 ks meteoritŧ o celkové hmotnosti 14,5 kg. Mnoho kamenŧ bylo tou dobou jiţ 

vykoupeno a odvezeno a mnoho se jich nenašlo. Nejtěţší kámen o váze 6 365 g dokonce 

za pozorování svědkŧ dopadl do místního rybníka a objeven byl aţ rok poté po jeho 

vypuštění, načeţ byl tento kus bohuţel rozřezán na 3 kusy. Dne 31. 5. 1808 vyšel o 

události první článek ve vídeňském časopise Vaterländische Blätter  a poté 3. 6. 1808 

v brněnských novinách Brünner Zeitung. Stonařovskými meteority se postupně zabýva lo 

mnoho odborníkŧ a byl o nich napsán nespočet článkŧ a pojednání. 

 

 Meteority mají nepravidelně klínovitý protaţený tvar s velmi nápadnou černou a 

lesklou natavenou krustovitou kŧrou, na některých místech velmi ostrou. Jako první se 

jejich mineralogii věnoval J. Moser, který v nich poprvé prokázal mimo jiné přítomnost 

hliníku a chloridŧ a úplnou nepřítomnost ryzího ţeleza a niklu. Jako další zkoumal jejich 

mineralogii také G. Tschermak, který uvádí především hojný podíl klinopyroxenu. Chem. 

analýzu provedl P. N. Tschirwinsky v r. 1926, který v meteoritech určil podíl 48,3% SiO2, 

11,27% CaO, 12,65% Al2O3, 19,3% FeO, 0,75% MnO, 6,87% MgO a stopy Na2O, K2O, P 

a S. Kameny nevykazují znaky magnetismu a nenajdeme u nich ani pro většinu kamenných 

meteoritŧ typické chondry. Zajímavostí jsou nálezy zvětralých stonařovských kamenŧ 

G. Floriana, který v letech 1983, 1984 a 2002 nalezl další 3 kusy tohoto meteoritu. Od 

prvních nálezŧ se však lišily slabým magnetismem coţ je moţno vysvětlit tím, ţe částice 

pyritu se postupem času přeměnily v pyrhotin. Kameny jsou uvnitř popelavě šedé, značně 

jemnozrnné aţ celistvé. Najdeme v nich často zdvojčatělý lištovitý anortit s hojnějším 

klinopyroxenem a také křemen. Tyto achondrity jsou dodnes jedinými meteority tohoto 

typu u nás. G. Rose r. 1825 nazval tyto dosud neznámé typy meteoritŧ eukrity, podle 

řeckého eukrítos, jelikoţ jeho podstatné sloţky anortit a augit byly v krystalické hmotě 

dobře rozlišitelné. Zajímavá je především křehkost těchto meteoritŧ, uvádí se, ţe ještě po 

11 dnech od pádu se daly rozemnout mezi prsty a aţ po 4 měsících ztvrdly. 

 

 Na výzkumu nejen stonařovských eukritŧ se pracuje dodnes. Jsou zařazeny do 

skupiny HED meteoritŧ, za jejichţ mateřské těleso je povaţován asteroid Vesta. Největší 

podíl kamenŧ z tohoto pádu dnes vlastní PM ve Vídni, kde se nachází 3 největší kusy spolu 

s řadou menších úlomkŧ o celkové hmotnosti 16,3 kg. Ve světě jsou dále uloţeny např. ve 

sbírce univerzity v Tübingen (3379 g), v Berlíně, Londýně, Moskvě, Budapešti a v menším 

mnoţství prakticky ve všech větších sbírkách meteoritŧ. Na našem území je uloţe n kus o 

váze 1 815 g v jihlavském Muzeu Vysočiny, 7 exemplářŧ o celkové hmotnosti necelých 

462 g v MZM v Brně, v NM v Praze je 9 ks o celkové váze 1 247 g a ve sbírce 

VŠCHT v Praze jsou 3 vzorky o celkové váze 788,6 g. (Tuček, 1981; Skála et al., 2008; 

Florian, 2003). 

 

http://www.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_literatury&load=5840
http://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/casopisy/bruenner-beitraege
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eberhard_Karls_Universit%C3%A4t_T%C3%BCbingen
http://florian-gabriel.wz.cz/stonarov.htm
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Obr. č. 14: Eukrit Milbillillie (foto M. Vilášek) 

 

5. 7 LISSA 

 Za necelé 3 měsíce po pádu stonařovských meteoritŧ došlo k dalšímu hromadnému 

pádu kamenŧ mezi obcemi Ostrá a Stratov v okolí Lysé nad Labem. Bylo to 3. září 1808 za 

klidného téměř oblačného počasí, kdyţ kolem pŧl čtvrté odpoledne zazněly hromové rány 

a rachot doprovázený sykotem. U tohoto pádu nebyly pozorovány ţádné světelné jevy a 

nalezeny byly pouze 4 kusy kamenŧ. Jeden byl zabořený do kypré ornice, další dva se 

nacházely poblíţ a čtvrtý den po pádu byl nalezen čtvrtý černý kámen, zabořený v písku 

přilehlého lesíku. Z prvních třech nalezených byly dva bohuţel rozděleny nálezci a 

poslední kus byl poslán k výzkumu do Vídně. Později byly úlomky některých kamenŧ 

získány místními občany a věnovány Vlasteneckému, dnes Národnímu muzeu v Praze. 

 

 První popis tohoto pádu podal K. von Schreibers a první analýzu provedl M. 

Klaproth rok po pádu. Nověji se chem. analýze věnoval Kokta roku 1937. Z ukázek NM 

lze soudit, ţe kameny měly klínovitý tvar, na němţ bylo moţno dobře rozlišit hladkou 

čelní část od zdrsnělé a nerovné části týlní. Všechny kusy mají matnou aţ smolně lesklou a 

černou, jen místy nahnědlou, kŧru s přiléhavou občas jemně struţkovitou strukturou. 

Vnitřek je tufovitého vzhledu barvy popelavě šedé aţ ţlutošedé s rezavými šmouhami a 

černohnědými ţilkami. V kamenech jsou patrná zrna olivínu, hyperstenu, niklového ţeleza 

a troilitu. V této jemnozrnné základní hmotě jsou přítomny řídce rozptýlené kulovité 

chondry. Podle mineralogie a struktury byly tyto kameny klasifikovány jako obyčejné 

brekciovité hyperstenové chondrity obsahující nízký obsah kovového ţeleza, olivín, 

pyroxen, plagioklas, ţelezo a sulfidy. Dle koktovy chem. analýzy obsahuje křemičitanová 

část 43,12% SiO2, 17,62% FeO a 29,41 MgO, kovová část 79,15% Fe, 4,83% Ni, 0,31% 

Co, 0,02% P a 15,80% S. Ve sbírkách není tento pád příliš zastoupen. Hlavní kus, dnes o 

váze 3 102 g, vlastní PM ve Vídni. Značný podíl o celkové váze 4 290 g je uloţen ve 
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sbírkách univerzity v Tübingen. NM v Praze má z pádu jen 4 kusy, vesměs zbytky 

natavené kŧry o celkové hmotnosti 1 238 g a ve sbírkách ČVUT v Praze se nachází 

malinký úlomek o váze 3,3 g. Poslední kus o hmotnosti 638 g se je ve sbírkách Joannea ve 

Štýrském Hradci. (Tuček, 1981; Skála et al., 2008) 

 

5. 8 ZEBRAK 

 Mezi Ţebrákem a Prasoklesy jihozápadně od Berouna došlo 24. října 1824 kolem 

8 hod. ranní k pádu dalších kamenných meteoritŧ. Za stejných podmínek jako u meteoritu 

Lissa, došlo zde k pádu za poměrně jasné oblohy, kdy se ozvaly dvě náhlé a silné rány 

slyšitelné ve většině přilehlých obcí, následované rachotem a sykotem. Ohlušující rány 

uslyšel také profesor K. A. Neumann, který měl jiţ zkušenosti s výzkumem ţeleza z Lokte 

a tak hned upozornil na moţný pád meteoritu. Neumann o této události podal jiţ 30. října 

téhoţ roku zprávu v denním tisku, čímţ zvýšil zájem obyvatel o místa pádu. Nasta lo tak 

pilné hledání, při kterém místní občan F. Kolbe nalezl dva téměř černé kameny vzdáleny 

zhruba 150 krokŧ od sebe. Oba tyto kusy váţily přibliţně 2 kg, údajný třetí kámen z pádu o 

hmotnosti 309,6 g však dosud schází. Nalezené exempláře byly odkoupeny hrabětem 

Eugenem z Vrbna, který jeden kus věnoval dnešnímu praţskému NM. Podrobnější zprávy 

o události pádu podali Martius a Zippe r. 1825.  

 

 Větší kámen má nepravidelný zaoblený tvar s četnými podlouhlými 

prohlubeninami na povrchu. Jeho kŧra je 1 mm silná, černé aţ černohnědé matné barvy, 

místy se slabým leskem. Vnitřní základní hmota svou světlostí kontrastuje s tmavou kŧrou. 

Má přiléhavou, místy jemně hrbolkovitou a někdy aţ struskovitou strukturu, kterou tvoří 

popelavě šedá, velmi jemnozrnná směs s nápadnými lesklými částicemi kovového ţeleza a 

troilitu. Místy nalezneme narezavělé skvrny a jemné trhliny, v celé struktuře hmoty pak 

drobounké chondry s poněkud tmavším zbarvením a dobrou odlučitelností. Meteority jsou 

klasifikovány jako bronzitové chondritys vyšším podílem kovového ţeleza, hlavní hmotu 

tvoří převáţně křemičitany a pár procent troilitu. Podle Koktovy mineral. analýzy obsahuje 

křemičitanová část 43,04% SiO2, 15,49% FeO, 32,14% MgO a kovová část s troilitem 

85,35% Fe, 7,64% Ni, 0,52% Co a 6,65% S. V muzejních sbírkách jsou zpravidla uloţeny 

pouze drobné úlomky z tohoto pádu. Hlavní kus o váze 861 g je uloţen v NM v Praze, 

další větší kousek s pár úlomky o celkové hmotnosti 450 g vlastní PM ve Vídni a pár 

menších kouskŧ je uloţeno také v Londýně a Budapešti. (Tuček, 1981) 
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5. 9 BOHUMILITZ 

 K nálezu velmi chudého deště meteoritŧ došlo  hned necelých pět let po pádu od  

Ţebráku. Tentokrát se však jednalo o méně časté ţelezné meteority, coţ přirozeně brzy 

vzbudilo pozornost badatelŧ. První kus byl objeven za prudkého deště dne 19. 9. 1829 na 

obvodu Bohumilic ve střední části šumavského podhŧří. Zde byl na poli zcela náhodně 

vyorán značně dŧlkovitý balvan o váze 57 681 g. Došlo k tomu přesně v místě, o němţ se 

mezi místními obyvateli udrţovala pověst o tom, ţe zde před dávnými léty sletěl čert 

z nebe a propadl se do země. Je tedy moţné, ţe v dávných dobách zde byl pozorován pád 

těchto meteoritŧ. Nalezený balvan má tvar trojbokého hranolu a jiţ r. 1830 byl tehdejším 

majitelem bohumilického panství věnován dnešnímu NM v Praze. Aţ o 60 let později byl 

jiţně od Bohumilic opět vyorán další kus ţeleza stejných vlastností, ovšem pouze o váze 

necelého kilogramu (962 g). O osudu tohoto ţeleza však dnes nic nevíme, dochovala se o 

něm pouze stručná zpráva v dopise E. Lumkeho z r. 1892 adresována řediteli tehdejšího 

Dvorního muzea ve Vídni A. Brezinovi. O třetím a doposud posledním nalezeném kusu 

meteoritického ţeleza z této oblasti podala podrobnou zprávu L. Slavíková roku 1933. 

Tento kus byl rovněţ vyorán, tentokráte na jaře roku 1925 poblíţ obce Výškovice západně 

od Bohumilic a díky své nápadné hmotnosti byl nálezcem odevzdán místní škole, odkud jej 

roku 1932 získala právě Slavíková pro sbírku NM v Praze. Tento třetí nalezený celotvar  

váţí 5 850 g. 

 

 První ze tří nalezených kusŧ byl poprvé popsán Zippem r. 1830 a jeho chem. 

analýzu provedl J. F. Steinmann téhoţ roku. Bohumilický meteorit byl porovnáván s 

ţelezem z Lokte a popis udává, ţe obsahuje poměrně husté Widmanstättenovy obrazce, 

hlízky grafitu i troilitu. Byl u něj také stanoven 4% podíl niklu a síry. Na všech třech 

nalezených kusech protáhlého tvaru je patrno, ţe dlouhou dobu leţely ve vlhké pŧdě, 

jelikoţ mají tmavě hnědý narezavělý povrch dokazující silnou oxidaci a korozi. Na 

povrchu jsou místy vidět stopy po regmaglyptech, u Výškovického kusu jsou však jiţ zcela 

setřeny.  Na povrchu těchto ţelez je místy patrna také jejich vnitřní struktura, která je 

značně hustá s nízkým podílem plesitu. Jsou zde přítomny kamacitové lišty o prŧměru 

1,9 mm společně s vzácnějšími lesklými lištami tenitu. Buchwald uvádí, ţe je zde patrný 

také značný podíl austenitu, který pŧvodně tvořil aţ 10 cm velká zrna obklopená 

zachovalým zrnitým troilitem, schreibersitem a grafitem. Grafit zde tvoří drobné 

kuličkovité agregáty, troilit aţ 10 cm veliké hlízky. Zařazeny byly tyto meteority mezi 

polykrystalické hrubé oktaedrity s 91,95% Fe, 7,27% Ni, 0,48% Co, 0,30% P a stopovým 

mnoţstvím Ga, Ge a Ir.  

 

 Badatelé se pokoušeli určit také pozemské stáří těchto ţelez, byly např. dávány do 

souvislosti se zápisem v Gruntovní knize uloţené v hlavním praţském archívu. V té je 

popisován pád ohnivé koule z nebe 1. ledna 1770. Vzhledem k silně rozloţené povrchové 

vrstvě těchto ţelez byla však tato domněnka zavrţena a jejich pozemské stáří je dosud 
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neznámé. Nejpočetnější část bohumilických ţelez je dnes zastoupena ve sbírkách NM 

v Praze, kde je uloţen největší kus o váze 37 750 g, celotvar z Výškovic váţící 5 840 g, 

dále dvě menší přileštěné a naleptané destičky (celkem 394 g) náleţející k hlavnímu 

největšímu kusu a také pár úlomkŧ z rozloţené povrchové části o váze 538 g. Ve sbírce 

PM ve Vídni jsou vystaveny dva kusy o celkové váze necelých 4 kg a menší kousky 

s hmotností do 1 kg jsou uloţeny v Berlíně, Paříţi, Budapešti, Chicagu, Tübingen, Římě 

apod., přičemţ všechny ukázky v těchto zahraničních sbírkách pocházejí z hlavního kusu 

tohoto nálezu. (Tuček 1981) 

 

5. 10 WESSELY 

 Dne 9. září 1831 kolem pŧl čtvrté odpoledne došlo u Vnorov nedaleko Veselí nad 

Moravou k vzácnému pádu jediného meteoritického tělesa. Za zcela jasné oblohy byl 

mnoha svědky pozorován menší šedý obláček, načeţ nastala silná detonace slyšitelná aţ do 

vzdálenosti 15 km a několik ohlušujících ran. Nebyly pozorovány ţádné světelné jevy. Do 

baţinatého pole místního sedláka dopadl černý kámen o hmotnosti 3,78 kg. Hlavními 

svědky tohoto pádu byly dvě ţeny pracující právě na po li, na kterém po silném rachotu 

spatřily náhlý oblak prachu. Na onom místě nalezly 10 cm do země zabořený ještě teplý 

kámen, který poté putoval do sbírek tehdejšího Dvorního muzea ve Vídni. O tomto kameni 

podal jako první zprávu K. von Schreibers r. 1832 a chemickou analýzu provedl Holger 

téhoţ roku. Tato analýza je bohuţel neúplná, jeţto neuvádí podíl Ni a Cr.  

 

 Kámen je přibliţně deskovitého tvaru a na čelní straně je lehce zaostřený. Při 

nešetrném dobývání pŧdy byl lehce poškozen, čímţ ztratil zhruba 30 – 45 g ze své pŧvodní 

hmotnosti. Jistá část byla také pouţita k výzkumu a výměně s jinými ústavy. Po celém 

nataveném povrchu kamene černohnědé barvy jsou patrny aţ 3 cm velké regmaglypty. 

Pórovitá kŧra je velmi tenká, kolem 0,2 mm, na odlomech drsná, jemně struskovitá a na 

většině povrchu matná. Kámen je zřetelně orientovaným celotvarem s vnitřní tmavě šedou 

aţ narezavělou směsí drobných chonder a jemných černých ţilek. Jedná se o hmotu 

jemnozrnné směsi křemičitanŧ s převládajícím olivínem, pyroxenem a plagioklasem. 

V této hmotě jsou stejnoměrně rozptýleny drobné částice niklového ţeleza a troilitu. 

Kámen byl Brezinou zařazen mezi šedé ţilkované chondrity, dnes víme, ţe se jedná o 

obyčejný bronzitový chondrit s vysokým obsahem kovového ţeleza klasifikován shodně 

jako např. meteority Tabor a Zebrak. Hlavní část tohoto meteoritu o váze 3,67 kg je 

uloţena ve sbírkách PM ve Vídni, kde se nachází také malý 8 g váţící úlomek. S jeho 

menšími úlomky se setkáváme také ve sbírkách některých větších muzeí, např. 

v Budapešti, Londýně či Berlíně a také ve sbírkách soukromých. (Tuček, 1981; Skála et 

al., 2008) 
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5. 11 BLANSKO 

 V jiţní části Drahanské vrchoviny za tmavého podzimního večera, došlo 

25. listopadu 1833 kolem pŧl sedmé večer k náhlému silnému rozjasnění oblohy, kdy byl 

v širokém okolí od Vídně aţ po Opavu sledován velmi jasný bolid. Intenzita a velikost 

zářícího tělesa vzbudila mnohdy paniku a strach a lidmi byl tento úkaz označován za 

ohnivého draka, jelikoţ díky přízemní mlze a mrakŧm, mezi kterými se světlo odráţelo, 

nabyl jev nezvykle velkých rozměrŧ. Jakmile světlo pohaslo a nastala opět tma, zazněly tři 

silné hromové rány následované rachotem a pádem menšího deště meteoritických kamenŧ. 

Svědci v Olomoučanech popsali, ţe se ohnivá koule nejprve rozpŧlila a poté roztříštila na 

mnoho menších částí, které se rozletěly nad Blanskem. Jako náhodou byl v okolí přítomen 

vynikající soudobý meteorik K. Reichenbach, který se postaral o shromáţdění svědkŧ 

pádu, sepsání a prozkoumání výpovědí a následné zorganizování pátrací akce. Ta byla 

zahájena aţ 11 dní po pádu, jelikoţ nejdřív byli vysláni úředníci ke zdokumentování směru 

pádu. Mezi tím jiţ jeden obyvatel obce Závist, nalezl malý černý kámen, který v první den 

pátrání Reichenbach získal. Během čtyř dní bylo především zásluhou Reichenbacha 

nalezeno 7 menších kamenŧ. O 33 let později r. 1866 byl v poli nalezen dosud poslední 

osmý kousek J. Wankelem, lékařem z Blanska. Všech osm kamenŧ váţí dohromady 350 g. 

Dnes je však oficiálně udávána váha 470 g, coţ naznačuje, ţe byly postupem času nalezeny 

další kusy náleţející k tomuto pádu, které zřejmě nejsou zdokumentovány. 

 

 Nalezené meteority se skládají z jemnozrnné směsi bronzitu a olivínu s hojným, 

jemně vtroušeným troilitem a kovovým ţelezem. Zařazeny jsou mezi obyčejné bronzitové 

chondrity. První chemickou analýzu těchto kamenŧ provedl Berzelius r. 1834, který zde 

stanovil 74% křemičitanŧ a 20% kovového ţeleza, troilit a chromit. Největší kus z celého 

pádu váţící 125 g je dnes uloţen ve sbírkách MZM v Brně. Vedle toho jsou zde uloţeny 

ještě dva menší úlomky o celkové váze 7,1 g. Dalších 88 g materiálu vlastní sbírky v 

Tübingen, 69 g muzeum ve Vídni a 19,5 g váţící úlomek trojúhelníkového klínovitého 

tvaru se zbytkem kŧry vlastní NM v Praze. V zahraničí se mŧţeme setkat pouze 

s drobnými vzorky z tohoto pádu.  

 

5. 12 BRAUNAU 

 V západní části Broumovské kotliny na severovýchodním pomezí Čech, byl 

14. června 1845 za zcela jasné ranní oblohy (3:45 hod.) pozorován vzácný pád dvou 

meteoritických ţelez. Vzácný z toho dŧvodu, ţe byl v té době teprve třetím pozorovaným 

pádem ţelez, poprvé však navíc vzácných hexaedritŧ. Jak svědci popsali, objevil se nad 

Hejtmánkovicemi 3 km od Broumova náhle pohybující se menší černý oblak, za nímţ 

zŧstávala v ovzduší zřetelná stopa. Někteří svědci slyšeli navíc zřetelný hukot. Z obláčku 

se zničehonic zablesklo a zazářilo, načeţ z něj vyletěly dva ohnivé pruhy směřující k zemi. 

V tu chvíli byly slyšet také dvě silné rány, slyšitelné aţ v polské Vratislavi, následované u 
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pádu obvyklým rachotem a sykotem. Poté se pŧvodní oblak pomalu rozplynul. Tento 

meteorit objevil zcela náhodný svědek domnívajíce se, ţe do louky uhodil blesk. Na onom 

místě však nalezl metrovou trhlinu v zemi, z níţ vyčníval nezvykle černý kámen. Teplý a 

těţký meteorit se mu po delším úsilí podařilo vyjmout z pŧdy a ihned usoudil, ţe jde o 

ţelezo. Po zváţení zjistil hmotnost tělesa 23,63 kg a ihned se jal společně se sousedy 

alespoň kousek z něj odrazit. Jakmile se to podařilo, byl nález ohlášen panství 

broumovského kláštera, kde jiţ úředníci obdrţeli zprávu o druhém pádu v cihlářském 

domku, kam po něm jeli ihned pátrat. Meteorit zde proletěl střechou aţ do sklepení a na 

jeho povrchu byla přitmelena stébla slámy, coţ mu dodávalo ohromujícího zlatavého 

nádechu. Obě ţeleza následně přešly do majetku kláštera díky prozíravému opatovi J. N. 

Rotterovi, který také nechal zhotovit věrné sádrové kopie obou kusŧ pro obohacení 

přírodovědného kabinetu klášterního gymnázia. Větší ţelezo od Hejtmánkovic o 

nepravidelně klencovém tvaru bylo záhy rozřezáno na mnoho kusŧ, čímţ úplně zmizel 

pŧvodní celotvar. Druhé ţelezo pŧvodem z cihelny o nepravidelném pyramidovém tvaru a 

hmotnosti 17,08 kg je dodnes dokonalým celotvarem s jemnou matně šedou kŧrou, na níţ 

lze spatřit aţ 4 cm velké a centimetr hluboké regmaglypty a pozŧstatky stébel slámy. 

 

 

Obr. č. 15: Widmanstättenovy obrazce australského meteoritu Mundrabilla (foto M. Vilášek) 

 

 Usuzuje se, ţe pŧvodní těleso mělo podobu zploštělé koule s prŧměrem zhruba 

40 cm a hmotností okolo 75 kg. K jeho roztříštění došlo dle výpočtŧ broumovských 

odborníkŧ ve výšce přibliţně 8 914 m nad povrchem Země. Struktura povrchové kŧry se 

vyznačuje jemně struţkovitou, místy pletenou strukturou sloţenou z magnetitu a wüstitu. 

Ta bývá sloţena z 5 aţ 8 vrstev a pásmo pod ní je obohaceno rabditem. Vnitřek ţelez je 

poměrně jednotvárný s nápadnými aţ 1 cm velkými hlízkami jemnozrnného troilitu 

doprovázeného úlomky schreibersitu a daubréelitu. Na naleštěných plochách ţelez jsou 

vidět trojsměrné Widmanstättenovy obrazce. Jedná se o monokrystalický hexaedrit, jehoţ 

expoziční stáří bylo stanoveno na 7 miliónŧ let. Výzkumem broumovských ţelez se 
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zabývalo mnoho meteoritikŧ jako např. Humboldt (vŧbec první zmínka z r. 1847), Beinert, 

Neumann, Rose, Reichenbach, Tschermak aj. a jejich mineralogická analýza prokázala 

přítomnost 5,49-5,21% Ni, 0,92–0,44% Co, 0,24% P a stopové mnoţství C, S, Cr, Cu, Zn, 

Ga, Ge, Ir a Pt. S ukázkami těchto ţelez se dnes mŧţeme setkat téměř v kaţdé větší 

meteoritické sbírce na světě. Hlavní a největší část je však uloţena v NM v Praze, kde jsou 

kromě pŧvodního celotvaru z cihelny také čtyři přileštěné desky z hejtmánkovického kusu. 

Celková hmotnost zdejších vzorkŧ činí 18 315 g. Menší kousky vlastní také soukromí 

sběratelé.  

 

5. 13 TIESCHITZ 

 V malebném poříčí Hané mezi obcemi Těšice a Tištín, došlo k pádu kamenŧ dne 

15. 7. 1878 před čtvrtou hodinou odpolední. V té době byla vcelku zamračená obloha, kdyţ 

jedno z dětí na poli upozornilo pracujícího zemědělce na zvláštní zářivý obláček 

pohybující se zřetelně rychleji neţ ostatní mraky. Na to zazněla silná rachotem provázená 

rána slyšitelná do vzdálenosti 20 km. Současně s ranami spadlo na jedno z polí tmavé 

těleso, coţ zpŧsobilo zřetelné zvíření prachu pŧdy. Jakmile se obláček rozplynul, šla se 

jedna svědkyně pádu podívat na místo dopadu, kde nalezla bezmála pŧl metru do země 

zabořený černý kámen, z nějţ ještě sálalo teplo. Nález vyvolal značnou pozornost a nálezci 

si z něj ihned odráţeli úlomky na památku, čímţ ztratil meteorit minimálně 1 kg ze své 

pŧvodní váhy odhadnuté na 28,5 kg.  Kámen byl následně uloţen u starosty obce, později 

v místní kapli. Ještě v srpnu téhoţ roku byly nedaleko místa prvního nálezu při kosení pole  

objeveny další kameny o celkové hmotnosti 0,64 kg. Některé kusy si opět ponechali 

nálezci a jiní zájemci, zbytek byl uloţen ve škole. Později bylo od těchto soukromých 

vlastníkŧ a školy získáno několik úlomkŧ o celkové váze 635 g. Těšický pád vyvolal 

kromě zájmu badatelŧ, také zájem vlastníkŧ pozemkŧ, kteří se je snaţili zpeněţit. Tak zde 

nedlouho po pádu získal A. Brezina 70 g úlomkŧ meteoritŧ ke svému výzkumu. Hlavní kus 

z pádu však s vynaloţením velkého úsilí získal A. Makovský, který jej následně uloţil do 

sbírek německé techniky v Brně, odkud však po dalším ořezávání putoval kámen ochuzen 

minimálně o 1 kg své hmotnosti do sbírek kabinetu ve Vídni.  

 

 Jako první se popisu těšického meteoritu věnovali Tschermk a Makowsky v roce 

1878. Meteorit byl pozdějším výzkumem klasifikován jako obyčejný hyperstenový 

chondrit, jehoţ nejvýznamnější část je orientovaný celotvar s dobře zřetelnou čelní i týlní 

částí, přibliţně pyramidového tvaru a s hmotností 27,5 kg. Kámen má matně černou 

natavenou kŧru s jemně uzlíkovitou strukturou, na čelní straně struskovitou, na týlní spíše 

hrubě vrásčitou. Jeho jemnozrnná vnitřní hmota je tvořena převáţně křemičitany popelavě 

šedé aţ drobně narezavělé barvy. Převládá zde především hypersten, bronzit, olivín a 

jemně rozptýlené niklové ţelezo s troilitem. Na odlomu jsou patrny drobnější chondry se 

zřetelně vláknitou strukturou, které jsou z této hmoty poměrně dobře odlučitelné. Chem. 
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analýza těšického meteoritu prokázala přítomnost 85,80% křemičitanŧ, 9,14% niklového 

ţeleza a 4,08% troilitu. Dnes je jeho hlavní část váţící 27,47 kg uloţena v PM ve Vídni, 

drobnější úlomky vlastní také MZM v Brně (50 g), NM v Praze (3 kousky o celkové 

hmotnosti 46 g) a také muzea v Londýně, Paříţi, Budapešti apod.  

 

5. 14 ALT BELA 

 Přibliţně v polovině 18. stol. bylo rolníkem v okolí Staré Bělé u Ostravy náhodně 

nalezeno meteoritické ţelezo. Zmíněným nálezcem bylo ze zvědavosti uloţeno v dílně jeho 

domu, kde nerušeně bez povšimnutí odpočívalo aţ do 90. let 18. stol. Poté bylo rolníkovo 

hospodářství odkoupeno a nový majitel dal v r. 1898 meteorit k prozkoumání F. Smyčkovi,  

profesoru ostravského gymnázia. Ten ihned odhadl pravou povahu podivného ţeleza a 

r. 1899 o něm podal první zprávu. Dle pokročilé oxidace, odhadl pád tělesa na počátek 

19. stol. Ţelezu však jiţ chybí kromě povrchové kŧry také spodní, zahřátím 

metamorfovaná vrstva dokládající pokročilé stádium rozkladu tělesa, coţ naznačuje, ţe se 

jedná o pád mnohonásobně starší. Váha tělesa byla v době prvního výzkumŧ 3,9 kg a 

ukázalo se, ţe bylo pravděpodobně postiţeno nárazem a přitom zahřáto aţ na 1000 °C. 

 

 Dnes má meteorit tvar vysoké nepravidelné trojboké pyramidy o hmotnosti 2 710 g 

a klasifikován je jako střední oktaedrit. Zároveň patří mezi naše nekrásnější oktaedrity díky 

zajímavě vyvinutým Widmanstättenovým obrazcŧm. Pozŧstatek 1 mm silné povrchové 

kŧry je matné tmavě hnědé barvy a tvoří jej směs vodnatých kysličníkŧ ţeleza. 

Prozkoumáním naleptané plochy ţeleza, spatříme zřetelné ocelově šedé lamely kamacitu 

lemované jemným povlakem tenitu. Ten s poněkud tmavším plesitem tvoří přibliţně 

40% celkové hmoty nábrusu. Krom toho zde nalezneme také menší kulovité hlízy troilitu 

místy proţilkované pentlanditem s mocností 0,6 mm, drobná zrnka daubréelitu a deskovité 

krystalky schreibersitu lemované kamacitem.  V lamelách kamacitu je přítomen rovněţ 

rabdit. První chemická analýza provedena M. Neffem a A. Stockým udává přítomnost 

85,34% Fe, 12,85% Ni, 0,41% Co, 0,39% P, 0,06% S a 0,02% C. Toto ţelezo je dnes 

uloţeno ve sbírce NM v Praze, vzácně se s jeho drobnými úlomky mŧţeme setkat také ve 

Vídni (410 g), v Bonnu (122g), Budepešti, Berlíně ale i za oceánem např. v Chicagu 

či Washingtonu.  

 

5. 15 SEDLCANY 

 Jihozápadně od Benešova u Prahy nedaleko Sedlčan, bylo roku 1900 náhodně 

vyoráno další meteoritické ţelezo, k němuţ však nebyla pořízena kvalitní dokumentace a 

dnes jsou o něm známy pouze následující informace. Jedná se pouze o 20 g váţící úlomek, 

který byl v roce 1914 K. Vrbou zařazen mezi hrubé oktaedrity. Ţelezo má nerovný a drsný 

povrch, narezavělé tmavě hnědé barvy, dokazující jeho hrubou vnitřní stavbu. Zcela zde 
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však chybí natavená povrchová kŧra, coţ stejně jako u předchozího vzorku od Staré Bělé, 

poukazuje na jeho pokročilý rozklad a pravděpodobně dlouhou dobu strávenou 

nepozorovaně na povrchu Země. Tento přileštěný celotvar je tvořen protáhlými zrnky 

kamacitu bez přítomnosti plesitu a tenitu. Nebyl však proveden podrobnější výzkum a tak 

zde poznání ohledně povahy tohoto meteoritu končí.  

 

5. 16 TEPLÁ 

 V okolí Teplé v západních Čechách došlo v letech 1909 a 1911 k nálezu dvou 

meteoritických ţelez. K prvnímu nálezu došlo 18. září při orbě paseky tehdejšího 

tepelského kláštera, kdy V. Jäger narazil na balvan zrezavělého ţeleza, které se tímto 

nárazem rozdělilo na dva kusy. Hmotnost obou kusŧ byla 14,42 g a 2,63 g a dodnes je na 

nich patrna pokročilá fáze rozkladu, jelikoţ jejich povrch obsahuje místo natavené kŧry 

pouze 1 mm silnou, tmavě hnědou aţ narezavělou velmi křehkou vrstvu hydroxidŧ ţeleza. 

Roku 1911 byly v okolí údajně nalezeny další dva kousky tohoto ţeleza, jejichţ odřezky 

rozprodával obchodník s nerosty J. Böhm, o těch však neexistují ţádné bliţší zprávy. Roku 

1910 obdrţel vzorek ţeleza K. Vrba k prozkoumání od správy tepelského kláštera. Ten 

společně se svým asistentem B. Jeţkem popsal jeho vlastnosti a provedl chem. analýzu, 

z které vyplývá, ţe meteorit obsahuje 9% Ni, 0,5% Co a 0,3% P. Meteorit je s šířkou 

kamacitových lamel 0,90 mm zařazen mezi střední oktaedrity, z jejichţ povrchu byla 

silnou oxidací a korozí ztracena nejméně 5 mm silná vrstva. Na přileštěné ploše ţeleza je 

zřetelně vidět vnitřní oktaedrická stavba a bohaté Widmanstättenovy obrazce. V těch 

očividně převládájí lamely kamacitu a jemné lamely chromitu povlečené troilitem. Tenit 

s plesitem zde zaujímají jen 30–40% plochy. Schreibersit zde tvoří aţ 7 cm velká  

seskupení klínovitých krystalŧ lemovaných 2 mm silnou vrstvou kamacitu, ţelezo však 

obsahuje také rabdit. Troilit je přítomen v hlízkách aţ 5 cm velkých, kde je vzácně 

lemován schreibersitem, častěji je však rozdrcen nebo zvolna přechází v pentlandit. Dnes 

je hlavní kus z tohoto nálezu o váze 10,7 kg uchován v NM v Praze, kde jsou rovněţ dvě 

menší naleštěné a naleptané destičky o celkové váze 1 862 g. Další odlomené části 

nalezneme také ve Vídni (409 g), Budapešti (173 g), Londýně, Chicagu, Paříţi apod.  

 

5. 17 VICENICE 

 Do té doby druhé moravské meteoritické ţelezo bylo nalezeno v říjnu r. 1911 

jihovýchodně od Náměšti nad Oslavou při dobývání hlíny na výrobu cihel. Rolník 

J. Svoboda zde se svým zetěm nalezl v hloubce téměř tři čtvrtě metru těţké kovové těleso 

protáhlého tvaru potaţené zrezavělou kŧrou. Díky neznalosti však kámen uloţili do sýpky 

a později jej dokonce vyuţívali jako závaţí při lisování medu. Aţ po dlouhých 53 letech 

byl necelých 5 kg váţící meteorit donesen dcerou jednoho z nálezcŧ k bliţšímu 

prozkoumání profesoru J. Sekaninovi do Brna. Ten určil, ţe jde o ţelezný meteorit, 

provedl dodatečný prŧzkum místa nálezu, sepsal výpovědi nálezcŧ a podal o ţelezu r. 1964 
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zprávu v denním tisku. Sekanina usoudil, ţe se pravděpodobně jedná o jednu z částí 

hromadného pádu a nevyloučil další nálezy v okolí. 

 

 Povrch ţeleza má tmavě hnědou aţ rezavou barvu a 8 mm silnou povrchovou kŧru 

tvořenou vrstvami hydroxidŧ ţeleza s velmi dobrou odlučitelností jiţ při slabším nárazu. 

Dle struktury kŧry je jasné, ţe těleso muselo leţet stovky let ukryto pod vrstvou ornice. 

Sekanina zároveň určil hlavní minerály tohoto ţeleza, kterými jsou kamacit, tenit, 

schreibersit a troilit a zařadil jej mezi střední oktaedrity. Po naleptání jsou na naleštěné 

ploše patrny Widmanstättenovy obrazce s prŧměrnou šířkou kamacitových lamel 0,63 mm, 

tvořících 4 soustavy jemně lemované tenitem, s výplněmi plesitu v mezerách. Tenit se zde 

vyskytuje pouze jako 0,1 mm tenké lamely, naproti tomu schreibersit zde najdeme 

v několika rŧzných podobách, např. jako protáhlé vyrostlice. Troilit je v tomto ţeleze 

poměrně vzácný, vyskytuje se buď v kamacitu, nebo je zarostlý ve schreibersitu. Ještě 

vzácnějším je zde daubréelit tvořící nedokonale omezená zrna okem nepozorovatelných 

rozměrŧ. Chemická analýza vícenického oktaedritu provedena P. Povondrou udává 

přítomnost 88,94% Fe, 9,72% Ni, 0,63% Co a 0,272% P. K výzkumu byly z meteoritu 

odděleny 3 odřezky s prŧměrem 10, 20 a 3 mm, které jsou dnes majetkem NM v Praze. 

Kromě nich je celý kus tohoto ţeleza o hmotnosti 3,93 Kg uloţen ve sbírkách MZM 

v Brně.  

 

5. 18 OPAVA 

 Na Kylešovickém kopci u Opavy, mezi toky Opavice a Moravice, došlo k dalšímu 

nálezu meteoritických ţelez, vŧbec prvních meteoritŧ tohoto typu ve Slezsku. Událo se to 

3. července 1925 v místech, které je jiţ proslaveno nálezy pazourkových nástrojŧ a 

rŧzných pozŧstatkŧ pračlověka z dob paleolitu. Zde při těţbě cihlářské hlíny nalezli dělníci 

4 kusy těţkých narezavělých kamenŧ leţících na kruhové ploše o prŧměru zhruba 20 m, 

téměř 1 m pod vrstvou sprašových hlín. Na těchto ţelezech je patrné dlouhodobé vystavení 

zvýšeným teplotám, coţ naznačuje, ţe byly pouţity jako obklad ohniště zřejmě právě 

pračlověkem ve starší době kamenné. Po neúspěšném rozbití kamenŧ, ze kterých 

odpadávala pouze rezavá povrchová kŧra, upozornili nálezci G. Stumpfa, kterého napadlo, 

ţe se mŧţe jednat o ţelezné meteority a tak vykopané kusy uschoval. Údajně zde bylo 

podobných kamenŧ vykopáno několik, ale byly jiţ zasypány dalším materiálem či 

odneseny dělníky. Později k prvním meteoritŧm přibyly ještě další 3 kusy ţelez, celková 

hmota nálezu činila 21,12 kg. Mnohé kusy však byly rozřezány a nadále se z nich 

odlupovala povrchová kŧra, čímţ se jejich hmotnost rapidně sniţovala. Stumpf si nechal 

meteority ověřit profesorem Köhlerem a následně je odevzdal Slezskému muzeu v Opavě. 

Jejich první popis provedl F. Drahný roku 1926, který také uvědomil tehdejší Státní 

geologický ústav v Praze. 
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 Povrchová kŧra opavských ţelez má mocnost kolem 0,5 mm, je sloţena 

z hydroxidŧ ţeleza černohnědé narezavělé barvy a velmi lehce se odlupuje. Je značně 

narušena a přeměněna dlouhodobým pŧsobením ţáru a uloţením v pŧdě. Ţeleza mají 

nepravidelný klínovitý tvar a po naleštění a naleptání vykazují pouze znaky jemnozrnné 

struktury s malými shluky troilitu. K. Rost v nich roku 1964 určil dva strukturní typy. 

Prvním z nich je jemnozrnný hexaedrit u nějţ jsou po naleptání patrna větší zrna kamacitu, 

uloţena v základní celistvé kamacitové hmotě bez přítomnosti troilitu. Druhým typem je 

celistvý kamacit tmavší barvy s hlízami troilitu protáhlého tvaru. Vlivem tepla zde došlo 

k silné rekrystalizaci, jelikoţ schreibersit, který zde byl pŧvodně asi rabditem, tvoří jen 

drobná zrnka v kamacitu, místy lemovaná shluky troilitu s daubréelitem. Chemickou 

analýzou provedenou Rostem, byla zjištěna přítomnost 93,81-94% Fe, 5,52–5,66% Ni, 

0,47-0,66% Co, 0,24% P, 0,005-0,08% S a stopové mnoţství  Cr, Mn, V a Cu. Kašpar a 

Pospíšil zde roku 1952 stanovili 5-6% Ni s vyšším podílem Co. Ve sbírkách tyto ţeleza 

nalezneme především ve Slezském muzeu v Opavě, kde je uloţeno devět kusŧ o celkové 

hmotnosti 10 036 g, v NM v Praze, které je majitelem čtyř přileštěných destiček s celkovou 

hmotností 611 g a ve sbírce ČVUT v Praze. Ta vlastní pouze jeden 131 g váţící úlomek.  

(Tuček, 1981) 

 

5. 19 SAZOVICE 

 Za přítomnosti několika svědkŧ došlo 28. června 1934 kolem osmé hodiny večerní 

k pádu kamenného meteoritu. Událo se tak v blízkém okolí Sazovic mezi řekami Dřevnice 

a Moravy. Zde za zamračené oblohy a nepříliš vlídného počasí vyrušily lidi na poli silné 

rány následované hukotem a očividným silným úderem do země. Bylo těţké stanovit směr 

letu meteoritŧ, neboť pád nebyl doprovázen ţádnými světelnými jevy. Svědci podle zvukŧ 

určili, ţe těleso mohlo spadnout poblíţ do řepného pole a počali po něm ihned pátrat. 

Nejvytrvalejší z nich, nalezl v onom poli menší zasypanou díru lemovanou čerstvě 

rozhozenou ornicí, v níţ byl v hloubce 70 cm zabořený lehce poškozený černý kámen 

váţící 411,98 g. Vzorek byl později věnován do sbírek MZM v Brně, nepodařilo se však 

nalézt zbylé kusy meteoritu ani odlomek, po kterém tento jediný nalezený kus vykazuje 

stopy. Popis tohoto pádu podal Z. Jaroš ještě téhoţ roku, podrobnějš í zprávu i s chem. 

analýzou J. Kokty pak uveřejnil společně s V. Rosickým r. 1937. 

 

 Jedná se o hyperstenový chondrit klínovitého a silně zaobleného tvaru, který 

disponuje jemně bradavčitou natavenou kŧrou černé aţ černošedé barvy s mocností 

0,3 aţ 1,5 mm. Základní vnitřní hmota je šedobílé barvy s hojnými černými ţilkami. 

Nalezneme zde převáţně zrna olivínu o prŧměru 0,3 mm, kosočtverný pyroxen a vzácně 

téţ zrnka středně kyselého plagioklasu. Výplň mezer je tvořena šedými zrnky niklového 

ţeleza a bronzově zbarveného troilitu. Chondry zde nalezneme poměrně vzácně, většinou 

s prŧměrem 3 aţ 4 mm, ovšem značně rozmanité. Chem. analýza sazovického meteoritu 
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udává obsah 83,95% křemičitanŧ, 9,13% niklového ţeleza a 9,13% troilitu. U kovových 

součástí byl zjištěn poměr 76,20% Fe, 7,11% Ni, 1,12% Co, 0,02% P a 15,75% S. Tento 

kámen je dodnes uloţen ve sbírce MZM v Brně. (Tuček, 1981; Skála et al., 2008) 

 

 

Obr. č. 16: Africký chondrit NWA 869 (foto M. Vilášek) 

 

5. 20 ZLIN 

 Ve sbírce J. Nováka ze Zlína byl nalezen kámen o váze 3,3 g, jeţ byl údajně 

zakoupen před rokem 1939. Jená se o běţný chondrit neznámého pŧvodu.  Klasifikaci a 

chem. rozbor provedl J. Haloda s P. Týcovou. Nález je řádně zaregistrován v databázi 

Meteoritické společnosti, bohuţel však k němu nejsou zveřejněny ţádné bliţší informace.  

(internet 23.) 

 

5. 21 PRIBRAM 

 K velmi významné události na poli meteoritiky, jeţ v tomto oboru katapultovala 

české vědce mezi světovou špičku, došlo 7. dubna 1959 zásluhou kolektivu vědcŧ 

z AÚ AVČR v Ondřejově u Prahy. Těm se díky unikátnímu snímkování4 noční oblohy, 

podařilo zaznamenat pád velmi jasného bolidu, následně vypočítat oběţnou dráhu jeho 

pŧvodního tělesa ve sluneční soustavě a dle výpočtŧ předpovědět pravděpodobná místa 

dopadu, na nichţ byly následně fragmenty skutečně nalezeny. Příbramský meteorit se tak 

stal historicky prvním meteoritem s rodokmenem na světě. Tito vědci pod vedením 

předního českého meteoritika Z. Ceplechy, zahájili r. 1951 ojedinělý program 

tzv. dvojstaniční fotografie meteorŧ. Jednalo se o třicet kamer rozmístěných na dvou 

                                                 
4
 viz. Bolidová síť v kapito le Věda, výzkum a technika  
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stanicích vzdálených od sebe 42 km, v Ondřejově a Prčicích. Jejich úkolem bylo 

fotografické zaznamenávání noční oblohy a soustavná dokumentace meteorŧ a určování 

jejich drah. Po osmi letech tohoto soustavného snímkování oblohy, kdy mělo zařízení jiţ 2 

500 hodin expozic za sebou, zaznamenaly 7. dubna ve 20:30 hod. obě pozorovací stanice 

jasně zářící bolid ve výšce 98 km nad Jihlavou. Bolid ozářil téměř polovinu Čech a část 

Moravy v okruhu téměř 50 km a letěl po šikmé dráze v úhlu 43 stupňŧ rychlostí 20,9 km/s. 

Aţ do výšky 40 km se pohyboval jako jediné těleso, poté se rozpadl na 17 rŧzně velkých 

částí. Pád byl doprovázen jedinou silnou ránou následovanou několika slabšími, po nichţ 

došlo k značnému rachotu slyšitelnému v dalekém okolí. Všechny doposud zářící úlomky 

začaly postupně vyhasínat ve výšce 30 km, největší z nich vyhasl ve výšce 13 km. Je tedy 

moţné, ţe se poté jiţ nepozorovaně tříštily na další menší části.  

 

 Všechny kusy pravděpodobně dopadly v okolí Kamýka nad Vltavou u Příbrami. Ze 

snímkŧ získaných pracovníky ondřejovské observatoře byly vyhodnoceny dŧleţité údaje, 

jako je dráha a rychlost bolidu, křivky drah jednotlivých úlomkŧ vzniklých roztříštěním, 

počáteční i koncové body světelných drah, stanovení dráhy dopadu apod. Hmotnost 

pŧvodního tělesa je Ceplechou odhadována na desítky tun, přičemţ na zem dopadly jen 

desítky kilogramŧ. Meteoritu se věnovalo mnoho badatelŧ domácích, kromě Ceplechy např 

R. Rost, i zahraničních, např. H. Staufer, E. L. Fireman, A. K. Lavrucinová ( ta mimo jiné 

stanovila radiační stáří příbramského meteoritu na 18 miliónŧ let), K. N. Alexejevová aj.  

 

 Pracovníci ondřejovské observatoře vyslechli přes 300 svědkŧ pádu, podali 

stručnou zprávu o výzkumu v denním tisku, kde nabádali obyvatele ke spolupráci a 

zorganizovali pátrací akci. Za dva dny po pádu učinil první nález V. Vršecký z Luhŧ na 

svém poli, kde spatřil čerstvý asi 20 cm hluboký dŧlek v zemi a poblíţ něj nezvykle černý 

kámen. Jeho hmotnost byla 4,5 kg a místo nálezu bylo vzdáleno 300 m od vypočítaného 

místa dopadu. Další nález byl učiněn 24. dubna A. Plavcem z Velké, který v lánu ovsa 

nalezl menší kámen klínovitého tvaru o váze 0,8 kg. Třetí kámen byl objeven 15. srpna 

téhoţ roku na pozemku M. Kramešové z Hojšína. Jednalo se o drobný úlomek o váze 

0,42 kg, který se nacházel dokonce pouhých 12 m od vypočtené osy. Poslední a také 

nejmenší ze všech kamenŧ nalezl 24. srpna mladý školák V. Vácha z Draţkova na pastvě u 

kraje lesa. Tento měl tvar protáhlého klínu a hmotnost 0,105 g. Rozptylová elipsa 

příbramského meteoritu měla značně protáhlý tvar s prŧměrem delší osy 9,8 km. Všechny 

kameny jsou orientované celotvary většinou tvaru nepravidelně pyramidálních k línŧ a na 

týlních částech jsou patrny mělké regmaglypty. Povrchová natavená kŧra je matné černé aţ 

hnědé barvy, má jemně hrbolkovitou strukturu a mocnost 0,25–0,35 mm. Je sloţena 

z podílu magnomagnetitu a roztavených prŧhledných křemičitanŧ. Vnitřní hmota je světle 

šedé aţ nazelenalé barvy s občasnými rezavými skvrnami tvořena směsí olivínu 

s pyroxenem, niklovým ţelezem, troilitem, chromitem a klinobronzitem. Oválné chondry 

tvořící zde 15-20% základní hmoty bývají aţ 3 mm velké a nalezneme zde také jejich 

úlomky. Meteority jsou zařazeny mezi obyčejné bronzitové chondrity s obsahem 
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19% kamacitu a 5,3% troilitu. Kovové části dle Rostovy chem. analýzy obsahují 17,35% 

Fe, 1,67% Ni a 0,11% Co. Části příbramského meteoritu dnes nalezneme v NM v Praze, 

jsou však jiţ jen 3, jelikoţ část byla spotřebována k výzkumu a ke zhotovení nábrusŧ. 

Celková váha těchto vzorkŧ činí 47,83 g. (Tuček, 1981; Velínský, 2003; Novák, 2009) 

 

5. 22 USTI NAD ORLICI 

 Ač je pád jediného meteoritického tělesa velmi vzácný, došlo k němu na našem 

území podruhé, dne 12. června1963, těsně před druhou hodinou odpolední v Kerharticích, 

západní periferii Ústí nad Orlicí. Tento pád měl pravděpodobně pouze dva svědky. Prvním 

z nich byla dŧchodkyně M. Collinová, která zaslechla silnou ránu následovanou svistem 

připomínajícím let letadla a závanem větru. Po té zpozorovala v zahrádce vzdálené sotva 

12 m náhlé roztříštění pŧdy a jelikoţ se zalekla, ihned informovala tehdejší státní národní 

bezpečnost. Ta na místě nalezla menší 40 cm hluboký kráter s prŧměrem 30 cm. Z něj byl 

vykopán černý kámen, načeţ byl kráter zasypán. Kámen byl ještě téhoţ dne uloţen ve 

hvězdárně v Hradci Králové a dva týdny po pádu byl předán do sbírek NM v Praze, kde je 

uloţen dodnes. Jelikoţ šlo o denní pád, nebyly předpokládány doprovodné světelné jevy. 

Tuto domněnku však vyvrátil druhý svědek J. Teplý z Dolních Louček, který po několika 

měsících, v listopadu téhoţ roku, nahlásil pracovníkŧm observatoře v Ondřejově, ţe 

12. července v uvedenou hodinu rovněţ pozoroval neobvyklý úkaz – jasný bílý bolid, 

kulovitého tvaru. Dle jeho poměrně přesné výpovědi vědci vypočítali rychlost bolidu na 

20-40 km/s, jeho první vypozorování zhruba ve výšce 80 km nad zemí a úklon dráhy 

40 stupňŧ. Bolid mohl vyhasnout ve výšce 28 km nad zemí v okolí Ústí nad Orlicí a byl 

přisuzován některému z meteoritických rojŧ.  

 

 Kerhartický kámen byl popsán K. Tučkem r. 1963. Ten uvedl, ţe se jedná o 

orientovaný celotvar tupého klínovitého tvaru o váze 1269 g, s mělkými, v prŧměru 8 mm 

širokými a 4mm hlubokými regmaglypty především v týlní části. Téměř neporušená 

povrchová kŧra meteoritu je většinou matné černošedé aţ nahnědlé barvy s hrbolkovitou 

strukturou a menšími trhlinkami. Vnitřní hmota je popelavě šedé aţ nazelenalé barvy 

s narezavělými šmouhami zpŧsobenými rozkladem hydroxidŧ ţeleza. Kámen byl zařazen 

mezi obyčejný hyperstenový chondrit s niţším obsahem kovového ţeleza a vzhledově i 

strukturně je velmi podobný kamenŧm příbramského pádu.  

 

5. 23 SUCHY DUL 

 K pozorovanému pádu dalšího hyperstenového chondritu došlo 16. září 1969 

v severovýchodních Čechách v obci Suchý Dŧl. Svědkyní byla F. Klimešová, která 

v 8:15 hod. slyšela náhlý silný hluk a ostrý hvizd, po němţ následoval úder do střechy 

Velinský
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jejího domu. Černý kámen se skutálel po střeše přímo na dvorek a zpŧsobil majitelce 

škodu v podobě proraţené střešní krytiny a  narušeného dřevěného trámu, pod nímţ 

v místnosti nalezla další úlomek meteoritu. Dva dny po pádu se o kameni dozvěděl ředitel 

hvězdárny v Úpici V. Mlejnek, který kámen převzal a uvědomil o něm Z. Ceplechu 

z observatoře v Ondřejově, kam byl následně 19. září meteorit dopraven. Hned druhý den 

ráno byl meteorit letecky zaslán do výzkumného ústavu M. Plancka v Heidelbergu, kde 

bylo ihned provedeno nedestruktivní měření obsahu krátce ţijících izotopŧ. Na základě 

výpovědí několika náhodných svědkŧ pádu byla později stanovena dráha letu meteoritu, 

která se zdá být velmi podobná oběţné dráze Země ve sluneční soustavě.  Kámen letěl 

pravděpodobně pod úhlem 18 stupňŧ a vyhasl ve výšce 19 km nad povrchem Země. 

Jednalo se tedy opět o bolid.  

 

 Podrobný výzkum kamene a místa jeho pádu provedl Z. Ceplecha r. 1969, 

mikroskopický výzkum provedl K. Tuček roku následujícího. Pŧvodní hmotnost kamene 

před dopadem byla zhruba 840 g. Meteorit má tvar nepravidelné čtyřboké pyramidy. Jde o 

orientovaný celotvar s četnými oválnými regmaglypty v týlní části, jeţ jsou po stranách 

značně protáhlé ve směru letu meteoritu a dosahují prŧměru kolem 15 mm. Natavená 

povrchová kŧra o mocnosti 0,4–0,6 mm je matné černé, místy aţ červenohnědé barvy a 

jemně struskovité struktury. Lze na ní najít také jemné trhliny. Vnitřní hmota meteoritu 

šedozelených odstínŧ s tenkými černými ţilkami má jemnozrnnou aţ celistvou strukturu a 

jsou v ní dobře patrny částice niklového ţeleza a nahnědlého troilitu. Základní hmota 

obsahuje rovněţ dobře viditelné chondry tmavě šedé barvy o prŧměru aţ 1,5 mm, místy 

jsou však silně porušeny. Chondry jsou tvořeny olivínem a kosočtverečným pyroxenem, 

které se zde vyskytují jak samostatně  tak ve smíšené podobě.  V základní hmotě kamene 

nalezneme také jemnozrnný aţ práškovitý chromit a zrnité shluky albit-oligoklasu. Menší 

úlomky z tohoto pádu byly vyuţity k výzkumu a tak se dnes uchoval jen hlavní kus o váze 

686,1 g, který je uloţen ve sbírkách NM v Praze. (Tuček 1981) 

 

5. 24 CHLUMEC 

 V blízkosti Chlumce nad Cidlinou byl v roce 1993 nalezen úlomek meteoritického 

ţeleza o váze 3 kg. Jde o blíţe neklasifikované ţelezo obsahující mnoţství inkluzí tři typŧ. 

Nalezneme v něm ortopyroxeny, troilit obsahující Cr a N i, kamacit ve formě kapiček, 

krystaly křemene a mezi zrnky silikátŧ také elementární uhlík. Olivín se zde vyskytuje jen 

velmi vzácně. Meteorit je zaregistrován v databázi Mezinárodní meteoritické společnosti, 

není k němu však zveřejněn dostatek informací. Uloţen je pravděpodobně ve sbírce NM 

v Praze. (internet 23.) 
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Obr. č. 17: Africký chondrit Gao-Guenie (foto M. Vilášek) 

 

5. 25 MORÁVKA 

 K prozatím poslednímu, ale velmi významnému pádu meteoritu na našem území, 

došlo za jasného a slunečného odpoledne 6. května r. 2000 v okolí obce Morávky 

v Moravskoslezských Beskydech. Těleso prolétlo atmosférou Země v 11:52 hod. a bylo 

pozorováno mnoha svědky na severní Moravě i v příhraniční části Polska a Slovenska. 

Jednalo se o jasný denní bolid doprovázený jiţ známými akustickými jevy v podobě 

hromových ran. Denní bolidy jsou jiţ samy o sobě vzácným úkazem, další vzácností 

Morávky je ale jeho nejkomplexnější zdokumentování ze všech dosavadních českých 

meteoritŧ, díky čemuţ se zařadil mezi prozatím devět známých meteoritŧ s rodokmenem 

na světě. Významnou úlohu zde sehráli náhodní svědci, kteří pád stihli pohotově 

zaznamenat na videokameru ze tří rozdílných míst, čímţ celkem obstojně nahradili 

snímkování bolidových kamer, které jsou v provozu pouze za jasných nocí. K přesnému 

určení dráhy meteoritu přispěly také další technologie. Seizmické stanice na Ostravsku a 

v Polsku zaznamenaly otřesy zemského povrchu zpŧsobené zvukovými rázovými vlnami 

vznikajícími prŧletem tělesa atmosférou nadzvukovou rychlostí, navíc byl vstup meteoritu 

do atmosféry zaznamenán infračervenými snímači amerických druţic na oběţné dráze 

Země a infrazvukovými detektory stanice Freyung v Bavorsku. 

 

 První lokalizace trajektorie byla určena na základě prvních třech nalezišť meteoritŧ 

z tohoto pádu, později byla upřesněna trigonometrickými metodami a rekonstrukcí pozic 

pozorovatelŧ, kteří pád zaznamenali. Meteorit se začal tříštit ve výšce 35 km nad Zemí, 

část této fragmentace byla rovněţ zaznamenána amatérskými kameramany, jelikoţ ale 

nebyl videozáznamy pokryt celý rozpad tělesa, liší se výpočty ohledně dopadu největšího 

kusu. Jedna teorie uvádí, ţe by se měl nacházet na české straně Beskyd, druhá vidí jako 

pravděpodobnější místo dopadu část Slovenskou. Ihned po pádu meteoritu byla oblast 
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prozkoumávána pracovníky AÚ AVČR a byly vyvěšeny informační plakáty pro místní 

obyvatele. Díky široké osvětě bylo postupně nalezeno 6 kamenŧ o celkové váze 1,4 kg, 

z toho 5 ks v polovině května r. 2000 a poslední kus byl nalezen aţ rok po pádu 

31. července 2001. Většina kamenŧ byla nalezena zcela náhodně, pouze jediný byl nalezen 

na základě systematického  prohledávání. Ne všechny se však dostaly do rukou vědcŧ. 

Jeden kus byl vyvezen rakouským sběratelem, který jej následně bohuţel rozřezal a 

rozprodal a další kus zŧstal ve sbírce ostravského nálezce, ten však vzorek vědcŧm alespoň 

ukázal v roce 2003. 

 

 Odhaduje se, ţe v oblasti leţí ještě desítky kusŧ tohoto meteoritu o celkové váze 

kolem 10 kg, avšak ačkoliv bylo od pádu uskutečněno mnoho výprav (i zahraničních) a 

byly prohledány stovky hektarŧ místních pozemkŧ a lesŧ, prozatím nebyla snaha sběratelŧ 

korunována úspěchem. Výpočtem dráhy tělesa v meziplanetárním prostoru bylo zjištěno, 

ţe patří ke skupině meteoritŧ pocházejících z planetkového pásu mezi Marsem a 

Jupiterem. Expoziční stáří tělesa bylo odhadnuto na 6 miliónŧ let a neţ se střetlo se Zemí, 

obíhalo Slunce v intervalu zhruba 2,5 let. V době střetu váţilo kolem 2 tun a mělo prŧměr 

kolem 1 m. Do atmosféry vstoupilo rychlostí kolem 23 km/s. Také se předpokládá, ţe se 

nejednalo o jediné celistvé těleso, ale o více menších asteroidŧ vzájemně se přitahujících 

gravitační silou a pohybovou rychlostí.  

 

 O meteoritu Morávka bylo sepsáno mnoho studií a bylo na toto téma uspořádáno 

několik seminářŧ. Jeho analýzou se zabývali především čeští vědci jako je P. Spurný, 

Z. Ceplecha, J. Borovička, P. Jakeš, J, Kučera, Z. Řanda aj., ale také několik zahraničních 

např. I. Ndiaye ze Senegalu. První nalezený kámen byl ihned poslán k analýze krátce 

ţijících izotopŧ do italské laboratoře a jeho sloţením se následně zabývala PřF UK 

v Praze. Meteorit byl P. Jakešem klasifikován jako obyčejný bronzitový chondrit. Všechny 

kusy jsou převáţně klínovitého tvaru, povrchová natavená kŧra je černé aţ černohnědé 

barvy, na mnoha místech značně porušená. Na jednom ze vzorkŧ jsou dosud patrny stopy 

smrkové kŧry a jehličí, jiné nesou stopy hlíny, jelikoţ se při dopadu zabořily do země a 

některé vykazují známky oxidace. Mineralogická analýza udává, ţe meteorit Morávka má 

o něco vyšší hustotu, neţ je v této skupině běţné, o něco vyšší je zde také prŧměrný obsah 

Cr. Jsou zde přítomny četné chondry se zrny olivínu,  tvořící podstatnou část tohoto 

meteoritu. Sloţení pyroxenŧ je zde proměnlivé, v prŧměru je zastoupeno v 16,6%. 

Plagioklasy jsou zastoupeny poměrně řídce, většinou jen v asociaci s pyroxeny bohatými 

na Ca v lemech chonder. Je zde přítomen kamacit i tenit, celkově však s niţším mnoţstvím 

Ni neţ u běţných chondritŧ z této skupiny. Kromě dvou uvedených vzorkŧ ve vlastnictví 

nálezcŧ jsou dnes tři ve vlastnictví AÚ AVČR, nyní však propŧjčeny do sbírek 

NM v Praze a jeden vzorek z osobního vlastnictví P. Kalendy je nyní v trvalé expozici 

meteoritŧ ostravské Hvězdárny a planetária Johanna Palisy. (Skála et al., 2008; Gráf, 2001; 

Wagner, 2009) 
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6. ZÁVĚR 

 

 Cílem této práce bylo podat komplexní přehled o meteoritických tělesech 

vyskytujících se na našem území a také ve světě. První kapitola práce se zabývá především 

otázkami pŧvodu, klasifikace a obecným sloţením meteoritŧ a objasněním základních 

pojmŧ, jeţ jsou dŧleţité pro pochopení souvislostí v jednotlivých následujících částech.  

V další kapitole jsou shromáţděny základní informace z dění na poli meteoritiky. 

Probíhajících výzkumŧ a projektŧ je v tomto oboru samozřejmě velké mnoţství, a jelikoţ 

je práce primárně věnována českým meteoritŧm, jsou zmíněny především české 

technologie a instrumentální metody. Předposlední část je věnována meteoritŧm ve světě a 

místŧm jejich nalezišť. Je zde uvedeno pár zajímavých příkladŧ a výpis deseti největších 

meteoritŧ na světě. Poslední kapitola obsahuje souhrn meteoritŧ, jeţ byly nalezeny v České 

republice. Ač jejich počet není příliš vysoký, najdou se mezi nimi opravdové unikáty se 

zajímavou historií i sloţením. Paradoxně, i kdyţ patří čeští vědci na poli meteoritiky ke 

světové špičce, literatura na toto téma nepatří k nejbohatším. Proto je práce věnována k 

nahlédnutí především zájemcŧm, kteří hledají ucelené, objektivní a aktuální informace na 

toto téma. 
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