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la medzinárodnú konferenciu MinPet 2013 v spolupráci s 
Katedrou mineralógie a petrológie PriF UK a prezentovala 
sa aj na ďalšej medzinárodnej konferencii GEEWEC 2013 
(Geological evolution of the Western Carpathians: new 
ideas in the field of inter-regional correlations), ktorá bola 
súčasťou osláv 60. výročia založenia nášho partnerského 
Geologického ústavu SAV.

Samozrejme, nesmela chýbať ani terénna exkurzia, ten-
toraz do juhozápadnej časti Strážovských vrchov a brad-
lového pásma stredného Považia. Navštívili sme viacero 
lokalít ako je Čierna Lehota s V-Cr a Ni-Co mineralizá-
ciou, Čavoj s polymetalickým Pb-Zn-Ag zrudnením, Hor-
ná Breznica pri Púchove s tzv. zrúcaninovým mramorom 
a Mikušovce s Mn rudou. Návšteva andezitového lomu 
Bučník pri obci Komňa na Morave bohužiaľ nevyšla vďaka 
„ochote“ a „serióznosti“ jeho majiteľa. Naopak, veľmi sa 
vydaril veľmi dlhý spoločenský večer v Trenčianskych Tep-
liciach, ale aj návšteva stredovekých podzemných priesto-
rov v sprašiach a ochutnávka miestnych vín v Čachticiach.

Slovenská mineralogická spoločnosť má teda zmysel a 
získala si svoju pozíciu. Počet platiacich členov v roku 2013 
síce klesol z 82 na 58, ale predpokladám, že dôvodom bude 
skôr ľudská zábudlivosť, ako nechuť byť jej členom. 

Aj do roku 2014 plánujeme viacero akcií, o ktorých bu-
dete priebežne informovaní. Jednou z nich bude aj veľmi 
rýchlo sa blížiaca konferencia CEMC 2014 v neďalekom  
Novom Měste na Moravě  v Českej republike, na ktorú sa 
chystá silná výprava zo Slovenska.

Peter Bačík

Slovenská mineralogická spoločnosť

Druhý rok života Slovenskej mineralogickej spoločnosti

Športovci dobre vedia, že obhajoba trofeje býva ťažšia 
ako je prvý zisk a nováčik v lige to má v druhej sezóne po 
postupe oveľa ťažšie, ako v tej prvej, keď od neho nikto nič 
prevratné neočakáva. Aj naša Slovenská mineralogická 
spoločnosť sa v roku 2013 dostala do svojej druhej „sezó-
ny“, takže môžeme bilancovať, aká bola.

Musíme sebakriticky priznať, že niektoré z plánov sme 
nesplnili, z troch plánovaných prednášok zahraničných 
hostí boli nakoniec iba dve, ale aj tie stáli za to. V apríli mi-
nulého roka nás poctil návštevou svetovo významný mine-
ralóg, kryštalograf a „turmalínológ“ Andreas Ertl z neďa-
lekej Viedne. Na svojej prednáške nás zoznámil so svojimi 
najnovšími výsledkami štúdia vzťahu štruktúry turmalínu 
a podmienok jeho kryštalizácie. Koncom novembra sme 
zas privítali z rovnako neďalekej Budapešti Szabó Csa-
bu, špecialistu na petrogenetické procesy prebiehajúce vo 
vrchnom plášti. Keďže sa do takých hĺbok, aby sme tieto 
procesy skúmali priamo, fyzicky dostať nevieme, pomohla 
nám príroda, ktorá nám plášťové horniny priniesla priamo 
na zemský povrch. Stalo sa tak aj v oblasti severného Ma-
ďarska a južného Slovenska, kde erupcie alkalických bazal-
tov vyniesli na povrch fragmenty hornín z celého profilu 
zemskej kôry aj plášťa a vďaka tomu ich odborníci ako Dr. 
Szabó môžu študovať. Mali sme však aj prednášky domá-
cich odborníkov, Dr. Ozdín, tajomník našej spoločnosti 
predstavil obecenstvu v Nitre jeden z najbežnejších, no 
zároveň teplotne najnestabilnejších minerálov na povrchu 
Zeme – ľad. Doc. Peter Koděra na prednáške organizovanej 
v spolupráci SEG a SMS predstavil ložiská severného Švéd-
ska a západného Turecka.

Slovenská mineralogická spoločnosť spoluorganizova-

Terénna exkurzia 
Slovenkej mineralog-
ickej spoločnosti do 
Strážovských vrchov 
a na Považie, lokalita 
Mikušovce
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Články

Cr3+, Mn3+ > Sc3+ >> Ga3+) > R4+ (Ti4+ > Zr4+ > Si4+, Sn4+) > 
R2+ (Mg2+ > Fe2+, Mn2+) > R5+ (Sb5+, Nb5+) > R6+ (Te6+, U6+); Z 
= R4+ (Si4+ >> Ti4+ > Ge4+) > R3+ (Fe3+, Al3+) > R5+ (As5+ > V5+ 
> P5+), □ (vakancia) > R2+ (Zn2+, Fe2+), R+ (Li+) ; φ = O2- >> 
OH- > F- (Grew et al., 2013).

V granátovej superskupine je 29 platných minerálov 
zaradených do 5 skupín a 3 samostatne stojace minerálne 
druhy – katoit, kryolítionit a jafsoanit (Tab. 1). Jednotlivé 
skupiny boli vytvorené na základe celkového náboja v tet-
raédrickej pozícii Z. Minerály henritermieritovej skupiny 
patria medzi silikáty, ktoré však majú v pozícii Z nominálne 
2 vakancie, takže náboj v tejto pozícii sa rovná 8. Bitiklei�
tová skupina obsahuje komplexné oxidy s nábojom 9 v po-
zícii Z. Minerály schorlomitovej skupiny patria medzi sili-
káty, ktoré však majú v dvoch z troch pozícií Z substituujúci 
trojmocný katión, takže celkový náboj tetraédrickej pozície 
je 10. V granátovej skupine sú silikáty, ktorých vzorce kon-
cových členov majú v tetraédrickej pozícii 3 atómy Si, takže 
suma náboja je 12. Do tejto skupiny patria všetky najbež-
nejšie granáty, avšak žiadne historicky používané delenie 
skupiny sa už v novej nomenklatúre nepoužíva. Poslednou 
skupinou, do ktorej patria vanadáty a arzenáty so sumár-
nym  nábojom 15 v tetraédrickej pozícii Z, je berzeliitová 
skupina (Grew et al., 2013). 

V novej nomenklatúre granátovej superskupiny sa tiež 
upustilo od používania prípon označujúcich špecifické zlo-
ženie koncových členov. Jedinou výnimkou je používanie 
prípon Levinsonovho typu pre prvky vzácnych zemín (Le-
vinson, 1966) v prípade menzeritu-(Y). Preto boli minerály 
bitikleitovej skupiny premenované, bitikleit-(SnAl) na bi-
tikleit, bitikleit-(SnFe) na džuluit, bitikleit-(ZrFe) na usturit 
a elbrusit-(Zr) na elbrusit (Grew et al., 2013). V rámci slo-
venského názvoslovia bol premenovaný spessartin na spes-
sartín z dôvodu zjednotenia písania prípon -ín v názvosloví.

Názvy minerálov granátovej superskupiny podľa klasifikácie 
schválenej IMA

Peter Bačík1

Names of garnet-supergroup minerals according to classification approved by IMA

Abstract:

The new nomenclature of garnet supergroup was approved by the Commission on New Minerals, Nomenclature and clas-
sification of the International mineralogical association (CNMNC IMA) and published in 2013. New nomenclature scheme, 
principles and rules are introduced. New names of minerals are transposed into the Slovak language and approved by the 
Commission on Nomenclature and Terminology in Mineralogy at the Mineralogical Society of Slovakia.

Key words: new mineral, Slovak terminology, nomenclature, garnet supergroup, hydrotalcite supergroup

1 Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842 15 
Bratislava

V roku 2012 bola publikovaná nomenklatúra granáto-
vej superskupiny po schválení Komisiou pre nové minerály, 
nomenklatúru a klasifikáciu pri Medzinárodnej minera-
logickej asociácii (CNMNC IMA – Commission on New 
Minerals, Nomenclature and Classification of the Interna-
tional Mineralogical Association). V tomto príspevku boli 
nové názvy minerálov a skupín podľa publikovanej nomen-
klatúry transponované do slovenského jazyka a schválené 
Komisiou pre nomenklatúru a terminológiu v mineralógii 
pri Slovenskej mineralogickej spoločnosti (KNTM SMS).

Granátová superskupina

Objavy nových minerálov so štruktúrou granátu v os-
tatnom desaťročí viedli k potrebe revízie klasifikácie mi-
nerálov granátovej skupiny. Navyše niektoré nové granáty 
klasifikačne už ani nepatrili do triedy silikátov, ale medzi 
oxidy, vanadáty a arzenáty a dokonca aj hydroxidy a halidy. 
Na základe nových pravidiel používaných pri klasifikácii 
minerálnych skupín (Mills et al., 2009; v slovenčine Bačík, 
2013) bola vytvorená a za platnú uznaná granátová super-
skupina (Grew et al., 2013).

Minerály granátovej superskupiny kryštalizujú v kubic-
kej sústave, v priestorovej grupe Ia3d (okrem henritermie-
ritu a holstamitu, ktoré kryštalizujú v tetragonálnej sústave, 
priestorovej grupe I41/acd) a majú rovnaké usporiadanie 
štruktúrnych pozícií vyjadrené všeobecným kryštaloche-
mickým vzorcom X3Y2Z3φ12 (Grew et al. 2013). Obsadzo-
vanie jednotlivých pozícií je extrémne variabilné, až 58 
rôznych katiónov môže vstupovať do pozícií v granátovej 
štruktúre (Allmann & Hynek, 2007; Grew et al., 2013). 
Najbežnejšie sú však jednotlivé pozície obsadzované nasle-
dujúcimi iónmi pri týchto relatívnych pomeroch: X = R2+ 
(Fe2+, Mn2+, Ca2+ > Mg2+ >> Pb2+) >> R3+ (Y3+ > HREE > 
LREE) >> R+ (Na+) >> R4+ (Th4+); Y = R3+ (Al3+, Fe3+ > V3+, 
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Minerál Trieda X Y Z ϕ
Katoit Oxidy a hydroxidy Ca3 Al2 □ (OH)12

Kryolítionit Halidy Na3 Al2 Li3 F12

Jafsoanit Oxidy a hydroxidy Ca3 Te6+
2 Zn3 O12

Henritermieritová skupina Silikáty
Holtstamit Ca3 Al2 Si2|□ O8(OH)4

Henritermierit Ca3 Mn3+
2 Si2|□ O8(OH)4

Bitikleitová skupina Oxidy a hydroxidy
Bitikleit Ca3 Sb5+Sn4+ Al3 O12

Usturit Ca3 Sb5+Zr Fe3+
2 O12

Džuluit (Dzhuluite) Ca3 Sb5+Sn4+ Fe3+
2 O12

Elbrusit Ca3 U6+
0.5Zr1.5 Fe3+

2 O12

Schorlomitová skupina Silikáty
Kimzeyit Ca3 Zr2 SiAl2 O12

Irinarassit Ca3 Sn4+
2 SiAl2 O12

Schorlomit Ca3 Ti2 SiFe3+
2 O12

Kerimasit Ca3 Zr2 SiFe3+
2 O12

Toturit Ca3 Sn4+
2 SiFe3+

2 O12

Granátová skupina Silikáty
Menzerit-(Y) Y2Ca Mg2 Si3 O12

Pyrop Mg3 Al2 Si3 O12

Grosulár Ca3 Al2 Si3 O12

Spessartín Mn2+
2 Al2 Si3 O12

Almandín Fe2+
2 Al2 Si3 O12

Eringait Ca3 Sc2 Si3 O12

Goldmanit Ca3 V3+
2 Si3 O12

Momoiit Mn2+
2 V3+

3 Si3 O12

Knorringit Mg3 Cr3+
2 Si3 O12

Uvarovit Ca3 Cr3+
2 Si3 O12

Andradit Ca3 Fe3+
2 Si3 O12

Calderit Mn2+
2 Fe3+

2 Si3 O12

Majorit Mg3 SiMg Si3 O12

Morimotoit Ca3 TiFe2+ Si3 O12

Berzeliitová skupina Vanadáty, arzenáty
Schäferit Ca2Na Mg2 V5+

2 O12

Palenzonait Ca2Na Mn2+
2 V5+

2 O12

Berzeliit Ca2Na Mg2 As5+
2 O12

Mangánberzeliit Ca2Na Mn2+ As5+
2 O12

Galuskin E. V., Hålenius U., 2013: Nomenclature of 
the garnet supergroup. Am. Mineral., 98, 785 – 811

Levinson, A. A., 1966: A system of nomenclature for rare-
-earth minerals. Am. Mineral., 51, 152 – 158

Mills S., Hatert F., Nickel E. H., Ferraris G., 2009: The 
standardisation of mineral group hierarchies: applica-
tion to recent nomenclature proposals. Eur. J. Mineral., 
21, 1073 – 1080

Tab. 1: Slovenské názvy minerálov granátovej superskupiny a ich vzorce (podľa Grew et al., 2013)

Články
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Články

Ideálna symetria 2 x 2 tunelových oxidov je tetragonál-
na, s priestorovou grupou I4/m (a ≈ 10,0, c ≈ 2,9 Å), ktorú 
má napríklad priderit. Avšak viaceré minerály hollandito-
vej superskupiny kryštalizujú aj v monoklinickej sústave 
(napr. hollandit) v iných priestorových grupách (napr. I2/m, 
P21/n) s nižšou symetriou, ako je tetragonálna I4/m. Zní-
ženie symetrie môže nastať pri menšej porušenosti štruk-
túry a/alebo usporiadanosťou katiónov a vakancií v tune-
loch, ktorá môže narastať so štruktúrami s viacnásobnými 
periodicitami a nesúmerateľnými štruktúrami (Biagioni et 
al., 2013). Podľa Nickela a Grica (1998) polymorfné formy 
minerálu sú považované za rozdielne druhy, keď ich štruk-
túry sú topologicky odlišné. Avšak, v prípade, že kryštálová 
štruktúra polymorfov má takmer rovnakú topológiu, lí-
šiacu sa iba v rámci štruktúrneho skreslenia alebo v uspo-
riadanom – neusporiadanom vzťahu niektorých z atómov 
tvoriacich štruktúru, tak polymorfy nie sú považované za 
samostatné druhy. Preto štruktúrne odchýlky v hollandito-
vej superskupine nemôžu byť považované za kritérium na 
vyčlenenie nového minerálneho druhu.

Klasifikácia a nomenklatúra

Hollanditová superskupina je rozdelená v závislosti na 
dominantnom štvormocnom katióne v oktaédrických ste-
nách do dvoch skupín na coronaditovú skupinu (M4+ = 
Mn) a prideritovú skupinu (M4+ = Ti). Pre nomenklatúru 
hollanditovej superskupiny sú dôležité dve hlavné pravidlá: 
1. M3+ (alebo M2+) katióny, aj keď zdieľajú rovnakú pozíciu 
ako M4+, sú dôležité pre nábojovú bilanciu a preto každá 
kombinácia dominantného A2+ (alebo A+), M4+ a M3+ (ale-
bo M2+) katiónu zodpovedá rôznemu minerálnemu druhu; 
2. prítomnosť/absencia „zeolitovej“ vody v tuneloch nie je 
dôvodom na vydelenie nového minerálneho druhu. Na zá-
klade týchto pravidiel:

Nomenklatúra hollanditovej superskupiny

Daniel Ozdín1

Nomenclature of the hollandite supergroup

Abstract:

In this article there are submitted new rules on classification and nomenclature of minerals hollandite supergroup proposed by 
Biagioni et al. (2013) and approved by the Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification of the Internatio-
nal Mineralogical Association (CNMNC IMA). According to the prevailing tetravalent cation hollandite supergroup is divided 
into two groups: coronadite (Mn4+) and priderite (Ti4+). The basic rule for the description of the new mineral in this supergroup 
is a combination of cation dominance in the position A2+ or (A+) and as well the dominance of M4+ + M3+ or M2+ cations such 
that does not correspond with any previously approved species in this supergroup. A different content and a slightly distinct 
structure are not reasons for approving a new mineral species in this supergroup. Slovak names and chemical formula were 
approved by the Commission on Nomenclature and Terminology in Mineralogy at the Mineralogical Society of Slovakia.

Key words: Slovak terminology, nomenclature, hollandite supergroup, coronadite group, priderite group

Úvod

Hollanditová superskupina obsahuje mangánové (IV) a 
titánové oxidy, pre ktoré je charakteristická tunelová štruk-
túra. Názov superskupiny je podľa najrozšírenejšieho mine-
rálu hollanditu a názvy skupín boli pomenované podľa naj-
staršieho známeho mangánového a najstaršieho známeho 
titánového člena jednotlivých skupín. Nomenklatúra hol-
landitovej superskupiny bola schválená Komisiou pre nové 
minerály, nomenklatúru a klasifikáciu pri Medzinárodnej 
mineralogickej asociácii (CNMNC IMA).

Štruktúra a zloženie minerálov hollanditovej su-
perskupiny

Minerály hollanditovej superskupiny sú často označo-
vané ako tunelové oxidy v dôsledku ich štruktúrnych vlast-
ností, t. z. oktaédrických (octahedral walls) stien, širokých 
2 x 2 oktaédre, zosieťovaných navzájom tvoriac tunelovú 
štruktúru (Pasero, 2005). V tuneloch sa nachádzajú jedno-
mocné a dvojmocné katióny a molekuly vody. Podľa tunelo-
vého katiónu môže byť všeobecný vzorec týchto minerálov 
A2+[M4+

6M3+
2]O16 (zriedkavejšie A2+[M4+

7M2+]O16) alebo 
A+[M4+

7M3+]O16 (zriedkavejšie A+[M4+
7.5M2+

0.5]O16). 

Štruktúra minerálov hollanditovej superskupiny je tvo-
rená:

1. dominantným tunelovým katiónom A2+ alebo A+ (Pb, 
Ba, Sr) alebo (K, Na)

2. štvormocným katiónom Mn4+ alebo Ti4+ označovaný 
pozíciou M4+

3. dominantným nábojovo-vyvažujúcim katiónom 
označovaným M3+ (Mn3+, Fe3+, Cr, V) alebo M2+ (Fe2+)

1 Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842 15 
Bratislava
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1. bol hollandit redefinovaný ako Ba-Mn3+ koncový člen 
coronaditovej skupiny

2. súčasne typový hollandit bol redefinovaný na ferihol-
landit a je Ba-Fe3+ koncovým členom

3. ankangit bol zrušený ako bezvodá varieta mannarditu

4. boli zadefinované ideálne vzorce koncových členov 
všetkých známych minerálov hollanditovej superskupiny 
(tab. 1) a šesť potenciálne nových minerálnych druhov v 
hollanditovej superskupine. Ako nové koreňové názvy Bia-
gioni et al. (2013) navrhujú členy s nasledovnými vzorcami 
koncových členov coronaditovej a prideritovej skupiny:

Coronaditová skupina: 

K(Mn4+
7Fe3+)O16

K(Mn4+
7.5Zn0.5)O16

Prideritová skupina: 

Ba(Ti4+
6Fe3+

2)O16

K(Ti4+
7.5Fe2+

0.5)O16

K(Ti4+
7V3+)O16

K(Ti4+
7Cr3+)O16

Záver

Nová nomenklatúra CNMNC IMA definuje hollandi-
tovú superskupinu s dvomi skupinami. V prvej, corona-
ditovej dominuje Mn4+ a patria sem coronadit, hollandit, 
ferihollandit, kryptomelán, manjiroit a stronciomelán. Do 
druhej, prideritovej skupiny, v ktorej dominuje Ti4+ patria 
priderit, redledgeit, mannardit a henrymeyerit. Základným 
pravidlom pre opis nového minerálu v tejto superskupine 
je kombinácia dominancie katiónu v pozícii A2+ resp. A+ a 
dominancie katiónov M4+ + M3+ resp. M2+ taká, ktorá ne-
zodpovedá žiadnemu doteraz schválenému druhu v tejto 
superskupine. Naopak, ak potenciálne nový člen hollandi-
tovej superskupiny má zníženú symetriu, napr. monokli-
nickú, ktorej topológia sa výraznejšie nelíši od štruktúry 
minerálov tejto superskupiny, nemôže byť klasifikovaný 
ako nový minerál. Podobne obsah vody, ktorá je viazaná v 
tuneloch štruktúry hollanditov, nie je dôvodom na uznanie 
nového minerálneho druhu.
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Tab. 1. Platné slovenské názvy minerálov a kryštalochemické vzorce členov hollanditovej superskupiny.

Minerál Tunelový katión DCCC Kryštalochemický vzorec

Coronaditová skupina (M4+ = Mn)

Coronadit Pb2+ Mn3+ Pb(Mn4+
6Mn3+

2)O16

Ferihollandit Ba2+ Fe3+ Ba(Mn4+
6Fe3+

2)O16

Hollandit Ba2+ Mn3+ Ba(Mn4+
6Mn3+

2)O16

Kryptomelán K+ Mn3+ K(Mn4+
7Mn3+)O16

Manjiroit Na+ Mn3+ Na(Mn4+
7Mn3+)O16

Stronciomelán Sr2+ Mn3+ Sr(Mn4+
6Mn3+

2)O16

Prideritová skupina (M4+ =  Ti)

Priderit K+ Fe3+ K(Ti4+
7Fe3+)O16

Redledgeit Ba2+ Cr3+ Ba(Ti4+
6Cr3+

2)O16

Mannardit Ba2+ V3+ Ba(Ti4+
6V

3+
2)O16

Henrymeyerit  Ba2+ Fe2+ Ba(Ti4+
7Fe2+)O16

DCCC – dominantný nábojovo vyvažujúci katión (dominant charge-compensating cation)
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Prvý výskyt zemitého fluórapatitu na Slovensku

Daniel Ozdín1 a Milan Kudelás2

First occurence of earthy fluorapatite in the Slovak Republic

Abstract:

In this paper we present results of study of fluorapatite from the Súlovce quarry in the Tribeč Mts. Probably one of the first oc-
currences of hydrothermal earthy fluorapatite, which forms filling of cavities up to 2 cm in milky quartz. Unit-cell parameters 
of fluorapatite are a = 9.3701(2) Å, c = 6.8799(2) Å and V = 523.12(2) Å3 and it occurs in association with hematite var. 
specularite, clinochlore, muscovite and lazulite. Fluorapatite is a part of lazulite mineralization in Alpine type veins hosted in 
Triassic metaquartzites.

Key words: fluorapatite, X-ray diffraction, Alpine type mineralization, Súlovce, Tribeč Mts., Slovakia

1Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842 15 
Bratislava
2Priekopnícka 20, 821 06 Bratislava

vit-hematit-talk. Táto paragenéza je lokálne obohatená aj o 
cinabarit (Jahn, 1978) a akcesoricky sa tu nachádzajú ešte 
rutil, pyrit, zirkón, barit, turmalín, gorceixit, goyazit, cran-
dallit, svanbergit, jarosit a goedkenit (Uher et al., 2009). V 
literatúre sa často uvádza bez bližšej identifikácie aj barit, 
ktorý sa však pri reanalyzovaní na EDAX-e ukázal ako or-
toklas var. adulár, takže je pravdepodobné, že časť doteraz 
považovaného baritu môže patriť niektorému minerálu zo 
skupiny živcov.

Lom, z ktorého pochádza študovaná vzorka sa nazýva 
Vlčia skala I. (podľa Jahna, 2009) a leží 1 km jv. od stredu 
obce Súlovce (okr. Topoľčany). V súčasnosti nečinný lom je 

Úvod

Minerály alpskej paragenézy sú v Západných Karpatoch 
typické najmä pre vysokometamorfované horniny (ruly). 
V Tribeči sa nachádza osobitný podtyp žíl alpského typu 
– lazulitová mineralizácia, ktorá je viazaná najmä na nízko 
metamorfované triasové kremence. Tento typ mineralizá-
cie známy z lokalít v širšom okolí Nitry z lokalít Pyramída, 
Lupka, Bádice, Jelenec, Kostoľany pod Tríbečom, Zlatno, 
Skýcov a pod. (Koděra et al., 1986-1990; Sekanina, 1957; 
Uher et al., 1997, 2009; Jahn, 1976, 1979, 2009 atď.) je cha-
rakteristický väčšinou do 0,5 m mocnými kremeňovými 
žilami s minerálnou asociáciou lazulit-klinochlór-musko-

Obr. 1. Spodný lom pri 
Súlovciach s vyskytujúcou 
sa lazulitovou paragenézou 
a fluórapatitom. Foto: M. 
Kudelás.
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tvorený tektonicky deformovanými metakremencami lúž-
nianskeho súvrstvia (sp. trias) s vložkami fylitických bridlíc 
(Ivanička et al., 1998; Jahn, 2009). Z minerálov tu doteraz 
bol opísaný kremeň, lazulit, barit, hematit, muskovit a chlo-
rit (Jahn, 1977, 1979, 2009).

Metodika

Rtg. prášková analýza bola vyhotovená na prístroji Bru-
ker D8 Advance (Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava) za 
nasledovných podmienkach: urýchľovacie napätie 40 kV, 
prúd 40 mA, meraný rozsah záznamu 2-65° 2θ, krok za-
znamenávania intenzity 0,01° 2θ pri čase 5 sekúnd. Použitá 
bola Cu antikatóda s Ni Kβ filtrom.

Mriežkové parametre fluórapatitu boli vypočítané po-
mocou programu Unitcell (Holland a Redfern, 1997). Ako 
vstupný údaj bolo použitých 14 najintenzívnejších difrakcií.

Výsledky a interpretácia

Vzorka kremeňa s pôvodne bližšie neidentifikovaným 
bieložltým zemitým minerálom bola nájdená vo februári 
2014 v spodnom zarastenom lome pri Súlovciach (lom Vl-
čia skala I.; obr. 1). V lome sa nachádzajú lavice slabo meta-
morfovaných kremencov spodného triasu. V suti pod lomo-
vou stenou bola nájdená časť kremeňovej žiloviny veľkosti 
50 x 50 x 20 cm. Kusový kremeň je bielej farby a nachádzajú 
sa v ňom do 2 cm veľké žilky šupinkovitého hematitu var. 

Obr 2. Pozdĺžna dutina v 
sivobielom kremeni vypl-
nená zemitým fluórapa-
titom. Šírka vzorky 6 cm. 
Foto: D. Ozdín.

Obr. 3. Kremenná žilovina 
s paragenézou fluórapatitu 

a žiliek šupinkovitého 
hematitu a muskovitu. 

Šírka vzorky 6 cm. Foto: D. 
Ozdín.
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spekularitu, jemnošupinkovitého bieleho muskovitu (?), si-
vozeleného klinochlóru a fluórapatit (obr. 2 a 3).

Fluórapatit tvorí biele až bieložltkasté výplne pozdĺž-
nych, čiastočne korodovaných dutín v kremeni. Zemité 
agregáty fluórapatitu pripomínajú akoby pseudomorfova-
li bližšie neidentifikovaný pôvodný prizmatický minerál. 
Fluórapatit vystupuje v dutinách samostatne, takže bližší 
genetický vzťah s ostatnými minerálmi vyskytujúcimi sa v 
paragenéze v kremeni nie je možné určiť. Fluórapatit tvorí 
v kremeni čisté agregáty a neprerastá sa ani s kremeňom 
ani iným vrstevnatým silikátom. Identifikovaný bol práš-
kovou rtg. analýzou (tab. 1). Mriežkové parametre sú: a = 
9,3701(2) Å, c = 6,8799(2) Å a V = 523,12(2) Å3. Za predpo-
kladu, že nedochádza k silnej izomorfii v katiónovej pozícii 
resp. v aniónových pozíciách apatitov, mriežkové parametre 
a a c môžu veľmi dobre identifikovať minerál medzi základ-
nými 3 minerálmi skupiny apatitu (fluórapatit, chlórapatit, 
hydroxylapatit), pričom ani izomorfia CO3 v PO4 komplex-
nom anióne nespôsobuje výraznejšie odchýlky. Podľa po-
rovnania hodnôt mriežkových parametrov (obr. 4) zemitý 
minerál zo Súloveckého lomu jednoznačne zodpovedá flu-
órapatitu s nízkou substitúciou (OH) resp. Cl.

Diskusia a záver

Výskyt zemitého fluórapatitu je prvým výskytom tohto 
typu apatitu v štádiu alpskej paragenézy v Karpatoch. Spo-
lu s lazulitom, hematitom, muskovitom a klinochlórom je 
súčasťou lazulitovej minerálnej asociácie. Vzhľadom na to, 
že v malých dutinách kremeňa vystupuje fluórapatit izolo-
vane a nevyskytujú sa tu žiadne relikty pôvodných minerá-
lov, nie je predpoklad, že by vznikol dezintegráciou iného 
pôvodného minerálu tak, ako je to obvyklé pri zemitých 
mineráloch v horninových komplexoch alebo v oxidačných 
zónach hydrotermálnych ložísk, napr. siderit → limonit, ži-
vec → kaolinit, rodochrozit → ranciéit a pod. Vysoký obsah 
fluóru vo fluórapatite poukazuje na hydrotermálny vznik, 
nakoľko meteorické vody nebývajú obohatené o fluór. Ze-
mité agregáty mohli teoreticky vzniknúť aj rozpadom pô-
vodne kryštalovaného fluórapatitu, ale keďže v pozdĺžnych 
dutinách kremeňa sme nikde nepozorovali kryštálové ne-
gatívy po pôvodných kryštáloch apatitu, táto možnosť je 
nepravdepodobná.

Predpokladáme, že fluórapatit je súčasťou druhej gene-
rácie fosfátov a produktom čiastočne fluórom obohatených 
hydrotermálnych fluíd, ktoré pri styku napr. s lazulitom (1. 
generácia P-bohatých a F-chudobných fluíd) spôsobovali 
jeho rozpad za vzniku viacerých fosfátov (svanbergit, gor-
ceixit, goyazit, goedkenit, crandallit atď.), ktoré publikovali 
Uher et al. (1997, 2009). Výskyt fluórapatitu pri Súlovciach 
spolu s výskytmi lazulitu v lazulitovej paragenéze poukazujú 
nielen na silnú aktivitu fosforu v tomto type mineralizácie, 
ale v celej oblasti Tribča, kde fluórapatit na sideritovej žile 
v Jedľových Kostoľanoch (Polák, 1957; Ozdín, 2008) tvorí 
najväčšiu koncentráciu apatitu v tomto type zrudnenia v 
Karpatoch a v Kolíňanskom vápencovom lome, kde podob-
ne karbonát-hydroxylapatit má svoje najväčšie koncentrá-
cie vo vápencoch u nás (mimo apatitov z jaskýň, ktoré majú 
inú genézu). Pôvodne genéza tohto hydroxylapatitu bola 
spájaná s migráciou, depozíciou a precipitáciou fosfátov 
z roztokov, kde zdroj fosforu pochádzal pravdepodobne z 
osteologického materiálu po fosílnych cicavcoch, ktoré boli 
nájdené priamo v kavernóznych puklinách s hydroxylapa-
titom (Ozdín et al., 2013), avšak novšie výskumy potvrdzu-
jú vplyv hydrotermálnych roztokov, za vzniku minerálov 
blízkym crandallitu (s obsahmi Sr, Cu, Zn) a prítomnosti 
Mn-oxidov s obsahmi do 4,6 hm. % ZnO a 0,9 hm. % CuO. 
Zvýšené koncentrácie fosforu v rôznych typoch mineralizá-
cií v oblasti Tribeča sú dokladom, že pravdepodobne fluidá 
majú spoločný zdroj fosforu, ktorý na takej veľkej ploche 
môže pochádzať z hlboko uložených fosforom bohatých se-
dimentov.

Rtg. práškový difrakčný záznam, vďaka minerálnej čis-
tote a presnosti záznamu môže slúžiť ako etalón pre prírod-
ný fluórapatit.

Poďakovanie: 

Za poskytnutie vzorky „baritu“ na výskum a cenné 
rady sú autori vďační Dr. J. Jahnovi z UKF v Nitre a za kon-
štruktívne pripomienky, ktoré pomohli zvýšiť úroveň ma-
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Súlovce, SR Panasquiera, Port.*
2θ d I hkl d I

10.973 8.0561 9.8 1 0 0 8.1147 11.73
16.950 5.2266 6.6 1 0 1 5.2477 3.39
18.988 4.6700 5.3 1 1 0 4.6850 1.23
21.951 4.0457 11.3 2 0 0 4.0574 6.43
23.018 3.8606 10.2 1 1 1 3.8724 6.41
25.924 3.4341 38.8 0 0 2 3.4400 35.89
28.204 3.1614 14.7 1 0 2 6.1671 11.79
29.141 3.0619 21.4 1 2 0 3.0671 15.25
31.973 2.7968 100.0 1 2 1 2.8013 69.49
32.037 2.7914 61.5 2 1 1 2.8013 30.51
32.302 2.7691 40.0 1 1 2 2.7728 42.84
33.134 2.7014 67.0 3 0 0 2.7049 57.10
34.185 2.6208 25.2 2 0 2 2.6238 24.64
35.675 2.5147 7.1 3 0 1 2.5173 3.74
39.357 2.2874 7.5 1 2 2 2.2893 4.46
40.070 2.2484 21.9 3 1 0 2.2506 15.59
42.254 2.1371 7.0 3 1 1 2.1391 3.76
43.946 2.0586 5.5 1 1 3 2.0598 4.39
45.425 1.9950 4.7 2 0 3 1.9965 3.59
46.910 1.9352 22.5 2 2 2 1.9362 28.46
48.313 1.8823 12.1 3 1 2 1.8833 7.56
49.610 1.8360 28.0 1 2 3 1.8367 23.46
49.747 1.8313 15.2 2 1 3 1.8367 10.21
50.789 1.7962 14.8 2 3 1 1.7970 7.95
50.916 1.7920 8.1 3 2 1 1.7970 7.63
51.592 1.7701 12.4 1 4 0 1.7708 6.08
51.734 1.7655 7.2 4 1 0 1.7708 7.23
52.325 1.7470 11.5 4 0 2 1.7474 12.78
53.229 1.7194 12.2 0 0 4 1.7200 15.72
56.136 1.6371 6.5 2 3 2 1.6373 7.38
61.782 1.5003 10.2 2 1 4 1.5002 2.44
63.318 1.4676 7.6 5 0 2 1.4678 10.88
64.104 1.4515 6.2 3 0 4 1.4514 8.07
64.405 1.4454 5.7 2 3 3 1.4454 5.44

* RRUFF R060070 (Comodi et al., 2001)

Tab. 1. Práškový rtg. záznam fluórapatitu 
zo Súloviec.
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Zoisit ako drahý kameň

Peter Cibula1, Jana Fririchová1

1Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842 15 
Bratislava

gií a minerálov odporúča používať názov zelený tanzanit, v 
roku 1991 bol na kongrese International Colored Gemstone 
Association (ICA), prijatý názov Güblinite, na počesť Dr. 
Edvarda Gübelina (Barot & Boehm, 1992), avšak on sám 
preferoval mineralogicky a gemologicky korektný názov ze-
lený zoisit (Gübelin, 1992). 

Z Tanzánie bolo opísaných iba veľmi málo transparent-
ných vzoriek zoisitu sfarbených do ružova (Barot & Boehm, 
1992).

Kryštalochémia a príčiny farby

Zoisit, je rombický sorosilikát, kryštalizujúci v priesto-
rovej grupe Pnma (Dörsam et al., 2007). Štruktúru má 
podobnú štruktúre minerálov epidotovej skupiny, avšak 
štruktúra zoisitu je tvorená iba jedným typom nekonečné-
ho oktaédrického reťazca (Liebscher et al., 2002), pričom 
štruktúra minerálov epidotovej skupiny je budovaná dvo-
ma typmi oktaédrických reťazcov (Armbruster et al., 2006). 
Na obrázku 1A je zobrazený pohľad na štruktúru zoisitu, 
na obrázku 1B je zobrazený pohľad na štruktúru minerálov 
epidotovej skupiny, oba v smere 010.

V štruktúre zoisitu sa vyskytuje okrem vodíka 7 katió-
nových pozícií, z toho 2 polyédrické (A1 a A2), 2 oktaédric-
ké (M1,2 a M3), 3 tetraédrické (T1; T2 a T3) a 10 anióno-
vých pozícií, pričom pozícia O10 je obsadená OH skupinou 
(Dörsam et al., 2007). Oktaédrické pozície M1,2 vytvárajú 
reťazec, sú obsadzované hliníkom, pozdĺž reťazca sú po jed-
nej strane umiestnené pozície M3, ktoré sú bežne obsadzo-
vané Al3+ a Fe3+ (Ghose & Tsang, 1971). Tieto oktaédrické 
reťazce sú navzájom prepojené tetraédrami SiO4 (T3) a dvo-
jicami tetraédrov Si2O7 (T1 a T2). Takéto štruktúrne uspo-
riadanie vytvára dva druhy dutín, v ktorých sú umiestnené 
dve sedemnásobne koordinované polyédrické pozície A1 a 
A2, bežne obsadzované Ca2+ (Liebscher et al., 2002).

Farba variet je spôsobovaná obsahom rôznych prvkov 
v štruktúre. Obyčajný zoisit je biely až svetlo žltý, podľa ob-
sahu Fe3+.

Thulit je zafarbovaný nízkymi obsahmi mangánu a že-
leza do ružova až do červena. Mnoho autorov sa zhoduje 
v tom, že toto sfarbenie je spôsobované mangánom, avšak 
zhoda nenastala v otázke, či je mangán dvojmocný alebo 
trojmocný (Abrecht, 1981). Väčšina autorov uvádza man-
gán ako Mn2+. Veľmi bledá ružová farba je spôsobovaná 
prítomnosťou Mn2+ (Lehmann, 1978). Bledoružový thulit 
opísaný z masívu Aar vo Švajčiarsku má obsah MnO 0,07 
hm.% a Fe2O3 0,61 hm.% (Abrecht, 1981). Thulit z lokality 
Lexviken, má tmavoružovú, až purpurovú farbu, čo je spô-
sobené vyššími obsahmi MnO 0,48 hm. % a Fe2O3 1,84 hm. 
% (Abrecht, 1981). Oxidačný stupeň mangánu je možné 
odhadnúť z chemických analýz, pretože Mn2+ substituuje za 
Ca2+ v pozícii A1 a Mn3+ za Al3+ v pozícii M3. Pri substitú-
cii Mn3+ za Al3+ nebola zistená lineárna závislosť, avšak vo 
vzorkách z lokality Lexviken bola zistená lineárna závislosť 

Úvod

Zoisit Ca2Al3(SiO4)(Si2O7)O(OH), je rombický minerál, 
ktorého farebné variety sú často používané ako drahé kame-
ne. V prírode sa vyskytuje niekoľko rôznych farebných va-
riet, z ktorých je najcennejšou modrofialový tanzanit. Me-
nej známy je ružový thulit. Vzácna je transparentná varieta 
zelený zoisit a anyolit, nepriehľadná zelená varieta, ktorá 
spolu s čiernymi vrstvami amfibolov tvorí matrix horniny, 
v ktorej sa vyskytujú nepriehľadné zrná ružovo sfarbeného 
korundu rôznej veľkosti. Rôznofarebnosť je spôsobovaná 
nízkymi obsahmi rôznych prvkov. Aj napriek mnohým tvr-
deniam, zoisit nie je členom epidotovej skupiny, hoci je ich 
príbuznosť veľká, rozdiely v štruktúrach ich odlišujú.

História

Zoisit, bol prvý krát opísaný ako saualpit, nazvaný pod-
ľa typovej lokality Saualpe v Korutánsku v Rakúsku. Meno 
zoisit dostal v roku 1805 od A. G. Wernera, na počesť Sieg-
munda Zoisa, Baróna von Edelstein (1747-1819), rakúske-
ho zberateľa minerálov, od ktorého Werner získal holotyp 
nového minerálu zo Saualpe (Dana, 1896).

Svetloružová až vínovo červená varieta thulit, bola 
prvý krát opísaná z Nórska z lokalít Lexviken a Telemar-
ken v prvej polovici 19. storočia. Jeho názov je odvodený 
od starogréckeho názvu Škandinávie. Bežne sa vyskytuje v 
podobe radiálne usporiadaných nepriehľadných ružových 
agregátov (Pouliot, 1984). Thulit sa zvykne často zamieňať 
za ružovo sfarbené minerály epidotovej skupiny.

Do šesťdesiatych rokov minulého storočia bol gemolo-
gicky najzaujímavejšou varietou anyolit, ktorej názov zna-
mená v reči Masajov „zelený“, je asociovaný s amfibolom a 
rubínom a ťaží sa na lokalite Longido v Tanzánii (Darlem 
et. al., 1992). Po objavení tanzanitu záujem o anyolit dra-
maticky poklesol.

Tanzanit bol prvý krát identifikovaný Georgeom Kru-
chiukom v roku 1962, ktorý získal niekoľko vzoriek údaj-
ného modrého zafíru (Dirlam et al., 1992). Je známy ako 
transparentná, modrofialová varieta zoisitu, bol objavený v 
šesťdesiatych rokoch 20. storočia v oblasti Merelani v Tan-
zánii a na trh v USA bol uvedený v roku 1967 spoločnosťou 
Tiffany & Co., ktorá ho pomenovala tanzanit, na počesť kra-
jiny pôvodu (Dirlam et. al., 1992). Najväčšie ložisko zoisitu 
gemologickej kvality v Tanzánii je lokalita Merelani, avšak 
boli opísané aj minoritné výskyty na lokalitách Lelatema v 
Tanzánii a Lualenyi a Lilani v Keni (Naeser & Saul 1974; 
Pohl & Niedermayr, 1978; Barot & Boehm, 1992). Modrá 
farba tanzanitov sa dosahuje tepelnou úpravou pri teplo-
tách 500-650 °C (Schmetzer & Bank, 1978; Barot & Boehm, 
1992).

Z lokality Merelani boli tiež opísané občasné výskyty 
zeleného zoisitu, nesprávne označovaného ako zelený tan-
zanit (Gübelin, 1992). Tanzánske ministerstvo vody, ener-
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pri substitúcii Mn2+ za Ca2+ (Abrecht, 1981).

Tanzanit je známy ako transparentná, modrá, až fialo-
vá varieta zoisitu. Farba tanzanitu je spôsobovaná nízkymi 
obsahmi vanádu, pričom ten v štruktúre substituuje za Al3+ 
v oktaédrickej pozícii M3 a je prítomný v oxidačných stup-
ňoch V3+ a V4+ (Schmetzer, 1978), čo je spôsobené tepel-
nou úpravou farby tanzanitov (Schmetzer & Bank, 1978). 
Prírodné tanzanity vykazujú trichroizmus, pričom majú v 
smere kryštalografickej osi X červeno fialovú, v smere osi Y 
modrú a v smere osi Z žltohnedú farbu (Schmetzer & Bank, 
1978). Po tepelnej úprave pri teplote približne 500 °C sa vý-
razne mení farba v smere osi Z na modrú, v smeroch osí X a 
Y sa farba výraznejšie nemení (Schmetzer & Bank, 1978). Z 
Tanzánie bol tiež opísaný modrozelený tanzanit, s obsahmi 
0,06 % vanádu, 0,07 % Cr a 0,001 % Fe, ktorého farby pred 
zahriatím boli v jednotlivých kryštalografických smeroch: 
X – červeno-purpurová, Y – modrozelená a Z – zelenožltá, 
po zahriatí sa zmenili hlavne farby v smeroch Y na modrú a 
v smere Z na modrozelenú (Schmetzer & Bank, 1978).

Anyolit je opakná varieta zoisitu, ťažená na lokalite Lon-
gido v Tanzánii, opísaná v roku 1954 (Game, 1954). Jeho 
zelená farba je spôsobovaná obohatením o Cr3+, ktorý sub-
stituuje za Al3+ v pozícii M3 (Game, 1954; Schmetzer & Ber-
desinski, 1978).

Zelený zoisit je vzácna transparentná varieta ktorej far-

ba je spôsobená hlavne prítomnosťou Cr3+, ale aj V3+ (Barot 
& Boehm, 1992). „Stredne“ zelená vzorka má obsahy 0,3 
hm. % Cr2O3 a 0,07 hm. % V2O3, zatiaľ čo tmavozelená 0,16 
hm. % Cr2O3 a 0,09 hm.% V2O3 a tmavá modrozelená vzor-
ka, ktorá ani po zahriatí nezmenila farbu 0,26 hm. % Cr2O3 
a 0,06 hm. % V2O3, obsahy Fe2O3 sú zanedbateľné vo všet-
kých vzorkách (Barot & Boehm, 1992). Na tepelnú úpravu 
nereagovali všetky vzorky, čo je spôsobené nižším obsahom 
vanádu ako chrómu, ktorý je hlavnou príčinou zelenej farby 
(Barot & Boehm, 1992). Veľký vplyv na farbu má zrejme 
distribúcia Cr3+, V3+ a Al3+ v oktaédrických pozíciách. Cr3+ 
a V3+ substituujú za Al3+ vo viac deformovanej oktaédrickej 
pozícii M3, čo je spôsobované veľkou podobnosťou ich ió-
nových polomerov publikovaných v práci Shannon (1976).

Genéza

Zoisit je minerál rozšírený v metamorfovaných a hyd-
rotermálne premenených terénoch. Z Münchbergského 
masívu boli opísané zonálne, idiomorfné kryštály zoisitu 
z pegmatitov, ktoré boli dekompresne vytavené z eklogi-
tov (Franz & Smelik, 1995). Vznikali v niekoľkých štádiách 
pri teplote 600-700 °C pri tlakoch 2,5-1,4 GPa, neskôr boli 
retrográdne metamorfované pri tlakoch približne 0,8 GPa 
(Franz & Smelik, 1995).

Thulit z masívu Aar vo Švajčiarsku bol objavený v me-
tagranite v koexistencii s plagioklasom (An17-24), 
alkalickými živcami, kremeňom, muskovitom, 
tremolitom a kalcitom (Abrecht, 1981). Vznikal 
počas alpínskej orogenézy spolu s albitom, musko-
vitom a kalcitom rekryštalizáciou kremeňa a alka-
lických živcov v žilách pozdĺž smerne posuvných 
zlomov (Abrecht, 1981). Minerálna asociácia Mu-
+Kfs+Zo+Plg+Qtz+Cc+V vznikala približne pri 
teplote 380 °C s nízkou aktivitou CO2 (pod 0,05) 
a 0,2 GPa pri 20 % obsahu anortitovej zložky (Ab-
recht, 1981).

Tanzanit sa vyskytuje v primárnych aj sekun-
dárnych ložiskách. Primárne výskyty sa nachá-
dzajú pozdĺž zlomu Lelatema v prekambrických 
ortoklasových pegmatitoch a na styku s okolitými 
horninami, ktoré tvoria hlavne dolomitické mra-

Obr. 2 Kryštál tanzanitu. Merelani Hills (Mere-
rani), pohorie Lelatema, okres Simanjiro, región 
Manyara, Tanzania.

Obr. 1: Kryštálové štruktúry s 
vyznačenými katiónovými pozí-
ciami. A) štruktúra zoisitu. B) 
štruktúra minerálov epidotovej 
skupiny
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mory a grafitické bridlice (Naser & Saul, 1974). Tanzanito-
vá mineralizácia vznikla približne pred 600 miliónmi rokov, 
po hlavnej panafrickej tektonotermálnej fáze a pred začatím 
riftovej aktivity (Barot & Boehm, 1992). Počas regionálnej 
metamorfózy kryštalizovali kremeň, albit, muskovit, chlorit 
a karbonáty (Malisa, 2003). Neskôr do hornín migrovali po 
lokálnych zlomoch fluidá, ktoré vytvorili tanzanitovú mi-
neralizáciu niekedy asociovanú so zeleným grosulárom v 
dutinách v metamorfovaných horninách, alebo na kontakte 
s kremennými žilami (Dirlam et al., 1992). Sekundárne lo-
žiská ležia hlavne v riečnych sedimentoch.

Zelený zoisit vznikal počas rovnakých udalostí, ako 
tanzanit, avšak vo väčších hĺbkach z fluid bohatších na Cr3+, 
čo potvrdzuje aj fakt, že zelené zoisity boli nájdené v hlbších 
častiach ložiska (Barot & Boehm, 1992).

Využitie

Obyčajný zoisit má využitie najmä v petrológii, v gemo-
lógii praktickejšie využitie nemá. 

Thulit je často používaný na výrobu rôznych okrasných 
predmetov a kabošonov, ktoré sú niekedy osádzané do 
šperkov. Často je zamieňaný za ružové, mangánom oboha-
tené minerály epidotovej skupiny, ktoré sa vyskytujú oveľa 
častejšie.

Tanzanit je najpoužívanejšou varietou zoisitu. Jeho 
modré až fialové farby sú nesmierne lákavé a pretože sa v 
prírode väčšinou vyskytujú vzorky ktoré bývajú sfarbené do 
hneda, žlta a modrozelena, je tanzanit bežne tepelne upra-
vovaný pri teplote od 500 °C do 650 °C (Schmetzer & Bank, 
1978; Barot & Boehm, 1992). Takáto úprava pri väčšine dra-
hých kameňov znižuje ich cenu, avšak tepelná úprava farby 

imitácií tanzanitu (Kiefert & Schmidt, 1996). Medzi prírod-
nými imitáciami sa môže objaviť aj modrý beryl s upravo-
vanou farbou (Moses & Reinitz, 1997). Medzi syntetické 
imitácie patria hlavne dopované ťažké sklá predávané pod 
názvom U. M. Tanzanic od firmy U. M. Science Company, 
ďalej granát YAG (ytrium aluminum garnet), syntetizovaný 
firmou Lannyte Company je predávaný pod názvom pur-
purový coranit (Kiefer & Schmidt, 1996). Ďalšia imitácia 
tanzanitu predávaná pod názvom modrý coranit tiež po-
chádzajúci od firmy Lannyte Company je modrý syntetický 
korund (Kiefer & Schmidt, 1996). V posledných pätnástich 
rokoch sa na trh dostal aj tanzanion. Je to syntetický forste-
rit Mg2SiO4, ktorý je dopovaný kobaltom, menej vanádom a 
železom (Johnson & McClure, 1999). Imitácie tanzanitu je 
možné od prírodných tanzanitov rozoznať jednoducho na 
základe porovnania ich mernej hmotnosti, indexu lomu, či 
spektroskopickými metódami. Najvhodnejšou imitáciou by 
mohol byť tanzanion, pretože je tanzanitu najviac podobný, 
avšak všetky syntetické imitácie obsahujú väčšie množstvo 
inklúzií, ktoré tanzanit gemologickej kvality obsahovať ne-
môže, z dôvodu poškodenia vzoriek s väčším množstvom 
inklúzii počas tepelnej úpravy tanzanitov.

Anyolit bol do šesťdesiatych rokov minulého storočia 
najzaujímavejšou tanzánskou varietou zoisitu. Objavením 
tanzanitu záujem o anyolit dramaticky poklesol, ale ne-
stratil sa. Anyolit, známy aj ako rubín v zoisite, sa používa 
na výrobu rôznych dekoračných predmetov a kabošonov, 
niekedy osádzaných do šperkov. Anyolit spolu s čiernymi 
amfibolmi tvoria matrix horniny, v ktorej sa vyskytujú zrná 
rubínu rôznej veľkosti. V roku 1995 na Medzinárodnej ge-
mologickej konferencii Robert Kammerling prezentoval 
dve vzorky, ktoré by mohli byť používané, ako imitácia any-
olitu (Johnson & Koivula, 1996). Ružové zrná v týchto vzor-
kách obsahujú veľké množstvo fluidných inklúzií a zelené 
vykazujú stopy tepelnej úpravy a preto je možné považovať 

tanzanitu jeho cenu zvyšuje. Vzorky nachá-
dzané v minulosti blízko povrchu sa vy-
značovali gemologicky kvalitnou modrou 
farbou a nepotrebovali tepelnú úpravu, čo 
je zdôvodňované vplyvom požiarov v okolí 
náleziska a preteplením vzoriek pod povr-
chom, sálajúcim teplom (Wikipedia, 2014). 
Ako väčšina drahých kameňov, aj tanzanit 
má mnoho imitácií, či už prírodných, ale-
bo syntetických. Najčastejšie sa môže tan-
zanit zamieňať za iolit (cordierit) a spinel. 
Na trhu sa vyskytuje aj mnoho syntetických 

tieto vzorky za syntetické (Johnson & Koivu-
la, 1996).

Obr. 3: Anyolit asociovaný s čiernymi am-
fibolmi a rubínom. Baňa Mundarara, ~27 
km západne od Longido, severovýchodná 
Tanzánia.

Obr. 4: Pohľad na vrstvy amfibolov v anyolit. 
Baňa Mundarara, ~27 km západne od Lon-
gido, severovýchodná Tanzánia.
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Zelený zoisit je vzácna transparentná varieta zoisitu z 
Tanzánie. Jeho náhodné výskyty, transparentnosť a zelená 
farba z neho robia vzácny a cenený artikel na trhu. Väčši-
na vzoriek použitých v gemológii sa neupravujú z dôvodu 
zriedkavosti a vzácnosti jeho zelenej farby. Zatiaľ nebola 
opísaná žiadna prírodná alebo syntetická imitácia zeleného 
zoisitu.

Záver

Zoisit je rombický sorosilikát a hoci je dimorfnou mo-
difikáciou klinozoisitu, nie je členom epidotovej skupiny. 
Vzniká v metamorfovaných a hydrotermálne premenených 
horninách. V prírode sa vyskytuje niekoľko farebných va-
riet zoisitu, ktoré sú využívané v gemológii. Sú to thulit, 
tanzanit, anyolit a zelený zoisit. Najpoužívanejšou varietou 
je modrofialový tanzanit, ktorého modrá farba je spôso-
bovaná nízkymi obsahmi vanádu. Neupravené tanzanity 
majú žltú, hnedú, modrú, zelenomodrú a purpurovú farbu. 
Modrá farba sa dosahuje tepelnou úpravou pri teplotách 
500 – 650 °C na úkor hlavne hnedej a žltej farby. Na trhu sa 
vyskytujú mnohé prírodné, ale hlavne syntetické imitácie 
tanzanitu. Ružový až purpurový thulit je často zamieňa-
ný za mangánom obohatené minerály epidotovej skupiny, 
hlavne epidot a klinozoisit. Predpokladá sa, že sfarbenie v 
zoisite spôsobuje Mn2+ v polyédrickej pozícii A1. V mine-
ráloch epidotovej skupiny sa mangán vyskytuje ako Mn3+ v 
oktaédrickej pozícii M3. Do šestdesiatych rokov minulého 
storočia bola najzaujímavejšia nepriehľadná zelená varieta 
zoisitu, anyolit z Tanzánie, ktorého sfarbenie je spôsobené 
chrómom. Veľmi vzácnou varietou je transparentný zelený 
zoisit, ktorý sa vyskytuje na ložiskách v Tanzánii spolu s 
tanzanitom. Jeho farba je spôsobovaná chrómom a vaná-
dom. Zelený zoisit nebýva upravovaný, kvôli jeho vzácnej 
zelenej farbe. Na tepelnú úpravu však reagujú iba vzorky, 
ktoré majú vyššie obsahy vanádu ako chrómu.
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Česká geologická společnost a Slovenská mineralogická spoločnosť

Vás pozývajú na

Medzinárodné sympózium „CEMC2014“

23. až 26. apríl 2014

Hotel Skalský dvůr, Nové Město na Moravě, Česká republika

www.cemc2014.cz

Program

Applied and Environmental Mineralogy and Geochemis-
try

Conveners: Mihály Pósfai

Mineralogy, Crystal Chemistry and Crystallography

Conveners: Adam Pieczka, Radek Škoda

Mineralogy, Petrology and Geochemistry of Earth Curst 
and Upper Mantle

Conveners: Igor Broska, David Buriánek

Mineralogy and Geochemistry of Ore Deposits

Conveners: Martin Chovan, Jiří Sejkora

Open Session

Conveners: Friedrich Koller, Zdeněk Losos, Pavel Uher

Preliminary schedule 

Tuesday (April 22)

Workshop ReWaNuSa Mineralogical and geochemical 
problems related to radioactive waste repositories 

9.30 -17.30
CEMC 2014
Registration
15.00 - 20.00
Ice-break party
19.00

Wednesday (April 23)

Registration
8.00 - 12.00

Opening
9.30
Morning session - oral presentations
9.45. 12.00
Lunch
12.00-13.30
Afternoon session - oral presentations
13.30-15.00
Coffee break
15.00-15.30
Poster session I
15.30-17.00
Dinner
18.00

Thursday (April 24)

Morning session - oral presentations
9.00-12.00
Lunch
12.00-13.30
Afternoon session - oral presentations
13.30-15.00
Coffee break
15.00-15.30
Poster session II
15.30-17.00
Conference dinner + closing ceremony
18.30

Friday (April 25)

Field trips A and B 
8.30 - 17.00

Saturday (April 26)

Field trip C (D)
8.30 - 15.00
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Príspevky zo seminára venovaného najnovším poznatkom o 
slovenských meteoritoch

prvýkrát v histórii nielen vidieť všetky slovenské meteori-
ty, ale si ich aj chytiť, prípadne sa s nimi odfotiť. Súčasťou 
expozície meteoritov v rámci seminára bola aj 3D kópia 
hlavného kusu slovenského meteoritu Gross Divina, ktorú 
sa podarilo získať vďaka spolupráci s Národným múzeom 
v Budapešti. Viacerí účastníci seminára ocenili aj možnosť 
zakúpiť si kúsky zahraničných meteoritov, ktoré priniesol 
Michal Ormandy z Bratislavy. U neho sa mali možnosť prí-
tomní oboznámiť aj s typmi meteoritov, ktoré na Sloven-
sku nie sú doteraz známe. Účastníci seminára odchádzali 
z tohto podujatia spokojní a nadšení a to aj vďaka tomu, že 
prednášky boli prezentované síce vedeckou formou, avšak 
zrozumiteľnou aj pre laického poslucháča.

Daniel Ozdín

Dňa 16. marca 2014 sa uskutočnil v prezentačnom cen-
tre AMOS na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komen-
ského v Bratislave spoločný seminár Slovenskej mineralo-
gickej spoločnosti a Slovenskej astronomickej spoločnosti 
pri SAV. Na seminári boli prezentované najnovšie vedecké 
poznatky najmä o mineralogickom výskume doteraz zná-
mych slovenských meteoritov. Zároveň početná odborná 
aj laická verejnosť sa mohla zoznámiť s výsledkami výsku-
mov dvoch nových slovenských meteoritov „Smolenice“ a 
„Uhrovec“. Všetky prezentované výsledky, ako aj príspevky 
boli súčasťou výstupov realizácie grantu podporovaného 
Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmlu-
vy č. APVV-0516-10 „Výskum slovenských meteoritov“. Sú-
časťou seminára bola aj výstava všetkých doteraz známych 
slovenských meteoritov. Takto mohli účastníci seminára 

Slovenské meteority a bolidy - historické záznamy

Milan Gargulák1 a Juraj Tóth2

Štúdiom historických materiálov, intenzívnou spoluprá-
cou s ústavmi histórie, etnológie, s archívmi, múzeami ale 
i s takmer všetkými obcami na Slovensku sa podarilo zistiť 
viacero nových skutočností o slovenských meteoritoch ale-
bo o sprievodných javoch, ktoré prelet meteoru nad Sloven-
skom sprevádzali. Hlavne spolupráca s obcami sa ukázala 
ako veľmi pozitívna, nakoľko obce našu výzvu s prosbou 
o poskytnutie akékoľvek informácií o meteoritoch či ja-
voch, ktoré pád meteoritu sprevádzajú, zverejnili v rôznych 
miestnych novinách. Tak sa táto výzva dostala medzi veľké 
množstvo občanov, ktorí sa potom na nás obracali či už so 
svojimi nálezmi, alebo informáciami, ktoré z tejto oblasti 
mali. Z množstva „podozrivých“ meteoritov sa dva nálezy 
ukázali ako pozitívne a tak na Slovensku pribudli dva nové 
meteority.

Meteority nájdené na území Slovenska

Do roku 2012 bolo z územia Slovenska známych 6 me-
teoritov:

• 3 pády (Divina – 10,5 kg - H5, Veľké Borové – 5,9 kg - 
L5, Košice – 4,3 kg - H5)

• 3 nálezy (Lenartov – 108,5 kg  - IIIAB, Magura - > 159 
kg - IAB, Rumanová – 4,3 kg - H5). 

V roku 2012 boli nájdené a identifikované ďalšie dva ná-
lezy s predbežnými názvami „Uhrovec“ a „Smolenice“.

Meteority nájdené blízko slovenských hraníc

Za hranicami Slovenska (v ich tesnej blízkosti) sú zná-

1Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04, Bratislava, milan.gargulak@geology.sk
2Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, 
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, Slovenská republika

Obr. 1: Meteority nájdené na území a 
v blízkosti hraníc Slovenska
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me dve lokality s nálezom meteoritov, pri ktorých nevylu-
čujeme, že niektoré fragmenty by sa mohli nájsť aj na slo-
venskom území. 

Najnádejnejšou je oblasť východného Slovenska v oblas-
ti masívu Stinskej (Poloniny). 9. júna 1866 bol pozorovaný 
pád veľkého meteoritu Kňahiňa, ktorý dopadol do vtedaj-
šieho katastrálneho územia obce Zboj. Množstvo fragmen-
tov dopadlo v širokom pásme medzi obcami Kňahiňa, Stry-
chava, Zboj a Nová Sedlica. Najväčší impaktný kráter sa v 
súčasnosti nachádza asi 200 m od štátnej hranice na území 
Ukrajiny.

6. mája 2000 bol zaznamenaný prelet bolidu nad sever-
nou časťou Moravy (ČR) s predpokladaným miestom do-
padu v blízkosti obce Morávka. Predpokladaná dopadová 
elipsa svojou JJV časťou zasahuje až na územie Slovenska a 
aj keď bolo uskutočnených viacero (zatiaľ neúspešných) ex-
pedícií, nie je vylúčená možnosť, že i na územie Slovenska 
mohol niektorý z fragmentov dopadnúť.

Slovenské meteority nenájdené alebo stratené

V kronike mesta Lučenec je uvedený záznam za rok 
1876: „9. apríl - meteor nad Lučencom (časť veľkosti suda 
dopadla smerom na Holišu-Kurtáň), správu podal Elek 
Kuncz, riaditeľ gymnázia“. Okrem tohto zápisu bližšie in-
formácie o udalosti nemáme, štúdium archívnych materi-
álov pokračuje.

V roku 1900 uverejnil M.J.Korauš, profesor na sloven-
skom gymnáziu v Kláštore pod Znievom, informáciu o 
náleze 19 kusov meteoritov, ktoré našli 19. novembra 1899 
neďaleko obce Lazany. Podľa výpovedí žijúcich pamätní-
kov, až do 70. rokov 20. storočia sa najväčší z nich („viacej 
centov“) nachádzal na dvore pána Štekláča v Lazanoch. Ani 
po nájdení a kontaktovaní potomkov p. Štekláča i prof. Ko-
rauša sa nepodarilo získať ďalšie informácie ani dohľadať 
niektorý z fragmentov.

Historické pozorovania bolidov

Prelety väčších meteorov – bolidov cez atmosféru, sú 
často spojené s výnimočnými sprievodnými javmi, ktorý-
mi môžu byť svetelné, zvukové, tlakové i seizmické prejavy. 
Tieto sú pre pozorovateľa neobvyklými javmi a preto bývajú 
predmetom mnohých záznamov. 

Najstarší písomný záznam na Slovensku je uvedený v 
liste Michaila Záwodského grófovi Jurajovi Thurzovi z roku 
1607, v ktorom expresívne popisuje práve takú udalosť spo-
jenú so svetelnými, zvukovými i tlakovými prejavmi. 

lidu v Komoči neďaleko Nových Zámkov. Vojenský veliteľ 
plukovník Rétey György o tomto jave listom informoval 
svojho nadriadeného generála, pričom svedkom celej uda-
losti bolo niekoľko sto ľudí. 

Krátka zmienka v kronike mesta Tisovec z 24. februára 
1812 o ožiarení celého mesta s následným „slabým hrme-
ním“ môže nasvedčovať tak isto o prelete bolidu.

Posledným zisteným historickým záznamom je sumár-
na informácia o pádoch meteoritov v maďarskej časti Ra-
kúsko-Uhorska. Pre rok 1833 je okrem iných uvádzané aj 
mesto Pressburg. Detailnejšie informácie však nie sú zná-
me.

Novodobé pozorovania bolidov

16. decembra 1946 bol vyfotografovaný prelet jasného 
bolidu s koncovým bodom asi 26 km južne od Kremnice.

Prvým bolidom, ktorého svetelná dráha bola presne 
spočítaná a bola tiež vypočítaná možnosťou pádu meteori-
tu na zemský povrch, bol bolid Zvolen (27. mája 1979). Na 
základe analýzy svetelnej stopy bolo určené pravdepodobné 
miesto dopadu (železničná stanica mesta Zvolen) pričom 
bola pozorovaná fragmentácia meteoritu na štyri časti. Na-
priek viacerým pokusom o ich vyhľadanie sa žiaden úlo-
mok nenašiel.

V posledných 10-15 rokov sú už metódy na výpočet 
dráhy meteoru i na výpočet ďalších parametrov (miesto do-
padu meteoritu, hmotnosť, fragmentácia, fyzikálne vlast-
nosti meteoritu...) tak sofistikované a presné, že sa podarilo 
na území Slovenska zaznamenať viacero bolidov, z ktorých 
by mohla určitá časť dopadnúť aj na zemský povrch vo for-
me meteoritu:

• Šášov – 23. októbra 2006 (80 – 150 g)
• Martin (Martinské hole) – 29. augusta 2009 (0,1 – 1,0 

kg)
• Komjatná – 10. júna 2010 (15 – 30 g)
• Zlaté Moravce (Zlatnô) – 27. augusta 2010 (10 g – 1,0 

kg)
• Podolie – 13. novembra 2011 (do 10 g)

Jedinečným prípadom bol prelet bolidu zaznamenaný 
28. februára 2010 o 22:24:46, pozorovaný prakticky v ce-
lej strednej Európe, s vysokou pravdepodobnosťou dopa-
du meteoritu. Expedičným spôsobom bola predpokladaná 
dopadová oblasť prehľadávaná a dňa 20. marca 2010 bol aj 
prvý fragment nájdený. V súčasnosti je z meteoritu pome-
novaného Košice známych viac ako 100 kusov s celkovou 
hmotnosťou niekoľko kg.

Obr. 2: Stratené (nenájdené) meteority a 
historické pozorovania bolidov na území 
Slovenska

V roku 1705 boli pozorované zvukové 
a svetelné prejavy nasvedčujúce preletu bo-

Prednášky, semináre, konferencie
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Meteorit Košice - nález a analýzy

J. Tóth1, J. Borovička2, A. Igaz3, P. Spurný2, L. Kornoš1, J. Haloda4, D. Ozdín5, P.P. Povinec1, I. Sýkora1, 
P. Veis1, T. Kohout6,7, J. Svoreň8, M. Husárik8, P. Vereš1, V. Porubčan1,8

28. februára 2010 o 23:24:46 SEČ bol pozorovaný nad 
Strednou Európou veľmi jasný meteor – bolid, ktorý pozo-
rovalo množstvo ľudí v okruhu niekoľkých stoviek kilomet-
rov od miesta preletu atmosférou. Svetlo z bolidu osvetlilo 
ulice a cez okná preniklo do bytov. Na niektorých miestach 
východného Slovenska a severného Maďarska bolo počuť 
dunenie podobné hromu alebo výbuchu, čo naznačovalo 
uvoľnenie energie v podobe zvukových vĺn. Jasné svetlo 
pozorovali aj zo západného Slovenska, Maďarska, Poľska, 
zvukové efekty v okruhu približne 100 km, tlakové efekty 
(zmena tlaku v ušiach) v blízkom Jasove. Let bolidu bol za-
znamenaný pred vstupom do oblakov až zo 600 km vzdiale-
nej Plzne v ČR. Napriek oblačnosti pracovali rádiometrické 
senzory na 6 automatických bolidových staniciach v Čes-
kej republike a jednej v Rakúsku. Na druhý deň, 1. marca 
2010 boli z Rakúska a ČR na rannej oblohe odfotografova-
né zvyšky po prelete bolidu atmosférou vo forme jemných 
prachových oblakov. P. Spurný určil čas, trvanie a približnú 
jasnosť bolidu, ktorý bol viac ako 1000x jasnejší ako Mesiac 
v splne. V tento deň bol uverejnený aj prvý videozáznam zo 
súkromnej bezpečnostnej kamery z obce Örkény, juhový-
chodne od Budapešti v Maďarsku.

Pomocou druhého záznamu pádu bolidu z bezpečnost-
nej kamery z obce Telki, západne od Budapešti, ktorý bol 
uverejnený 3. marca 2010, bolo možné vypočítať dráhu bo-
lidu. 

16. marca 2010 J. Borovička určil trajektóriu letu, pod-
ľa ktorej bolid letel nad Slovenskom zo západu na východ. 
Vo výške 35 km nad povrchom došlo k najväčšej explózii, 
pri ktorej sa veľká časť telesa rozpadla. Ale malá časť hmoty 
sa postupne brzdila a dopadla na zem vo forme meteoritov 
západne od Košíc. V ten istý deň nezávisle potvrdil rovna-
kú trajektóriu bolidu P. Kalenda z Ostravy na základe seiz-
mických údajov zo Slovenska, Maďarska a Poľska, pričom 
dosiahol zhodu s výsledkami z videí na 2 km.

Prvé 2 úlomky vzdialené od seba ~ 100 metrov boli náj-
dené 20. marca 2010 severovýchodne od obce Vyšný Klá-
tov spoločnou expedíciou organizovanou Astronomickým 
ústavom SAV a Fakultou matematiky, fyziky a informati-
ky UK. Neskôr medzi 20.3.2010 a 28.10.2011 bolo organi-
zovaných 8 oficiálnych expedícií, ktoré spoločne našli 78 
úlomkov meteoritov s celkovou hmotnosťou 4,33 kg v roz-
medzí od 0,57 gramu po 2,16 kg a zúčastnilo sa na nich 34 
osôb s priemerným počtom 2,6 nálezov na osobu od 0 do 9 
úlomkov najúspešnejšieho nálezcu a približne 0,5 nálezu na 
osobu a deň (cca 10 hodín hľadania). Priemerná hmotnosť 
fragmentu meteoritu Košice je 57 g, medián hmotnosti 9,3 
g, charakteristický rozmer 2,3 x 1,8 x 1,4 cm. Veľký rozdiel 

medzi priemerom a mediánom v hmotnostiach svedčí o 
malom počte veľkých úlomkov a mimoriadne veľkom poč-
te drobných kusov. Celkový počet nájdených meteoritov 
vrátane fragmentov nájdených najmä zahraničnými nález-
cami je 218 ks so sumárnou hmotnosťou 11,3 kg. Nálezy 
nájdené v roku 2011 vizuálne vyzerali nezvetrané, tak ako 
tie z marca 2010. Najväčší fragment mal hmotnosť 2,16 kg 
bol nájdený v rozbahnenom teréne na lúke využívanej na 
jazdenie koní 23.-25.3.2010. Nálezy úlomkov sa vyskytovali 
v katastrálnych územiach od Vyšného Klátova po Kaveča-
ny. Meteority boli nájdené napr. v hornej časti Čermeľského 
údolia, na turistickom chodníku na hrebeni medzi Alpín-
kou a Vyšným Klátovom (3.4.2010 – 247 g veľký fragment), 
v rekreačnej oblasti okolo výletného strediska Alpínka, ne-
ďaleko Kavečian (nález vzdialený až 5 km severovýchodne 
od prvého nálezu pri Vyšnom Klátove), blízko Jahodnej 

Prvú analýzu potvrdzujúcu meteorit urobil J. Haloda 
z Českej geologickej služby 29. marca 2010. Na ďalší deň 
mimozemský pôvod potvrdil prof. Povinec zistením prí-
tomnosti kozmogénnych izotopov. V priebehu mája až sep-
tembra 2010 bolo vyhotovených viacero dôležitých analýz 
meteoritu. Bolo stanovených 8 kozmogénnych izotopov, 
určená hĺbka jednotlivých meteoritov v pôvodnom meteo-
roidnom telese a odhadnutá veľkosť telesa (prof. Povinec). 
Dr. Ozdínom bola charakterizovaná mineralógia meteoritu, 
klasifikovaný druh meteoritu (obyčajný chondrit, petrolo-
gický typ H5), určený stupeň zvetrania (málo zvetraný) a 
šoková metamorfóza 15-20 GPa. Meteorit má vysoký stu-
peň tepelnej premeny a prekonal viacero kolíznych udalos-
tí. Bola charakterizovaná prítomnosť rôznych typov chon-
drúl, Fe-Ni inklúzie, nájdené viaceré minerály typické pre 
chondrity a urobené chemické zloženie chondritu. Porov-
nateľné výsledky chemického zloženia metódou laserovej 
plazmovej ablácie boli získané aj prof. Veisom. Dr. Kohout 
zmeral na 67 fragmentov (najviac z doteraz pozorovaných 
pádov meteoritov) magnetickú susceptibilitu, vypočítal cel-
kovú (3,43 g.cm-3) a mineralogickú (3,79 g.cm-3) hustota a 
poréznosť (4-16 % z objemu) meteoritu. Zároveň na zák-
lade konzistentnosti údajov všetkých skúmaných fragmen-
tov potvrdil typovú homogenitu chondritu, čo potvrdilo aj 
mineralogické štúdium. Textúra a petrologická charakteris-
tika stanovená Dr. Ozdínom a Dr. Halodom poukazovala 
na monomiktnú brekciu, ktorá sa rozpadala pri prelete at-
mosférou už pri nízkych dynamických tlakoch, ktorú ako 
možnosť pripustil aj Dr. Kohout.

Meteorit bol oficiálne zaregistrovaný Meteoritical So-
ciety 27. júna 2011. Najväčší úlomok bol nájdený v katastri 
Košíc a preto aj návrh pre názov meteoritu Košice bol me-
dzinárodnou Meteoritickou spoločnosťou akceptovaný. V 

1Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, Slo-
venská republika; toth@fmph.uniba.sk 
2Astronomický ústav Akademie věd ČR, Fričova 298, 251 65 Ondřejov, Česká republika 
3Hungarian Astronomical Association, MCSE, Maďarsko
4Česká geologická služba, Geologická 6, 152 00 Praha 5, Česká republika
5Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika
6Department of Physics, University of Helsinki, P. O. Box 33, 000 14 Helsinki, Fínsko
7Geologický ústav Akademie věd ČR, Rozvojová 269, 165 00 Praha, Česká republika
8Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica, Slovenská republika
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apríli 2013 vyšiel v poprednom astronomickom časopise 
Meteoritics and Planetary Science prvý článok (Borovička 
et al., 2013) o meteorite Košice, kde sú uvedené aj základné 
údaje o atmosférickej dráhe a fragmentácii meteoroidu v at-
mosfére a heliocentrická dráha pred vstupom do atmosféry 
Zeme. Bola tiež určená vzdialenosť afélia 4,5 ± 0,5 AU, kto-
rá je doteraz najväčšou vzdialenosťou zo všetkých známych 
meteoritov s rodokmeňom. Na svete je dodnes opísaných 
a schválených 48 861 meteoritov, ale z toho len 14 malo v 
čase nálezu meteoritu Košice doteraz určenú dráhu odkiaľ 
zo Slnečnej sústavy k nám prišli. Meteorit Košice je 15. prí-
padom meteoritov s rodokmeňom, prvým na Slovensku. 

Od posledného pozorovaného pádu meteoritu na Sloven-
sko, ktorého dráha sa vtedy nedala určiť, prešlo 115 rokov. 

Podľa doterajších výskumov pred približne 0,5 - 3 mi-
liónmi rokov sa po zrážke dvoch asteroidov vydal malý 
úlomok priemeru 1,25 metra (~ 3,5 t) z centrálnej (a ~ 2,7 
AU stabilné na 100 000 rokoch) časti pásma asteroidov na 
samostatnú cestu Slnečnou sústavou a dopadol 28. februára 
2010 v blízkosti Košíc. Túto udalosť dnes pripomína 8 ta-
búľ náučného chodníka v blízkosti Vyšného Klátova, ktoré 
informujú o páde meteoritu Košice a turistom vysvetlia aj 
mnohé súvisiace otázky z oblasti medziplanetárnej hmoty.

Mineralogická charakteristika a klasifikácia meteoritu „Uhrovec“

Daniel Ozdín1 a Milan Gargulák2

Meteoritu podobný kameň bol nájdený 11. marca 2012 
počas turistickej vychádzky v lese približne 3,3 km vjv. od 
obce Uhrovec v Strážovských vrchoch. Nálezca - Ľubomír 
Hlaváč poskytol vzorku na výskum, ktorý potvrdil, že ide o 
kamenný meteorit.

Celotvar čiernosivej farby so zachovanými ablačnými 
hrebienkami mal pôvodnú hmotnosť 5,07 kg. Na povrchu 
sú len veľmi zriedkavo zachované slabé stopy po korózii.

Mineralogické zloženie meteoritu bolo študované vo 
výbrusoch v polarizačnom mikroskope a analyzované na 
elektrónovom mikroanalyzátore Cameca SX100 v Štátnom 
geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave.

Na základe 2 analyzovaných vzoriek z meteoritu je me-
teorit tvorený petrologicky jedným typom chondritu. V 
jednom prípade bol zaznamenaný brekciovitý, silno meta-
morfovaný fragment chondritu, čo poukazuje na možnosť, 
že ide o monomiktnú brekciu. V rekryštalizovanej základ-
nej hmote meteoritu sú distribuované rôzne typy chondrúl, 
ktorú sú pomerne často plasticky deformované do oválnych 
tvarov. Prítomné sú napr. prevažne enstatitové chondru-
ly so zrnitou textúrou, pruhované, radiálne a porfyrické 
chondruly s prevažne dominantným forsteritom. Veľmi 
zriedkavo boli pozorované pravdepodobne dvojgeneračné, 
silno rekryštalizované chondruly, v ktorých centrálna časť 

je tvorená najmä forsteritom a v okrajovej časti dominuje 
enstatit tvoriaci lem okolo forsteritového jadra chondruly. 
Z Fe-Ni-(S) fáz dominuje troilit nad železom (kamacitom) 
a tenitom. Jednotlivé zrná minerálov sú značne rozpuka-
né, pôsobením tlaku pravdepodobne pri zrážkach s inými 
fragmentami v kozmickom priestore. Tieto pukliny sú často 
vypĺňané (hydro)oxidmi Fe.

Z mineralogického hľadiska je chondrit tvorený najmä 
forsteritom, enstatitom, pyroxénmi augiticko-diopsidové-
ho zloženia, Fe-Ni zliatinami, troilitom a albitovým 
sklom (maskelynitom). Zriedkavejšie sú v chondrite dis-
tribuované chlórapatit, merrillit, chromit. Žilky skla často 
obsahujú max. 20 mikrónov veľké, väčšinou len niekoľko 
mikrometrov veľké, odmiešaniny najčastejšie železa, ale aj 
tenitu a troilitu. Vyznačujú sa často pravidelným okrúhlym 
tvarom a viazanosťou len na sklo/maskelynit. Prítomné sú 
aj žilky železa v skle, zložené väčšinou do 4 mikrónov veľ-
kých alotriomorfných zŕn železa.

 Podľa fayalitovej zložky v olivíne a ferosilitovej v 
enstatite, ako aj ďalších textúrnych znakov je meteorit kla-
sifikovaný ako obyčajný chondrit petrologického typu L6. 
Vzhľadom na to, že ešte nebol schválený Meteoritickou spo-
ločnosťou jeho názov, jeho predbežný názov je podľa pra-
vidla o opise meteoritov (podľa lokality nálezu) „Uhrovec“.

1Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina 842 15, 
Bratislava, ozdin@fns.uniba.sk
2Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04, Bratislava, milan.gargulak@geology.sk

Nový slovenský meteorit „Smolenice“ – mineralogická charakteristika a klasifikácia 

Milan Gargulák1 a Daniel Ozdín2

Pri turistickej vychádzke bol dňa 3. apríla 2012 p. Sta-
nislavom Antalíkom, v katastrálnom území Smoleníc, náj-
dený kus kameňa, ktorý sa spočiatku farbou a tvarom, po 
zdvihnutí aj hmotnosťou, výrazne líšil od okolných hornín. 
Podľa hrdzavej farby a hmotnosti nálezca usúdil, že ide 
o kus železa a keďže (žiaľ) odpadového železa sa v našich 
lesoch nachádza hojne, nevenoval mu ďalšiu pozornosť a 
ponechal nález na mieste. Až neskôr, po konzultáciách s 
priateľmi, nadobudol podozrenie, že by mohlo ísť o želez-
ný meteorit. Opätovné nájdenie presného miesta nálezu i 
samotného meteoritu trvalo tri dni a nakoniec až 24. apríla 
2012 bol nález vyzdvihnutý.

Odrezaním malej okrajovej časti a naleptaním plochy 
rezu kyselinou dusičnou bola zistená prítomnosť Widman-

stättenových obrazcov, ktorá potvrdila predpoklad, že ide o 
meteorit.

 Samotný meteorit je tvorený celotvarom - jedným ku-
som podlhovastého tvaru, na povrchu vplyvom oxidácie, 
hrdzavo sfarbeného. Typické regmaglypty sa nachádzajú 
pomerne rovnomerne na celom povrchu. Hmotnosť me-Hmotnosť me-
teoritu bola po vyzdvihnutí 13,95 kg.

Z menšieho odrezaného kúska bol vyhotovený prepa-
rát na štúdium v odrazenom svetle a na štúdium pomo-
cou elektrónového mikroanalyzátora. Mineralogickým 
výskumom bola doposiaľ zistená prítomnosť len štyroch 
minerálov:  železa s nízkym obsahom Ni (kamacit), teni-
tu, troilitu a oxidačných produktov Fe (limonit). Železo s 
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nízkym obsahom Ni = 6,98% (5,89-7,32 %) vytvára typické 
lamely, charakteristické pre oktaedritovú kryštálovú štruk-
túru železných meteoritov. Lamely železa sú po okrajoch 
lemované tenkými vrstvičkami tenitu. Šírka lamiel železa 
v ploche nábrusu je priemerne 0,25 mm (0,11-0,38 mm), 
po prepočítaní vzhľadom na orientáciu rezu je 0,22 mm 
(0,10-0,35 mm), čo zaraďuje meteorit „Smolenice“ medzi 
jemné oktaedrity.  Šírka tenitových vrstvičiek oddeľujúcich 
jednotlivé lišty železa dosahuje len 0,2 – 0,3 µm. Obsah Ni 
v tenite je v priemere 24,25 % (16,73 – 33,93 %). Tenity blí-
žiace sa obsahom Ni tetratenitu neboli zistené. Troilit bol 

identifikovaný len makroskopisky a vytvára v hmote železa 
drobné, max. 2-3 mm veľké oválne uzavreniny. Oxidačné 
produkty povrchového zvetrávania sú tvorené limonitom a 
prenikajú až do hĺbky 1 cm od povrchu. Oxidačné preme-
ny železa prebiehajú selektívne pozdĺž jednotlivých lamiel 
železa, pričom sa javí, že tenit je voči oxidácii odolnejší ako 
železo. Predbežným odhadom celkového priemerného ob-
sahu Ni v meteorite pomocou váženého priemeru obsahov 
Ni v železe a tenite, vo vzťahu ku ich modálnemu zastúpe-
niu (železo - 95,3 %, tenit – 4,7 %) bol zistený priemerný 
obsah Ni 7,8 %.

Makrofotografia (vľavo) a 
rez (vpravo) meteoritom 
„Smolenice“

Prednášky, semináre, konferencie

Nové poznatky o mineralógii chondritov Veľké Borové a Rumanová 

Daniel Ozdín1 a Vladimír Porubčan2

Chondrit Veľké Borové (oficiálny názov Nagy-Borové) 
bol pozorovaný pád 8. mája 1895. Onedlho po páde bol náj-
dený 1 kus meteoritu o hmotnosti 6,1 kg, ktorý sa neskôr 
dostal do Maďarského národného múzea, kde je dodnes. Zo 
starších záznamov je známe, že je to chondrit, ktorý Levi-
-Donati (1987) zaradil medzi petrologický typ L5 so stred-
ným až silným stupňom metamorfózy. Priemernú hustotu 
chondritu určili Wilkinson a Robinson (2000), neskôr aj 
Britt a Consolmagno (2003), ktorí určili aj hustotu zŕn a po-
rozitu. Schultz a Weber (2003) publikovali izotopické zlo-
ženie 4He, 20,21,22Ne a 40Ar tohto meteoritu. To boli doteraz 
všetky známe informácie o chondrite, ktorého mineralógia 
nebola nikdy bližšie študovaná.

Základná hmota chondritu je tvorená najmä forste-
ritom (Fa 22,38) a enstatitom (Fs 21,75) a pomerne častý 
je aj chemicky zonálny augit. Tieto silikáty dominujú aj v 
chondrulách. V základnej hmote sa nachádzajú aj chlóra-
patit, chromit a najmä maskelynit, lokálne s kostrovitými 
kryštálmi pyroxénov. Z opakných minerálov výraznejšie 
dominuje troilit, ktorý býva miestami chemicky zonálny. 
Hojný je aj tetratenit a železo (kamacit), zriedkavejší je tenit 
a veľmi zriedkavo v podobe inklúzií v tetratenitu vystupujú 
aj inklúzie medi. Chondrule majú veľmi rôzny tvar a zlo-
ženie. Okrem bežných typov sa výnimožne našla aj zrnitá 
troilitová chondrula. Na niektorých chondrulách možno 
pozorovať, že sú zložené z fragmentov viacerých chondrúl. 
Chondrit prešiel vysokým stupňom metamorfózy (S5, 45-
60 GPa), na čo poukazujú a žilky opakných minerálov, 

prítomnosť maskelynitu a pod. Podľa spresnených údajov 
o chemickom zložení forsteritu a enstatitu a hojnej prítom-
nosti monoklinických pyroxénov ide o petrologický typ L4 
v klasifikácii padajúcej do blízkosti skupiny s petrologic-
kým typom L5.

Dosiaľ jediný kus meteoritu Rumanová bol nájdený v 
roku 1994 pri rovnomennej obci a mal hmotnosť 4,3 kg. 
Mineralógiou a petrológiou meteoritu sa zaoberali Rojko-
vič et al. (1995, 1997) a Porubčan a Rojkovič (1996). Neskôr 
boli na meteorite robené aj viaceré iné výskumy (Lipka et 
al., 1997; Funaki et al., 1999, 2000, Wilkinson a Robinson, 
2000; Schultz a Weber 2003, Ješkovský, 2009, Sýkora et al., 
2009, Porubčan a Povinec, 2009), ktorých výsledkami bol 
aj výskum izotopov C, K, Ar, Al, Ne, He. Formačný vek bol 
určený na 4,3 mld. rokov a terestrický na približne 12 000 
rokov.

Náš výskum sa zameral na spresnenie mineralogického 
zloženia a klasifikácie meteoritu, nakoľko chemické zlože-
nie minerálov v skôr publikovaných prácach boli čiastočne 
robené emergiovo-disperznou mikroanalýzou, ktorá po-
skytuje menej presné analytické údaje. Chemické zloženie 
minerálov sme preto študovali vo výbrusoch na elektróno-
vom mikroanalyzátore Cameca SX100 v Štátnom geologic-
kom ústave Dionýza Štúra v Bratislave.

Detailný mineralogický výskum potvrdil výskyt dote-
raz známych minerálov (forsterit, enstatit, augit, pigeonit, 

1Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina 842 15, 
Bratislava, ozdin@fns.uniba.sk
2Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v 
Bratislave, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
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Recenzie a upútavky na knihy

V roku 2013 vyšlo prvé české vyda-
nie publikácie Český granát autorského 
kolektívu Radek Hanus, Alena Křížová, 
Jiří Morysek, Jan Soumar, Zdeněk Běhal 
a Karel Bartoš vo vydavateľstve Granit. 
Kniha je písaná v českom jazyku. Má 164 
strán. 

Prvá kapitola monografie je venova-
ná historickému pohľadu na granát v ce-
losvetovom meradle, aj pohľadu z hľadis-
ka Českej republiky. V tejto časti možno 
nájsť chronologicky zoradené historické 
zmienky o granáte, jeho uplatnení v šper-
kovej tvorbe, výzdobe odevov a zbraní. 
Výborne sú tu zdokumentované aj bohaté 
archeologické nálezy šperkov a artefaktov 
z obdobia sťahovania národov, ktoré sú 
doplnené obrázkovou prílohou.

dopĺňajú dobové fotografie. Nasleduje 
časť venovaná brúseniu granátov z jed-
notlivých ložísk Českej republiky, ktorá 
je podrobná, nakoľko brúsenie drahých 
kameňov má v Turnove v Českej republi-
ke dlhoročnú tradíciu. Poslednou podka-
pitolou tejto časti je ťažba a spracovanie 
granátov v oblasti Kolína a v Podkrko-
noší.

Kapitola o brúsení a rytí českých 
granátov pojednáva o konkrétnych 
technikách brúsenia, technologických 
postupoch, najčastejšie používaných 
výbrusoch, ktorými sú kabošon, briliant, 
rozeta a ďalšie. 

Jednou z najrozsiahlejších častí kni-
hy je kapitola „Dejiny šperku z českého 
granátu“, ktorá je historicky ladená. Jed-

Recenzia publikácie : Radek Hanus et al. – Český granát

na jej časť je venovaná zlatej ére granátového šperku, v kto-
rej sú vyobrazené šperky z granátov z jednotlivých období. 
Táto pasáž rozdeľuje meštianske, ľudové a autorské šperky. 
Posledná podkapitola je skôr vizionárska, jej úlohou je po-
ukázať na potrebu hľadania nových dizajnov granátových 
šperkov pre 21 storočie. 

Ďalšou samostatnou kapitolou malého rozsahu je „His-
tória družstva Granát v Turnove“, ktorá slúži na propagáciu 
granátového šperku. 

„Napodobeniny českého granátu“ je obzvlášť cenná ka-
pitola, nakoľko téma imitácie a syntéz drahých kameňov je 
v súčasnosti veľmi aktuálna. Imitácie českého granátu pred-
stavujú hlavne sklené kompozície, dublety a triplety. Syn-
tetické ekvivalenty granátu sú hlavne YAG a GGG. Ďalšou 
veľmi zaujímavou časťou knihy je oceňovanie a vývoj cien 
českého granátu. Poslednou kapitolou sú inklúzie v českom 
granáte. Nosnou časťou tejto pasáže sú fotografie inklúzií v 
českom granáte z jednotlivých lokalít. 

Táto kniha je obzvlášť vhodná pre gemológov, mineraló-
gov, študentov, klenotníkov, zlatníkov, obchodníkov s dra-
hými kameňmi a pre všetkých milovníkov šperkov, ktorých 
je v tejto publikácii požehnane. Monografia český granát 
poskytuje čitateľovi komplexný prehľad nielen o českom 
granáte, ale aj o iných drahokamových varietach granátu, 
metódach opracovania drahých kameňov, histórii, minera-
lógii a gemológii. Text je výborne dokumentovaný obráz-
kovou prílohou, čo napomáha čitateľovi lepšie sa s knihou 
stotožniť.

Jana Fridrichová 

 Ďalšie časti publikácie tvorí mineralogická a ložiskovo 
genetická charakteristika minerálov zo skupiny granátov a 
špeciálne pyropu. V týchto pasážach sa čitateľ môže zozná-
miť so základnou charakteristikou granátovej skupiny, jej 
mineralogickými, kryštalochemickými a gemologickými 
vlastnosťami. Autori sa podrobnejšie venujú genéze a ge-
netickým typom pyropu v Českej republike, ktoré zahŕňajú 
primárne aj sekundárne výskyty. Na túto časť priamo nad-
väzuje geológia ťažených ložísk v Českej republike. Pasáž 
stručne predstavuje jednotlivé ložiská pyropu v Českej re-
publike. Kapitolu uzatvára zaujímavá obrázková príloha mi-
nerálov, ktoré sprevádzali ťažbu pyropu na ložisku Vestřev. 

Nasledujúca kapitola sa venuje jednotlivým gemologic-
ky významným členom granátovej skupiny. Spomínajú sa 
tu jednotlivé drahokamové variety andraditu, grosuláru, 
pyropu, spessartínu, uvarovitu a prechodných členov. 

Ďalšia časť tejto monografie je venovaná mineralogic-
ko-gemologickej charakteristike českých granátov v ktorej 
nechýbajú ani jednotlivé lokality českého granátu s GPS sú-
radnicami. Je tu dokumentované použitie vlnovo disperznej 
analýzy na chemické zloženie granátov. Túto pasáž uzatvára 
súbor trojuholníkových diagramov chemického zloženia 
koncových členov českého granátu a gemologické analýzy, 
ktoré opisujú jednotlivé optické vlastnosti ako index lomu, 
dvojlom, fyzikálne vlastnosti – hustotu, luminiscenciu, ab-
sorpčné spektrum a veľkosť suroviny. 

Nasledujúcou pasážou je história ťažby a spracovania 
českých granátov v Čechách. V úvode je chronologicky ro-
zobratá ťažba granátu v Českom stredohorí, ktorú vhodne 

chromit, chlórapatit, albit, goethit, troilit, železo var. ka-
macit, tenit) a maskelynitu resp. skla. Spresnené chemické 
zloženie pôvodne určeného whitlockitu (Rojkovič et al., 
1995) poukazuje na minerál merrillit. Z ďalších fosfátov bol 
prvýkrát v slovenských meteoritoch identifikovaný veľmi 
zriedkavý fluórapatit, ktorý tvorí priečne zóny v chlóra-
patite. Je to pravdepodobne len tretí výskyt fluórapatitu v 
chondritoch a prvý známy v H chondritoch. V asociácii so 
železom a tenitom boli identifikované 3 nové minerály pre 
meteorit Rumanová – tetratenit, cohenit a zriedkavú meď. 
Cohenit je veľmi zriedkavý v chondritoch a doteraz mimo 

Antarktídu bol opísaný len z jedného H4 a jedného EH4 
chondritu. Zaujímavý je aj obsah stopových prvkov Cu a Co 
v Fe-Ni neoxidických zlúčeninách. Kým v železe (kamacite) 
tie to dva prvky korelujú, v tenite a cohenite vykazujú ne-
gatívnu koreláciu a v tetratenite je obsah obidvoch prvkov 
približne konštantný. Osobitosťou sú „fantómy“ tenitu v 
rozpadových agregátoch železa-tetratenitu, ktorých genézu 
sa doteraz nepodarilo objasniť. Pre klasifikáciu zaradenia 
do petrologického typu chondritov bolo spresnené chemic-
ké zloženie forsteritu (Fa 19,3) a enstatitu (Fs 17,3), ktoré 
upresnilo pôvodné zaradenie medzi petrologický typ H5.
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Kronika, jubileá, výročia

Výročia, jubileá a významné dátumy v roku 2014

Slovenská mineralogická spoločnosť si v roku 2014 pri-
pomína významné životné jubileá členov spoločnosti ako 
aj iných osobností pôsobiacich v mineralógii a príbuzných 
odboroch najmä na Slovensku a v Českej republike

85 Ing. Slavomil Ďurovič, CSc.

85 Ing. Jiří Čejka, DrSc.

80 Prof. Petr Černý, PhD.

80 RNDr. Eva Šamajová, CSc.

80 Prof. RNDr. Dionýz Vass, DrSc.

75 RNDr. Jozef Vozár, DrSc.

75 Prof. RNDr. Igor Rojkovič, DrSc.

70 RNDr. Rudolf Ďuďa, CSc. 

70 RNDr. Jaroslav Ševc, CSc.

60 Ing. Richard Kaňa

Slovenská mineralogická spoločnosť praje všetkým ju-
bilantom veľa entuziazmu a tvorivého optimizmu v ďalšom 
období. 

Za prípadné chyby v tituloch sa ospravedlňujeme a pro-
síme o nahlásenie ich správneho uvádzania.

V roku 2014 majú výročia narodenia

95  Ján Šalát

90 Stanislav Polák

85 Ján Turan

85 Vendelín Radzo

80 Vladimír Kupčík

 

Ďalšie výročia narodenia významných medzinárod-
ných osobností

520 Gergius Agricola 

200 Julius Anton Franz Xaver Eduard Schröckinger 
von Neudenberg

200  Ferenc Pulszky

160 Ferenc Schafarzik

110 Jaroslav Kokta

90 Pavel Povondra

Daniel Ozdín

Rozhovor s jubilantom RNDr. Jozefom Vozárom, DrSc.

Dňa 11 apríla 2014 sa dožíva významného životného 
jubilea 75 rokov jeden z posledných aktívne pôsobiacich 
mohykánov tzv. starej školy slovenskej geológie, RNDr. Jo-
zef Vozár, DrSc. Pri tejto príležitosti som sa s jubilantom 
rozprával o jeho životnej ceste geologického poznania. 

Narodili ste sa v baníckom meste Dobšiná. Ovplyvni�
la táto skutočnosť Váš záujem o geológiu? Ako si spomí�
nate na detstvo v rodnom meste? 

Pochádzam z obchodníckej rodiny, ale na druhej strane 
ma viac vychovával starý otec. V dobe môjho detstva bol 
horárom v Dobšinskej ľadovej jaskyni a lúka pod lesom 
bola mojím kráľovstvom. Po ukončení druhej svetovej voj-
ny som v r. 1945 začal život žiaka základnej školy. Postupne 
bez kontroly rodičov a učiteľov boli možnosti s kamarátmi 
najprv návštevy banských háld, potom opustených štôlni 
a hlavne veľký priestor azbestového lomu za účelom zbe-
rov zaujímavých minerálov. Moji kamaráti boli synovia 
hutmanov a ostatných zamestnancov vtedy činných baní v 
Dobšinej. To boli detské záujmy, ale prvý reálny kontakt s 
geológiou bol po stretnutí s prof. Ing. Ladislavom Rozložní-
kom DrSc., ktorý ma brával počas prác v okolí Dobšinej na 
kratšie jednodňové túry. Pred maturitou som stretol prof. 
RNDr. Jakuba Kamenického, DrSc., ktorý mapoval v tejto 
oblasti a odporučil mi štúdium na Fakulte geologicko-geo-geologicko-geo-
grafických vied, ktorá neskôr bola včlenená do Prírodove-, ktorá neskôr bola včlenená do Prírodove-

deckej fakulty UK. Treba uviesť aj moje športové aktivity. 
Až do odchodu na VŠ som pretekal v zjazdovom lyžovaní 
práve za TJ Baník Dobšiná.

Ktorí významní geológovia boli Vašimi učiteľmi na 
vysokej škole? Na akej téme diplomovej práce ste praco�
vali a čo ovplyvnilo Vaše rozhodnutie pri jej výbere? 

Prof. RNDr. Jakub Kamenický, DrSc., bol vtedy vedú-
cim katedry petrografie a počas celého štúdia som na tejto 
katedre pod jeho vedením robil aj ako „pomocná vedecká 
sila“ a tak sa mi ušla téma geologického spracovania ľubie-
tovského pásma medzi Brusnom, Podbrezovou, Osrblím a 
Ľubietovou. To bola aj moja téma diplomovej práce v rámci 
ktorej sa mi podarilo preukázať niektoré tektonické vzťa-
hy v tzv. koreňovej zóne krížňanského príkrovu. A ostatní 
učitelia? Nuž všetci boli k nám študentom prevažne pria-
teľskí, rád spomínam hlavne na profesorov Andrusova, Lu-
káča, Krista, Koděru, Varčeka, Mišíka, Švagrovského ale aj 
ostatných. Ako diplomant som osobne spoznal významné 
osobnosti z Prahy, akými boli profesori Kettner, Koutek, 
Hejtman a viacerých významných vedcov z Ústredného 
geologického ústavu (akademik Zoubek, Dr. Roth, Dr. Bu-
daj, doc. Kukal).

Už ako študent Prírodovedeckej fakulty UK ste začali 
pracovať v Geologickom ústave Dionýza Štúra (GÚDŠ), 
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kde ste po ukončení štúdia (1962) nastúpili do zamestna�
nia? Aké sú Vaše spomienky na obdobie, ktoré môžeme 
nazvať zlatý vek slovenskej geológie? 

Zistenia z mojej diplomovej práce aktuálne prevzal 
do Vysvetliviek k mape ČSSR list Banská Bystrica aj prof. 
RNDr. Michal Maheľ, DrSc. (zdôrazním, bolo to aj riadne 
citované!). To bol podnet a nasledovalo pozvanie k riadi-
teľovi GÚDŠ. Na pohovore riaditeľ Michal Maheľ povedal 
“mládenec dostanete kladivo, mapy, kompas a výškomer, 
dostanete 1100 korún československých na dekréte a byt 
si zháňajte“. Bolo to 6.12.1961 – tak som sa už ako štu-
dent piateho ročníka stal zamestnancom GÚDŠ. Štúdium 
som ukončil v júni 1962 a začal som systematicky pracovať 
v oddelení mezozoika a od r. 1976 v oddelení paleozoika 
tohto ústavu. Bol to zlatý vek československej a slovenskej 
geológie. Za súborné dielo: Prehľadná geologická mapa 
Československej republiky 1 : 200 000 dostala naša geoló-
gia mimoriadnu cenu na Svetovom geologickom kongrese 
v Indii r. 1964 a obidva národné ústavy najvyššie štátne vy-
znamenanie. Na geologický výskum a prieskum len na Slo-
vensku bola ročne investovaná takmer 1 miliarda českoslo-
venských korún (bežné auto na terénne práce stálo 60 000 
– 80 000 korún) a chýr našich úspechov nielen v národnom 
hospodárstve, ale aj vo vedeckom výskume znamenal, že 
bol veľký záujem aj o vývoz našich odborníkov na práce do 
zahraničia. V takejto dobe veľmi pozitívneho nástupu bolo 
Československo poverené organizovať Svetový geologic-
ký kongres IGC v roku 1968 v Prahe s exkurziami po celej 
republike. Tento náš kongres v auguste 1968 nám prekazili 
nepozvaní hostia zo Sovietskeho zväzu, Maďarska, Poľska, 
NDR a Bulharska, teda z „bratských“ krajín a za tento po-
kazený kongres sa nám nikto doposiaľ neospravedlnil! V 
tomto období prišiel aj pozitívny krok spojený s odčlenením 
GÚDŠ od organizačnej štruktúry Ústredného geologického 
ústavu v Prahe a tým aj organizačná, výskumná a finanč-
ná samostatnosť nášho ústavu s plnou kompetenciou pre 
územie Slovenska (predtým do r. 1965-68 bol GÚDŠ len na 
úrovni jednej zložky ÚÚG Praha a náš riaditeľ bol podria-
dený pražskému vedeniu). Za tento pozitívny krok môžeme 
ďakovať vtedajšiemu riaditeľovi GÚDŠ prof. Miroslavovi 
Kuthanovi, pôvodom z Prahy. V GÚDŠ sme hľadali cestu 
ďalšieho výskumu a začala etapa postupného spracovávania 
regiónov Slovenska a zostavovania geologických máp 1 : 50 

000 na základe nových mapovacích prác v mierke 1 : 25 000 
po jednotlivých listoch.

Na tvorbe koľkých geologických máp ste sa podieľali 
počas Vášho pôsobenia v GÚDŠ?

Moja práca bola zameraná na geologické mapy, na vý-
skum mladopaleozoických vulkanitov a v r. 1965-1975 som 
sa výrazne podieľal na výskume predterciérneho podložia 
stredoslovenských neovulkanitov v rámci ložiskových úloh. 
Viedol som viacero projektov, z ktorých možno spomenúť 
permsko-mezozoický vulkanizmus Západných Karpát 
(1971-1975), Paleogeografický vývoj Z.K. (1975-1980) a od 
r. 1981 do r. 1992 Regionálny geologický výskum Slovenska 
II., III. a IV. etapa, ktoré vyústili do mnohých geologických 
máp regiónov SR a novej Geologickej mapy Slovenska 1 : 
500 000 (Biely et al., 1996). Osobne som sa podieľal ako re-
daktor, autor a spoluautor na viac ako 32 geologických ma-
pách regiónov SR, ďalej na republikových mapách v mierke 
1 : 1 000 000, 1 : 500 000 a viacerých medzinárodných ge-
ologických mapách v rámci CBGA, projektov DANREG, 
Variscan Terranes, Circum-Pannonian Terranes.

V roku 1971 ste získali vedeckú hodnosť kandidát 
geologických vied (CSc.). Skúste nám priblížiť etapu zro�(CSc.). Skúste nám priblížiť etapu zro�
du Vašej vedeckej kariéry?

Ako externý ašpirant SAV a GÚDŠ som „vyfasoval“ 
tému: Permský vulkanizmus chočskej jednotky v Níz-
kych Tatrách. Vedúcim školiteľom bol prof. RNDr. Miro-
slav Kuthan, CSc., za SAV prof. RNDr. Bohuslav Cambel, 
DrSc. Keď som chcel problém riešiť, musel som najprv v 
rokoch 1965 až 1969 zmapovať v mierke 1 : 10 000 územie 
od Jánskej doliny až po dolinu Vernára na severných sva-
hoch Nízkych Tatier, čo predstavuje cca 250 km2. Zároveň 
odber vzoriek na petrografiu, geochémiu a to samostatne 
aj spracovať už v rokoch 1969-1970. Súbežne s touto prá-
cou tak ako každý, alebo skoro každý kolega na ústave som 
musel plniť aj iné úlohy, napr. spracovávanie asi 15 000 m 
štruktúrnych vrtov na podložie v stredoslovenských vulka-
nitoch. Prácu na získanie hodnosti CSc. som odovzdal po 
piatich rokoch štúdia r. 1970, ale z určitých príčin mi bolo 
umožnené obhájiť až po takmer dvoch rokoch. Napriek 
tomu som bol optimista a to zdanlivé zmeškanie bolo pre 

Obr. 1: Jubilant pri pyramí-
dach v Káhire.
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mňa významné tým, že sme obhajovali kandidátske práce 
v jeden deň s manželkou, lebo Anka odovzdala prácu za 4 
roky štúdia a to aj s jednou materskou dovolenkou a pred-
sa ma v deň obhajoby dobehla! Podstatné časti mojej práce 
som priebežne publikoval, z toho tri práce v zahraničí. Oso-
bitne treba pripomenúť, že prvé a doposiaľ najlepšie nálezy 
karbónskej flóry z nižnobocianského súvrstvia som našiel 5 
dní po mojej obhajobe CSc., a tak až neskôr, ale predsa som 
mohol dať odpoveď oponentovi (Ing. Kantor) na otázku 
veku sivého súvrstvia (Sitár a Vozár, 1973). Pre mineralógov 
musím pripomenúť, že z tejto etapy výskumu pochádza aj 
prvé opísanie pumpellyitovo-prehnitovo-kremennej fácie 
na Slovensku, spolu so RNDr. Stanislavom Vránom, CSc., 
(Vrána a Vozár, 1969). 

Kedy do Vášho života vstúpila osudová žena Anna 
Minarovičová, ktorá sa stala Vašou manželkou (prof. 
RNDr. Anna Vozárová, DrSc.) a spoločne ste sa preslávili 
monografiou Late Paleozoic in West Carpathians (1988)? 
Čo pre Vás vytvorenie takéhoto komplexného diela zna�
menalo?

Bolo to v októbri 1961, ako poslucháč štvrtého ročníka 
som sa s priateľom išiel pozrieť na cvičenia prvákov z mi-
neralógie no a.... stretol som tam osudovú lásku a tak sa ma 
už nezbavila až doposiaľ. Spolu sme nielen prežili aj ďalšie 
študentské roky, ale tvrdohlavo som bol stále v jej pätách, 
je to viac ako 50 rokov manželstva a zároveň, polstoročie 
spoločnej práce v teréne, v ústave a doma. Geológia nám 
tak prirástla k srdcu, že sme si na Slovensku nevedeli bez 
toho záujmu ani oddýchnuť a tak sme s našimi dcérami 
často utekali na dovolenky do zahraničia, aby sme aspoň na 
čas videli iné hory, iný kraj a iné problémy. Problémy hlav-
ne mladšieho paleozoika prišli na riešenie u nás doma a aj 

na ústave, či v teréne postupne, ako sme poznali jednotlivé 
geologické profily Slovenska a chceli sme to riešiť ináč, ako 
to bolo doposiaľ. Tešilo nás všetko nové a my sme trochu aj 
nevedomky týmto tak otravovali naše dcéry, že keď sa mali 
rozhodnúť kam a na ktorú profesiu, oznámili nám svoje 
rozhodnutia (Stavebná fakulta, resp. Právnická fakulta) aj s 
poznámkou „ďakujeme za ponuku ísť na geológiu“.

No a monografia? Predchádzali jej mnohé štúdie a ak-
tivita aj na medzinárodnom poli hlavne projekty Problé-
movej komisie akadémie vied a UNESCO-IGCP a s tým 
aj organizovanie viacerých exkurzií a sympózia v r. 1979, 
počas ktorých aktivít sme si overili správnosť našich záve-
rov o mladšom paleozoiku Západných Karpát. Všetko sme 
sumarizovali v tomto rodinnom vedeckom diele. 

Skúste čitateľom priblížiť etapu Vášho života spojenú 
s prípravou na získanie najvyššej vedeckej hodnosti dok�
tor vied (DrSc.). 

V mnohých vedeckých aktivitách ma pani prof. Vozá-
rová značne predbehla, no v plánoch prác, projektov ako 
aj organizačne, to myslím, som mierne viedol. Keď odišla 
z GÚDŠ na nové pracovisko Prírodovedeckú fakultu UK r. 
1995-96, som intenzívnejšie začal spoluprácu s geofyzikmi 
a tak po realizácii gemerských seizmických transektov G-1, 
G-2 (1991-1992) a projekte DANREG (1991-1998) som 
navrhol projekt Atlas hlbinných reflexných seizmických 
profilov Západných Karpát a ich interpretácia (publiko-
vaný knižne i na CD v r. 1999) a po tomto prvom kom-
plexnom diele som využil ponuku AV ČR a menovite pro-
fesorov Suka, Babušku a Dudeka, aby som prácu obhájil v 
Prahe r. 2001 (predtým v r. 1999 mi predseda komisie na 
Slovensku oznámil, že publikáciu v elektronickej forme na 

CD nemôžu v Bratislave uznať). Myslím, že k 
tomu netreba ďalší komentár! Na túto prácu 
nadviazala spolupráca s Poľskom, Fínskom, 
Rakúskom, Maďarskom, USA a Kanadou a v 
rámci medzinárodného projektu CELEBRA-
TION 2000 som koordinoval časť Západné 
Karpaty čo bol jediný a doteraz najrozsiahlejší 
projekt hlbinnej refrakčnej seizmiky v Európe. 
Výsledky boli publikované v zahraničí a apli-
kované v Poľsku a Maďarsku so zameraním na 
vyhľadávanie štruktúr na geotermálnu energiu 
a zemný plyn (u nás zatiaľ nie je záujem o vy-
užitie týchto výsledkov). Na tento projekt na-
sledovali seizmické profily ALPS 2002, SUDE-
TES 2003 a posledne aj transekty v karpatskej 
časti Ukrajiny. 

Koľko publikačných výstupov máte na 
konte? Z množstva záverečných výskumných 
správ, vedeckých monografií a článkov, kto�
ré považujete za top a prečo?

Publikácií mám spolu 285 doma i v zahra-
ničí, z toho viac ako 30 karentovaných, 7 mo-
nografií, 32 geologických máp aj s vysvetliv-

Obr. 2: Manželia Vozárovci (Etna, 2009). 
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kami, záverečných správ hlavne v rámci GÚDŠ, ale i podiel 
na správach pre grantové projekty a zahraničné projekty 
spolu viac ako 300. Osobne je to už spomínaná monografia 
Late Paleozoic in West Carpathians, ale ctím si všetky prá-
ce, hlavne v spoluautorstve, lebo práca jednotlivca je síce 
príťažlivá, ste jediný autor, ale práca s kolektívom autorov a 
v rámci toho zhodnúť sa na interpretácii, to je ozaj to, čo si 
najviac cením. Uvediem dve práce. Moja prvá monografia 
v autorskom zložení F. I. Žukov, J. Vozár, S. N. Janev, teda 
ukrajinsko-slovensko-bulharský tím, po peripetiách vyšla v 
Kyjeve r. 1975 a venovala sa uránovému zrudneniu v Kar-
patoch a na Balkáne a posledná monografia Variscan and 
Alpine Terranes of the Circum-Pannonian Region, ktorej 
som hlavný editor a mám 44 spoluautorov, z ktorých ešte 
pred jej vydaním r. 2010 zomreli 7. Bola to veľmi ťažká, až 
diplomatická práca, ale je rozobraná a teraz vychádza jej 
druhé vydanie k príležitosti 20. Kongresu CBGA.

Kedy ste sa stali riaditeľom Geologického ústavu SAV 
a ako na tento úsek svojho života spomínate?

Koncom novembra 2001, po mojej obhajobe DrSc., ma 
navštívili kolegovia z Geologického ústavu SAV, nebudem 
menovať, ale bol medzi nimi aj doterajší riaditeľ ústavu a ve-
decký tajomník, predniesli mi svoj návrh, potom ma vyzval 
podpredseda SAV RNDr. K. Karovič, DrSc., aby som sa pri-
hlásil do konkurzu. Po jeho absolvovaní som dostal dôveru 
vedeckej komunity i Predsedníctva SAV, nastúpil som do 
funkcie riaditeľa ústavu 1.3.2002 a začala práca, na ktorú rád 
v dobrom spomínam, lebo v tom roku som bol prezidentom 
Carpathian Balkan Geological Association a organizovali 
sme 17. Kongres CBGA, na ktorom sa podieľali okrem SAV 
ŠGÚDŠ a PriF UK za podpory mnohých slovenských orga-
nizácií. Účastníkov bolo do 600 zo zahraničia a k tomu do-
máci účastníci, Kongres otvorili prof. Miklós ako Minister 
životného prostredia SR, doc. Ferák ako Dekan PriF UK a 
Predseda SAV prof. Luby. Ten rok bol pre mňa veľmi ná-
ročný, kolektív mi veľmi pomáhal a osobne pre našu rodinu 
to bol rok prelomový, lebo po ťažkom ochorení manželky 
(február 2002) sa na nás usmialo šťastie a v priebehu leta aj 
návrat opäť ku spoločnej výskumnej práci.

Na koľkých domácich a zahraničných vedeckých pro�
jektoch ste pracovali? Keby ste si mali vybrať tri najlepšie, 
ktoré by to boli a prečo?

Boli to hlavne tri projekty Problémovej komisie akadé-
mie vied, tri korelačné projekty UNESCO-IGCP, DANREG 
– Danube Region, CELEBRATION 2000, ALPS 2002, SU-
DETES 2003, Variscan Terranes, Circum-Pannonian Terra-
nes. Okrem toho bolo veľa bilaterálnych projektov, hlavne 
počas môjho pôsobenia v GÚDŠ. V medzinárodnom tíme 
sa lepšie pracuje, lebo je vždy rivalita, menej dobre sa so za-
hraničím korelujú termíny plnenia, ale výsledok je takmer 
vždy dobre uznaný a dobre sa zverejňuje v odbornej tlači.

S akým geologickým prvenstvom môžeme spájať Vaše 
meno. Čo sa Vám podarilo prvý krát litostratigraficky 
zadefinovať v geologickej stavbe slovenskej časti Západ�
ných Karpát.

Nález flóry v karbóne hronika nižnobocianskeho sú-
vrstvia, definovanie pumpellyitovo-prehnitovo-kremennej 
fácie z vulkanitov v nižnobocianskom súvrství, opísanie 
mezozoika gemerického/silického typu v podloží stredoslo-
venských neovulkanitov, charakterizovanie a vymedzenie 
všetkých litostratigrafických jednotiek v mladšom paleo-
zoiku Západných Karpát, vymedzenie severného a južného 
veporika na základe poznania obalových sekvencií, inter-
pretácia hlbinnej stavby na základe seizmických transektov 
a definovanie Pieninskej kôry na rozhraní externíd a inter-
níd Západných Karpát a iné výsledky.  

Aké praktické výstupy priniesla Vaša spolupráca s 
geofyzikmi?

Ku praktickým výsledkom možno zaradiť hlavne prínos 
pre poznanie štruktúr pri vyhľadávaní nových zdrojov geo-
termálnej energie.

Boli ste členom rôznych redakčných rád časopisov a 
členom vedeckých spoločností. Ktoré z nich považujete 
za najvýznamnejšie?

Pôsobil som ako člen a predseda edičnej rady Geolo-
gického ústavu Dionýza Štúra (1975-2002), založil časopis 
Slovak Geological Magazine (1994-2002). Od r. 1995 som 
člen a bol som aj predsedom redakčnej rady Geologica Car-
pathica (2002-2006). Bol a stále som členom redakčných 
rád medzinárodných časopisov (ČR do r. 2002, Poľsko, Srb-
sko). Pôsobil som vo vedeckých radách Geologického ústa-
vu Dionýza Štúra (1981-2002) a Ústredného Geol. Ústavu 
Praha (1981-1988), Geologickej služby SR (1996-2002) a 
Prírodovedeckej fakulty UK (2003-2011). Bol som členom 
Národného Geologického Komitétu Československa a Slo-
venska (1981-1992) a som čestný člen geologických spoloč-
ností Rakúska, Srbska a Maďarska.

Aké je Vaše posolstvo pre mladú nastupujúcu generá�
ciu geológov? Čo by ste im z vlastných životných skúse�
ností odkázali, aby sa stali úspešnými vedcami nielen na 
domácej, ale aj medzinárodnej scéne?

Najlepším učiteľom geológie je terénna práca v plnom 
rozsahu, ktorá vo Vás provokuje riešenia a to nielen na 
mieste, ale zapojenie aj nadväznej laboratórnej metodiky, 
bez ktorej v dnešnej dobe problémy nevyriešite. Počas mo-
jej aktívnej činnosti sme v teréne pracovali 100 až 120 dní 
počas roka. Poznanie, ktoré Vám dá terén a to je jedno či na 
Slovensku, alebo v zahraničí, Vám neodovzdá žiadna infor-
mácia z internetu!

Ďakujem Slovenskej mineralogickej spoločnosti a Ese-
mestníku za záujem hovoriť aj o problémoch geológie na 
Slovensku v minulosti!

Záverom by som v mene celej geologickej komunity 
zaželal jubilantovi veľa zdravia a síl do ďalšej tvorivej 
práce.

Peter Ružička
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Kalendár mineralogických konferencií v roku 2014

datum názov konferencie miesto konania

23. – 26. 4. CEMC 2014 Nové Město na Moravé, ČR

24. – 28. 5. American Crystallographic Association Meeting Albuquerque, USA

08. – 13. 6. Goldschmidt 2014 Sacramento, USA

08. – 13. 6. Zeolite 2014 Belehrad, Srbsko

15. – 19. 6. 11th International GeoRaman Conference Saint Louis, USA

23. – 26. 6. MEFERA — Mineral Economics, Finance Evaluation and Risk Assessment Johannesburg, JAR

28. 6. – 4. 7. Shechtman International Symposium on Sustainable Mining, Minerals, Metal and Materials 
Processing

Cancun, Mexico

30.6.  – 4. 7. Asteroids, Comets, Meteors Helsinki, Fínsko

5. – 10. 7. EuroClay Edinburgh, UK

25. 8. – 3. 9. EMU School 2014 - Planetary mineralogy Glasgow, UK

1. – 5. 9. IMA 2014 General Meeting — 21st General Meeting of the International Mineralogical 
Association

Sandton, Gauteng, JAR

4. – 6. 9. ERES 2014 — The 1st conference on European Rare Earth Resources Milos, Grécko

16. – 19. 9. MECC2014 — 7th Mid-European Clay Conference Dresden, Nemecko

21.  – 24. 9. 92nd Annual Meeting of the German Mineralogical Society Jena, Nemecko

29. 9. – 2. 10. 30th International Conference on Ore Potential of Alkaline, Kimberlite and Carbonatite 
Magmatism

Antalya, Turecko

17. – 19. 11. Process Mineralogy ‘14 Cape Town, JAR

Komentár k súčasnému vzťahu medzi geológiou a chémiou na slovenských vysokých 
školách

Geológia a chémia sú vedné disciplíny, ktoré majú mno-
ho styčných oblastí. V tomto príspevku sa však pokúsim o 
charakterizovanie vzťahu medzi geológiou a chémiou pre-
dovšetkým z pohľadu vysokoškolského učiteľa pôsobiace-
ho v oblasti anorganickej chémie. Pre väčšinu chemikov sú 
dnes geológovia predovšetkým tí, ktorí sa starajú  o vyhľa-
dávanie rôznych primárnych surovín buď priamo pre che-
mických priemysel, alebo pre priemysel využívajúci rôzne 
chemické premeny. Zároveň použitie chémie pri riešení 
rôznych geologických úloh chápu predovšetkým v rovine 
určitého servisu, napríklad v podobe  analytických metód 
zameraných na charakterizáciu chemického a fázového 
zloženia minerálov a hornín, a prípadne aj vo využívaní 
rôznych iných chemických a fyzikálno-chemických expe-
rimentálnych metód. Aj keď na Slovensku pravdepodob-
ne existujú   projekty, ktoré sa vymykajú z tohto rámca, vo 
všeobecnosti zodpovedá tento názor na spoluprácu odbor-
níkov z oboch vedných disciplín realite. Je potrebné však 
poznamenať, že niekdajšia tradičná oblasť kooperácia me-
dzi chemikmi a mineralógmi, ktorou bolo riešenie štruktúr 
metódami RTG štruktúrnej analýzy, v súčasnosti významne 
ustúpila do úzadia hlavne z toho dôvodu, že nárast poč-
tu nových minerálov nemôže konkurovať počtu nových 
tuhých syntetických anorganických látok. Zároveň, však aj 
preto, že praktický význam novoobjavených minerálov je 
zväčša takmer zanedbateľný, v porovnaní s analogickými 
syntetickými látkami.    

Ak sa podívame na vývoj geológie a anorganickej ché-
mie na Slovensku za posledných 15 rokov, zistíme, že ne-
prehliadnuteľným všeobecným znakom tohto vývoja je 
vzájomný výrazný odklon oboch vedných odborov nielen 
v rovine vedeckej spolupráce, ale najmä v rovine vzdeláva-
nia. Príčiny tohto odklonu sú viacmenej jasné: je to výrazný 
pokles ťažby primárnych anorganických surovín, týkajúci 
sa jednak celkového objemu, a jednak aj ich počtu. Jeho 
priamym dôsledkom bolo zníženie celkového počtu pra-
covníkov pôsobiacich v ťažobnom priemysle a tiež v prie-
mysle spracovania týchto surovín. Tu treba poznamenať, že 
práve priemysel spracovania primárnych surovín bol vždy 
odkázaný na kooperáciu medzi geológmi a chemikmi. Po-
kles ťažby mal priamy aj nepriamy vplyv na počty študentov 
prejavujúcich záujem o štúdium geológie; pokles počtu štu-
dentov chémie zapadal však do všeobecného rámca malého 
záujmu o väčšinu prírodovedných disciplín. Celkový trend 
vývoja vzťahov medzi geológiou a chémiou bol čiastočne 
utlmený presunom záujmu o riešenie environmentálnych 
problémov, ktoré súviseli najmä s ťažbou ukončenou v ne-
dávnej minulosti. 

Ak v minulosti bol hlavnou kontaktnou oblasťou 
geológie a chémie ťažobný a spracovateľský priemysel, tak v 
súčasnosti je to predovšetkým oblasť základného výskumu. 
Najprestížnejším nepedagogickým produktom akademic-
kej komunity sú dnes články v dobrých odborných časo-
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pisoch. Ak zoberieme do úvahy bezkonkurenčné finančné 
zabezpečenie výskumu na Slovensku, abnormálne kompli-
kácie s jeho realizáciou, ťažkosti s nákupom prístrojov, ma-
teriálu a služieb, a mnohokrát aj preťaženosť súvisiacu s pe-
dagogickou činnosťou, najschodnejšou cestou publikovania 
v časopisoch registrovaných v databáze Current Contents 
je zameranie sa na veľmi úzke špecializované problémy: tie 
totiž často možno riešiť aj v rámci úzkych kolektívov s re-
latívne malými nákladmi. Ak už odhliadneme od toho, že 
táto cesta zriedka poskytuje širšie aplikovateľné poznatky, 
vo väčšine prípadov vedie k vzájomnej separácii jednotli-
vých odborov. Pravdepodobne sa však tento problém týka 
viac chémie ako geológie. 

Podnetom pre vznik tohto textu je presvedčenie, že 
vzájomná separácia geológie a anorganickej chémie nie je 
symetrickým procesom, pretože odklon chémie od geolo-
gických tém má výraznejšiu dynamiku ako opačný odklon 
geológie od chémie. I keď je toto hodnotenie poznačené 
pravdepodobne určitým stupňom subjektivity, isté je, že ten-
to vývoj dlhodobo výrazným spôsobom poškodzuje vzdelá-
vanie nielen v oblasti anorganickej chémie, ale aj v oblasti 
všeobecného chemického vzdelania. Pozrime sa aspoň na 
najvýraznejšie znaky tohto odklonu. Sú nimi predovšetkým 
katastrofálne vedomostí absolventov chemických odborov 
na mnohých prírodovedných vysokých školách, súvisiace 
s najfrekventovanejšími anorganickými látkami vyskytu-
júcimi sa prírode a zároveň aj s látkami, ktoré predstavujú 
najdôležitejšie primárne suroviny pre chemický, stavebný a 
keramický  priemysel (oba posledné bezprostredne súvisia 

s chémiou).  Tento problém sa však často týka aj niektorých 
odborov technických univerzít, ktoré pre nezáujem zo stra-
ny priemyslu (prípadne aj z iných dôvodov), presunuli svo-
je aktivity predovšetkým do oblasti základného výskumu. 
Paradoxom konkurenčného boja o študentov na jednot-
livé špecializácie na vysokých školách, napríklad formou 
zadávania atraktívnych tém bakalárskych, diplomových a 
doktorandských prác, je to, že študenti chémie sú relatívne 
dobre informovaní o takých látkach ako sú napríklad grafé-
ny, fulerény, uhlíkové nanovlákna, alebo iné nanomateriály, 
avšak ani približne nedokážu odhadnúť, v akom pomernom 
zastúpení sa vyskytujú v zemskej kôre najdôležitejšie anor-
ganické látky a aká je ich hodnota z hľadiska ich priemy-
selného významu, ako aj z hľadiska možných interakcií v 
životnom prostredí. Takýto stav vedie (mimo iného), aj k 
zamysleniu sa nad obsahom slovného spojenia „prírodo-
vedné vzdelanie“. 

Väčšina podobných úvah o chybách a nedostatkoch vo 
vzdelávacom procese končí návrhmi na generovanie no-
vých predmetov, ktoré by načrnutý problém mohli vyriešiť. 
Ak  však zoberieme do úvahy obrovskú ponuku predmetov, 
ktoré sú študentom k dispozícii  takmer na každej vysokej 
škole s prírodovedným alebo technickým zameraním, je 
jasné, že by sa zväčša jednalo o kontraproduktívnu aktivi-
tu. Preto by úplne postačovalo, ak by sa vyššie uvedeným 
témam venovala aspoň nejaká pozornosť v rámci už existu-
júcich predmetov. 

Karol Jesenák

Poznámka k udeleniu ocenenia Slovenskej mineralogickej spoločnosti za knižné pub-
likácie autora tohto textu

Ako učiteľ pôsobiaci v oblasti anorganickej chémie si 
jasne uvedomujem neudržateľnosť súčasného stavu tý-
kajúceho sa absencie základných vedomostí študentov  s 
chemickou špecializáciou na vysokých školách rôzneho 
zamerania, ktoré sa týkajú   predovšetkým najvýznamnej-
ších foriem výskytu najfrekventovanejších foriem tuhých 
anorganických látkok v prírode, ako aj absencie vedomostí 
o najvýznamnejších spôsoboch využitia týchto látok. Príči-
ny tohto stavu, ako výsledok dlhodobého vývoja geológie a 
chémie na Slovensku za posledných 15 rokov, som načrtol v 
predchádzajúcom príspevku (Jesenák, 2014). 

Jedným z pokusov autora tohto textu o riešenie vyššie 
uvedeného problému bol vznik niekoľkých knižných pub-
likácií, ktorých hlavným cieľom bolo priblížiť chemikom, 
ako aj širšej komunite čitateľov témy súvisiace s ťažbou a 
spracovaním primárnych anorganických surovín. Všeobec-
nou stratégiou týchto publikácií bolo neodradiť potenciál-
nych čitateľov odbornou geologickou terminológiou, ktorá 
je častou príčinou komplikácií pri vzájomnej komuniká-
cií medzi chemikmi a geológmi. Zo súboru spomenutých 
publikácií sú najrozsiahlejšími dve: „Exkurzia po miestach 
ťažby a spracovania anorganických rudných surovín na Slo-
vensku“ (Jesenák, 2011a) a „Exkurzia po miestach ťažby a 
spracovania anorganických nerudných surovín na Sloven-
sku“ (Jesenák, 2011b). Obe publikácie vznikli rozšírením a 
zároveň rozdelením prvej publikácie vydanej v roku (Jese-
nák, 2010). Hlavnú časť všetkých publikácií tvoria obrazo-
vé dokumenty so stručným odborným komentárom súvi-
siacim s danou témou. Napriek tomu, že autorom väčšiny 
obrazových dokumentov je sám autor týchto publikácií, 
mnohé z nich pochádzajú od slovenských geológov. Cieľom 
uvedených publikácií bolo pokúsiť sa o prepojenie proble-
matiky ťažby primárnych nerastných surovín s problema-

tikou ich úpravy a následného priemyselného spracovania. 
Zároveň sú v nich spomenuté hlavné environmentálne 
problémy súvisiace s uvedenými činnosťami. Napriek tomu, 
že tieto publikácie boli určené predovšetkým čitateľom bez 
geologického vzdelania, stretli sa s kladným ohlasom aj u 
geológov, ktorí ich zvyčajne využívajú ako doplnkové vý-
ukové materiály. Z formálneho hľadiska bolo najvýznam-
nejším úspechom týchto publikácií cenenie Slovenskej mi-
neralogickej spoločnosti udelené v roku 2013. Uvádza sa v 
ňom, že sa jedná o: „Ocenenie  za dlhoročnú propagáciu 
mineralogických vied publikovaním monografických diel 
vo vedeckej komunite chemikov“. Zdôvodnenie tohto oce-
nenia síce možno považovať za skutočne pravdivé, pretože 
tieto publikácie naozaj propagujú niektoré z geologických 
tém, avšak paradoxom je, že primárnym impulzom pre 
ich vznik nebola propagácia niečoho, ale potreba riešenia 
nejakého problému. Napriek tomu, si dovoľujem aj týmto 
spôsobom vyjadriť Slovenskej mineralogickej spoločnosti 
úprimné poďakovanie. Vo vyššie spomenutej súvislosti by 
som však chcel upozorniť aj na nie celkom zreteľný ved-
ľajší význam termínu „propagácia“, ktorý spočíva v jeho 
konfrontačnosti, pretože propagácia je vo väčšine prípadov 
chápaná ako vyčleňovanie niečoho na úkor niečoho iného. 
Cieľom vyššie uvedených publikácií je však práve naopak 
pokus o integráciu niekoľkých tém spadajúcich do oboch 
vedných disciplín.             
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Všetky publikácie sú zdarma verejne prístupné na in-
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Karol Jesenák

Geologické expedície po Slovensku 1

Nezvyčajná dvojica

Na vysvetlenie slovného spojenia nezvyčajná dvojica sa 
musíme vrátiť na začiatok nášho príbehu. Písal sa akade-
mický rok 2011/2012. Po kolegovi z katedry som prezval 
časť prednášok z predmetu Petrografia, ktorý je v baka-
lárskom programe environmentalistiky. Na úvodnej pred-
náške som urobil zoznamovacie okienko, aby som zistil, kto 
odkiaľ pochádza a či medzi študentmi sú aj zberatelia mine-
rálov. Vtedy sa prejavil Maroš Ondrejka s veľkým záujmom 
o minerály zo starých banských štôlní. Venuje sa histórii 
baníctva v Malých Karpatoch. Dokonca už poznal niektoré 
práce akademika Cambela. Maroš sa stal lídrom skupinky 
a spoločne sme sa dohodli na exkurzii do kameňolomu pri 
Sološnici, ktorý je známy výskytom achátov v tzv. melafý-
roch (bazalty). Z achátových úlovkov mali študenti radosť 
a tým sa to všetko začalo. Povedal som si, že s Marošom sa 
oplatí pracovať a začali sme chodiť na terénne výjazdy nie-
len po mineralogických lokalitách Slovenska (obr. 1).

Terénna sezóna 2012

Po zime sme začali prvú spoločnú sezónu koncom mar-
ca v Modre-Harmónii na Dolinkovskom vrchu, pri hľada-
ní profilu, kde vystupuje kontakt granitového pegmatitu s 
vápenato-silikátovou horninou známou ako erlán, pričom 
niektorí ho považujú za Ca-skarn. Okrem nás dvoch sa te-
rénnej akcie zúčastnil aj Marošov spolužiak Martin Obuch 
a spolu s ním naši doktorandi Martin Števko a Peter Šmál. 
Posledný menovaný mal z nás najväčšie šťastie a v húští, kde 
končia staré vinohrady a začína les našiel v zemi trčať bal-
van erlánu s pegmatitovou žilou. Pustili sme sa do čistiacej 
brigády a postupne sme odkryli celý profil. Selektívne vy-
vetrávajúce granáty z erlánov si zachovávajú takmer pravi-
delné kryštálové tvary a môžu byť pre niektorých zberateľov 
atraktívne.

Náš ďalší výjazd začiatkom apríla bol do Limbachu a Pe-
zinka. Okrem Marošovho spolužiaka a Martina Števka sme 
zobrali aj môjho bývalého diplomanta Libora Pukančíka. V 
Limbachu sme boli na dvoch lokalitách. Najprv sme hľa-
dali axinity v doline Račieho potoka a potom staurolity v 
Slnečnom údolí. Na Rybníčku pod Pezinskou Babou sme 
navštívili lokalitu goldmanitu (granát).

Koncom apríla sme boli v zostave ja, Maroš a dvaja 
Martinovia (Števko, Obuch) aj v ťaženom „melafýrovom“ 
kameňolome v Lošonci. Začiatkom mája sme v trojici (ja, 
Maroš, Martin Obuch) preskúmali Malú a Veľkú Baňu v 
bratislavskej Rači. Koncom júna som Maroša zoznámil cez 
ďalší terénny výjazd s mojím novým diplomantom Jurajom 
Moravčíkom. Boli sme pozrieť zrúcaniny hradu Hrušov a 
preskúmať lokalitu bieleho mramoru v okolí obce Ješkova 
Ves pri Veľkom Klíži.

Po letných prázdninách v septembri sme obaja absol-
vovali turistický výstup na zrúcaninu hradu Gýmeš. Po-
tom sme zamierili na lokalitu levického zlatého ónyxu v 
Mýtnych Ludanoch, ktorý je považovaný za náš najkrajší 
dekoračný kameň. V rámci tejto lokality sme navštívili aj 
rozhľadňu maršala Malinovského na travertínovom vrchu 
Šiklóš (Vápnik) a terénny výjazd sme zakončili v Dudin-
ciach pri rímskych travertínových kúpeľoch. 

Od októbra sa začala naša terénna misia viazať s regió-
nom Považia. Do trojice (ja, Maroš, Martin Števko) pribu-
dol nový člen tímu Peter Sečkár. Cieľom výpravy bolo zno-
vuobjavenie lokality zrúcaninového mramoru v okolí obce 
Horná Breznica. Spočiatku sa nám nedarilo a bezcieľne sme 
blúdili po kopcovitých pasienkoch. A tu zrazu na vyjaz-
denej cestičke pod vrstvou pôdy sa vynorili úlomky tejto 
zvláštnej šperkovo-dekoračnej horniny. Začalo sa zberateľ-
ské šialenstvo. Martin Števko s Peťom Sečkárom horúčko-
vito prekopávali opustené políčko a postupne namiesto ze-
miakov sa začali objavovať hrudy zrúcaninového mramoru. 
Radosť na tvárach kopáčov bola nefalšovaná a pocit šťastia 
im dodával nové sily na prekonanie únavy. Ja s Marošom 
sme zostali takmer v nemom úžase pozorovať ich nadšenie. 
Okolie lokality ponúka zvláštne prírodné scenérie pre tu-
ristov. Navštívili sme zrúcaniny hradov Lednica a Vršatec 
aj Červenokamenské bradlo. Považskú terénnu trilógiu na 
konci jesene sme zakončili vo dvojici turistickým výstupom 
k rozhľadni Púchovskej doliny na Tlstej hore, kde som Ma-
rošovi navrhol, aby sme si potykali. 

Obr. 1: 
Prieskumník 

Maroš Ondrej-
ka na skale a 

Peter Ružička 
v Zádielskej 

doline na za-
čiatku terénnej 
sezóny v apríli 

2013. 
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Skončila sa naša prvá sezóna terénnych ciest. Nastalo pre 
nás nekonečné zimné obdobie. Ak si spomínate, zima trvala 
takmer do Veľkej Noci. Obaja sme sa už nevedeli dočkať jej 
konca, aby sme mohli vyraziť za novými dobrodružstvami 
a objavovať krásy pre niektorých neživej prírody Slovenska.

Terénna sezóna 2013

Na rozdiel od minuloročnej sezóny, kde nám stačili 
jednodňové výjazdy „na otočku“ prevažne po západoslo-
venskom regióne, sme druhú terénnu sezónu začali robiť 
po celom Slovensku. Túžba po spoznávaní geoturistic-
kých a montánnych zaujímavostí v nás stále rástla. Maroš 
sa rozhodol začať zbierať slovenské minerály a tak sme náš 
program tomu čiastočne prispôsobili.   

Terénnu sezónu sme začali trojdňovou akciou v polovici 
apríla v trojici (ja, Maroš, Juraj Moravčík). Vybrali sme sa až 
na východné Slovensko. Po ceste sme absolvovali rôzne zá-
stavky. V Banskej Belej sme si boli pozrieť portál Belianskej 
dedičnej štôlne a zastavili sme sa aj v opustenom kremen-
covom kameňolome, v ktorom sa ešte stále dajú nájsť drúzy 
kryštálov kremeňa. Spoločne sme navštívili lokalitu opus-
teného mramorového kameňolomu v Bohúňove aj typový 
profil v Meliate. Boli sme si pozrieť kameňolom v Dobšinej, 
kde sa v minulosti ťažil chryzotil, známy ako azbest. Našli 
sme pekné vzorky diamantoidov (varieta andraditu). Absol-
vovali sme adrenalínovú jazdu na Dobšinský kopec, takmer 
s nasadením života. Zastavili sme sa aj v Nižnej Slanej, kde 
prebiehali búracie práce objektov bývalej sideritovej bane. 
Chalani sa aspoň nachvíľu zahrali na baníkov. 

Nasadili si staré prilby, ktoré zostali v útrobách opus-
tenej budovy ako svedectvo po baníkoch, ktorí tu praco-
vali a zanechali svoj posledný odkaz. Urobili sme si výlet 
na typovú lokalitu príkrovu Bôrky do obce Bôrka, ale žiaľ 
nenabrali sme odvahu na turistiku, lebo na konci obce bola 
rómska osada. V obci Lúčka sme videli zrúcaniny husitské-
ho ranogotického kostola. Ďalšia zástavka našej expedície 
bola v Zádielskej tiesňave. Urobili sme výstup na zrúcaninu 
Turnianskeho hradu a zastavili sme sa v obci Háj, kde je 
na cintoríne umiestnená rekvizita 15 metrov vysokého an-
jela z filmu: Za nepriateľskou líniou (Behind Enemy Lines). 
Za obcou pri ceste smerom na Hačavu je niekoľko zastávok 
upozorňujúcich na hájske vodopády, ktoré sme si pozreli. 
Ubytovaní sme boli v penzióne Skalná ruža v Gemerskej 
Hôrke. Chalani druhý večer urobili na penzióne perfekt-
nú grilovačku v záhradnom grile. Keďže sa začalo rýchlo 
stmievať, nastala vo mne obava, aby mäso nespálili, tak som 
im svietil svetlometmi auta. Posledný deň cestou do Brati-
slavy sme mali tiež pár zastávok. Jednou z nich bolo známe 
banícke mesto Gelnica. Odfotili sme si portály starej a novej 
štôlne Krížová a zastavili sme sa aj v Šugovskej doline pri 
Medzeve. Lokalita je známa výskytom mramorov a mod-
rých bridlíc. 

Druhú trojdňovú expedíciu začiatkom júla sme v osved-
čenej trojici (ja, Maroš, Juraj Moravčík) absolvovali tiež na 
východnom Slovensku. Ubytovaní sme boli v hoteli Hrádok 
pri Ochtinskej aragonitovej jaskyni. Po ceste z Bratislavy 
sme sa zastavili v opustenom kameňolome medzi obcami 
Tekovská Breznica – Brehy, kde sa v minulosti ťažil nefeli-
nický bazanit pre výrobu izolačnej vlny v Novej Bani. Uro-
bili sme si krátke zastávky v Hodruši-Hámroch. V Banskej 
Hodruši pri šachte Mayer sme na čerstvých haldách z jedi-
nej ťaženej zlatej bane Rozália zbierali typické minerály tvo-
riace polymetalické zrudnenie (pyrit, chalkopyrit, galenit, 
sfalerit). Po ceste sme si odfotografovali vynovený portál 
dolného prekopu k šachte Lill, portál štôlne Zlatý Stôl bane 
Jozef, vstup do starej štôlne sv. Antona Paduánskeho a por-
tál štôlne Ján. Zastavili sme sa aj v ťaženom perlitovom ka-
meňolome, kde sa aj dnes pri troche šťastia dajú nájsť vzor-

ky prevažne obyčajných opálov. Naša ďalšia krátka zastávka 
bola v Podrečanoch. V minulosti sa tu ťažil magnezit. Po 
ťažbe zostala opustená baňa, ktorá je v súčasnosti zatopená. 
Spodná voda vytvorila na povrchu zelenomodré jazero, na 
hladine ktorého sa zrkadlia postupne zarastajúce obvodo-
vé steny pôvodne povrchovo ťaženého ložiska. Lokalita pre 
zberateľov minerálov je známa výskytmi dlhých ihličkových 
až stĺpcových bielych väčšinou priehľadných aragonitových 
kryštálov. Našou ďalšou zastávkou bol prírodný útvar nazý-
vaný kamenný vodopád pod zrúcaninou hradu Šomoška v 
Cerovej vrchovine. Bazalty vytvárajú mierne ohnutú stĺpco-
vú odlučnosť vo forme päť- až šesťbokých hranolov. 

Deň sa pomaly chýlil ku koncu a my sme boli ešte ďa-
leko od hotela Hrádok. Nastal čas pre nočnú adrenalíno-
vú jazdu s výzvou, ako sa najrýchlejšie dostať zo Šiatorskej 
Bukovinky k Ochtinskej aragonitovej jaskyni, pri ktorej je 
náš hotel. Zvolil som nasledovnú trasu. Hlavným ťahom 
cez Fiľakovo som sa napojil na cestu do Rimavskej Soboty. 
Ešte pred vstupom do mesta som odbočil na Hnúšťu. Úsek 
po Hnúšťu mnohí poznajú, je to cesta dostatočne široká a 
prehľadná a zdržanie cez prechádzajúce obce je minimálne. 
Potom prichádza zaujímavejší úsek cesty, keď sa v Hnúšti 
odbáča na Ratkovú. Cesta sa začína kľukatiť a prichádza-
jú moje obľúbené serpentíny, na ktorých občas aj Marošovi 
býva zle. Najprv sme zdolali sedlo Brezina, preštrikova-
li sme sa cez niekoľko serpentín až do Ratkovej a potom 
cez Rákoš a Nandraž sme skončili v Jelšave. V tomto úse-
ku cesty sa nám z ticha tmavej noci vynorila statná laň a 
približne minútu sa vyjaveným pohľadom na nás pozerala 
v strnulom kŕči nehybnosti. Vymenili sme si zdvorilostné 
pohľady a ležérnym krokom prešla cez cestu späť do tma-
vého lesa. Z Jelšavy nás čakal posledný úsek cesty k hotelu 
Hrádok, ktorý už tak problematický nebol.  

Keďže je Maroš študentom environmentalistiky, tak 
som mu ukázal haldy v okolí Jelšavy, ktoré sú pozostatkom 
nevhodnej technológie spracovania magnezitovej suroviny 
a tvoria environmentálnu záťaž v podobe mesačnej krajiny 
s vymierajúcou vegetáciou. Zastavili sme sa aj v Lubeníku a 
priebežne sme si dohodli sfáranie do magnezitovej bane. V 
rámci tohto terénu sme spoločne navštívili aj tri sprístup-
nené jaskyne. Začali sme v Ochtinskej aragonitovej jaskyni, 
ktorá mojich zverencov síce zaujala, ale emocionálne sil-
nejší zážitok, čiastočne ovplyvnený adrenalínovou jazdou s 
časom o preteky, aby sme stihli vstup, mali z Domice. Ten 
z vás, kto túto jaskyňu navštívil si pamätá, že je jediná zo 
sprístupnených jaskýň, kde súčasťou prehliadky je plavba 
motorovým člnom. Práve tento zážitok ešte dlho rezonoval 
v ich spomienkach. Treťou navštívenou bola Gombasecká 
jaskyňa. Počas programom nabitých troch dní sme si stihli 
pozrieť aj dve technické pamiatky. Jednou z nich bola histo-
rická vysoká pec v Červeňanoch, ktorá stojí medzi obcami 
Sirk a Rákoš. Druhou technickou zvláštnosťou, ktorú sme 
navštívili bol Tunel pod Homôlkou zo strany od obce Slavo-
šovce. Márne by ste hľadali železničné koľaje, ktoré Vás do-
vedú k tunelu. Vedie k nemu len štrkom vysypaná cesta do 
lesa k upravenému areálu s informačnou tabuľou. K takmer 
zabudnutej stavbe, ktorá pochádza zo štyridsiatych rokov 
20. storočia sa dostanete zostúpením po drevených scho-
doch. Ak sa tam vyberiete, nezabudnite si do tunela zobrať 
baterku, ktorú sme my samozrejme nemali. Ďalej sme sa 
zastavili na haldách pri opustenej sideritovej bani Mier nad 
obcou Rakovnica. Posledný deň cestou do Bratislavy sme 
boli pozrieť lokalitu: Dubnícke opálové bane. Historicky 
významná lokalita drahého opálu aj dnes na začínajúceho 
zberateľa zapôsobí a pri troche šťastia si každý nájde svoj 
vlastný opál napriek tomu, že oficiálne je zbieranie opálov 
na tomto mieste zakázané. Som rád, že pocit z vlastného, aj 
keď malého nálezu je nenahraditeľný a poteší viac ako ná-
kupná horúčka. Poslednou zastávkou našej expedície bola 
Sivá Brada na Spiši. Mnohí z Vás tam iste už boli a poznajú 
bublajúci prameň živej travertínovej kopy.
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Koncom júla som s Marošom absolvoval dvojdňový 
výjazd na stredné Slovensko. Po ceste sme sa zastavili v 
opustenom kameňolome pri Klenovci, ktorý je situovaný 
pri hlavnom ťahu na Hnúšťu. Lokalita je známa minerali-
záciu žíl alpského typu. V hornej etáži lomovej steny sú vi-
diteľné pukliny vyplnené kremeňom. V niektorých častiach 
puklín sa dajú nájsť kryštály tmavosivej záhnedy. Nocovali 
sme priamo v Tisovci, kde je nenápadný hotel panelákové-
ho typu. Na druhý deň sme boli na lokalite Tisovec – vrch 
Magnet, ktorá je známa výskytmi viacerých typov skarnov s 
rôznorodou mineralizáciou, ktoré sa v minulosti ťažili. 

V polovici augusta som si s Marošom urobil štvordňovú 
terénnu dovolenku. Vybrali sme sa až na ďaleké východné 
Slovensko do oblasti Zemplínskej Šíravy. Cesta bola nesku-
točne dlhá, lebo ako vždy sme mali niekoľko zastavení. Prvá 
zastávka bola opäť v Hodruši. Konkrétne sme si išli odfoto-
grafovať portál bane Rozália. Potom sme sa zastavili v obci 
Župkov, ktorá je známa ako typová lokalita tetradymitu. K 
malej zasypanej štôlni sa turisti ľahko dostanú pomocou 
navigačných šípok, ktoré vás dovedú na pôvodné miesto 
nálezu. Z informačných tabúľ v okolí lokality sa dozviete 
všetko potrebné. Zo Župkova sme išli do Zvolena. Urobili 
sme turistický výstup na zrúcaninu Pustého hradu. Po str-
mom stúpaní odmenou každému je nádherný výhľad na 
okolitú krajinu. Zo Zvolena sme sa vybrali do Ľubietovej. 
Mineralogickým profesionálom ani zberateľským nadšen-
com nemusím viac hovoriť. Lokalitu svetového významu 
okrem iného preslávil aj nález a prvopis libethenitu. Práve 
nález tohto minerálu bol aj naším cieľom. Chodením po 
strmých haldách v okolí Reiner štôlne sa na nás šťastie opäť 
usmialo a malé kúsky ligotavých sýtozelených kryštálikov 
sme nakoniec našli. Okrem nich sa na lokalite vo väčšom 
množstve povaľovali náteky pseudomalachitu, ktoré sú aj 
na haldách v Podlipe. Po ceste na Šíravu sme urobili už len 
pár minútových fotozastávok (hraničný symbol panstva 
Coburgovcov v Pohorelskej Maši, panoráma Kráľovej hole, 
železničný viadukt v Telgárte, prameň Hrona, vodná nádrž 
Palcmanská Maša v Dedinkách). A potom nastal čas na 
nočnú adrenalínovú jazdu na Šíravu. Autom sme prešli cez 
sedlo Grajnár do Hnilčíka a ďalej smerom na Mníšek nad 
Hnilcom. Potom cez Štóske sedlo do Medzeva a ďalej cez 
Jasov na Rudník až do Košíc. Z Košíc priamym ťahom na 
Michalovce sme v obkľúčení noci dorazili k hotelu. 

Ubytovaní sme boli vo vojenskej zotavovni, ktorá je zá-
roveň aj hotelom z čias nedávno minulých. Keďže Maroš 
patrí k porevolučnej generácii, tak som mu aspoň trochu 
priblížil kvalitu hotelových služieb odborárskeho typu a 
disciplínu zájazdových rekreantov. Ja som to vnímal ako re-
tro spomienku. Na ranné vyspávanie nebol čas, lebo nielen 
staršie ročníky boli vycvičené na raňajky o 8:00. Akékoľvek 
meškanie bolo draho oľutované neúprosným znižovaním 
sortimentu švédskych stolov. Napriek tomu sme tento dô-
ležitý bod programu stíhali viac-menej včas. 

Hlavným bodom programu tejto expedície bolo zdola-
nie vrchu Kremenec (1221 m n. m.). Niektorí z Vás tam už 
možno boli, ale mnohí Slováci toto miesto ešte nenavštívili. 
Aj pre mňa to bola osobná výzva, pretože toto najvýchod-
nejšie miesto republiky som túžil navštíviť. Ten, kto ma 
pozná, tak dobre vie, že nepatrím medzi širokú komunitu 
peších turistov, som skôr autogeológ, takže nemám po-
trebný tréning na peších túrach. Po raňajkách, ktoré vždy 
odštartovali o ôsmej ráno sme sa vybrali na cestu. Zo Ší-
ravy sme išli autom smerom na Sobrance cez Ladomirov 
do Stakčína. Za Stakčínom sme mali zastávku pri informač-
nej tabuli upozorňujúcej, že sa nachádzame na geologickej 
náučnej lokalite Dara. Odkryvy v záreze cesty predstavujú 
reprezentatívny profil flyšového pásma. V pravidelne sa 
striedajúcich pieskovcových laviciach s ílovcovými vrstva-
mi neunikne pozornému oku lokálny výskyt tzv. marma-
rošských diamantov (obojstranne ukončené krátko stĺpcové 

kryštály kremeňa – varieta krištáľ). Maroš kryštáliky hneď 
spozoroval a veľmi ho zaujali. Na bridličnatých tmavosi-
vých plochách sa zrazu objavia číre akoby naveky zamrznu-
té drobné kryštáliky kvapiek vody. Po tejto zástavke sme už 
pokračovali priamo do koncovej obce Nová Sedlica, kde sa 
začína turistický výstup na Kremenec. Cesta hore značko-
vaným chodníkom trvala štyri hodiny. Keď ste konečne na 
vrchole, celý uchodený a spotený, tak Vás privíta hraničný 
kameň symbolizujúci trojný bod, v ktorom sa stretáva prie-
nik slovenskej, poľskej a ukrajinskej štátnej hranice. Potom 
Vás čaká štvorhodinová cesta dole do obce, ktorú môžete 
absolvovať pokračovaním turistického chodníka, ktorý v 
jednom úseku vedie priamo po hraničnej zóne. Tá námaha 
stojí za to. Naozaj je to magické miesto umocnené nedo-
tknutou prírodou národného parku Poloniny s bukovým 
pralesom prírodnej rezervácie Stužica, ktorá je zapísaná do 
Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Po náročnom dni 
hniezdom záchrany bol miestny penzión, kde sme boli na 
výdatnej večeri. To sme, ale ešte nevedeli, že aká nás čaká 
nočná jazda späť na Šíravu. Poloniny sú známe tým, že je to 
jedno z najlepších miest na pozorovanie hviezd. Nakoniec 
aj v Novej Sedlici je hvezdáreň, od ktorej sa začína pešia 
túra na Kremenec. Jazdím po Slovensku 15 rokov, možno 
si poviete, že je to málo, ale ja Vám hovorím, že takú totál-
nu, dovolím si povedať až jaskynnú tmu som ešte nezažil. 
Po celodennom turisticky náročnom dni som v sebe musel 
pozbierať zvyšné sily na nočnú jazdu. Predstavte si, že idete 
autom v totálnej tme po opustenej vozovke a stále prepínate 
stretávacie na diaľkové svetlá, aby ste videli prichádzajúce 
zákruty. 

Do toho v nočných obciach sa Vám začnú motať verní 
zákazníci miestnych pohostinských zariadení, ktorí idú zo 
záverečného záťahu po stredovej čiare vozovky kolísavým 
krokom domov. Samozrejme, že reflexné prvky nepoznajú. 
Takže oči máte na stopkách a pekelne sa sústredíte na ces-
tu v totálnom kŕči. Únava a nervozita Vás ženie vpred a vy 
už túžobne počítate čas a kilometre do cieľa cesty. Úspešne 
a bez ujmy na zdraví a majetku sme sa vrátili v nočných 
hodinách na hotel. Ani sme sa nenazdali a začal nový deň. 
Napodiv únava nebola a tak sme mohli vyraziť za novým 
dobrodružstvom.

V pláne sme mali Herliansky gejzír. Dopredu na inter-
netovej stránke obce Herľany sme si zistili, kedy bude gejzír 
striekať, aby sme ho nezmeškali, pretože má 34 až 36 hodi-
nový interval. Vedeli sme časový rozsah medzi 10:00 a 12:00 
hod. Vyrazili sme ešte v predstihu z hotela a ku gejzíru sme 
prišli asi o štvrť na jedenásť. Miesta komunita rómskych 
detí sa postarala o tanečno-spevácky program, ktorým 
si spríjemňovali čakanie na erupciu. Možno si mysleli, že 
svojím umeleckým programom zapôsobia aj na ostatných 
čakateľov. 

Pár minút po pol dvanástej sa začal gejzír zobúdzať a 
spočiatku nesmelo začal vypúšťať studenú vodu. Postupne 
rástla intenzita vodného stĺpca, až dosiahol svoj vrchol pri-
bližne vo výške 20 metrov. Celé divadlo trvalo asi 20 minút. 
Ku koncu jeho intenzita postupne klesala až sa voda úpl-
ne stratila. Po úspešnom vzhliadnutí gejzíru som Marošovi 
sľúbil, že ho vezmem do Tokajskej vinohradníckej oblasti. V 
obci Viničky sme sa zastavili na lokalite obsidiánov, ktoré sa 
tu vyskytujú v súkromných vinohradoch, takže potrebujete 
mať vybavené povolenie majiteľa. Čierne obsidiány dosa-
hujú maximálnu veľkosť vlašského orecha, skôr sú menšie. 
Tento región je samozrejme známy výrobou kvalitných To-
kajských vín, ale je tu ešte jedna geografická atrakcia, ktorú 
sme navštívili. 

V obci Klin nad Bodrogom sa nachádza najnižšie polo-
žené miesto Slovenskej republiky. Za zrúcaninou kostola je 
na tomto bode osadený kamenný stĺpik s vyrytým číslom 

Diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie
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94,3 m n. m. V rámci tohto terénu sme si stihli spoločne 
pozrieť aj národnú prírodnú rezerváciu Morské oko. Jazero 
vzniklo mohutným zosuvom počas doznievajúcej vulkanic-
kej činnosti. Návštevníci môžu zo zatajeným dychom obdi-
vovať efekt zrkadlenia modrastej vodnej hladiny, v ktorej sa 
odrážajú okolité stromy. Navštívili sme aj rozsahom menšie 
Vinianske jazero, ktoré sa využíva na rekreačné účely. Po-
sledný deň cestou do Bratislavy sme sa zastavili v dolomi-
tovom kameňolome Družstevná pri Hornáde – časť Malá 
Vieska. Na lokalite sa vyskytujú goethitové hľuzy s peknou 
vnútornou obličkovitou stavbou čiernej farby. Ďalšou za-
stávkou na našej ceste bola návšteva Jasovskej jaskyne. Pri 
čakaní na vstup ma v sklenenej tabuli upútal ručne písaný 
odkaz datovaný z roku 1978 od kolegov geológov zo Štátne-
ho geologického ústavu Dionýza Štúra. Jaskyňu za účelom 
geologického prieskumu v rámci prác pri mapovaní Jasov-
skej planiny navštívil a odkaz zanechal doktor Ján Mello, 
ktorý bol neskôr hlavným zostavovateľom geologickej mapy 
Slovenského krasu v mierke 1 : 50 000. Poslednou adrena-
línovou jazdou, ktorú som Marošovi sľúbil, bolo zdolanie 
Úhornianskeho sedla. Možno opäť niektorí z Vás túto zau-
jímavú cestu poznajú. Pre ostatných pripomeniem, že je to 
úsek, ktorý spája Smolník s Krásnohorským Podhradím. V 
smere od Smolníka prechádzate cez koncovú obec Úhorná. 
Na konci obce je dopravná značka upozorňujúca na 18 % 
stúpanie, čo sa len tak často nevidí. Cesta je pomerne úzka 
s ostrými a stúpajúcimi zákrutami. V minulosti na tomto 
úseku bola vážna dopravná nehoda autobusu a odvtedy je 
cesta uzavretá pre nákladnú dopravu. Odporúčam ju len 
pre zdatných vodičov a adrenalínových šialencov, ktorí si ju 
dokážu poriadne vychutnať, tak ako ja. 

Prešiel mesiac a začali sme s Marošom plánovať ďalší 
trojdňový terén ku koncu septembra. Jeseň začala neza-
držateľne klopať na dvere, čo signalizovali prvé žltohnedé 
listy na stromoch. Vybavil som najštýlovejšie ubytovanie v 
horskom hoteli Kráľova studňa nad Harmaneckou jasky-
ňou. Po ceste sme tradične vybavili pár lokalít. Prvá zastáv-
ka bola v ryolitovom kameňolome Bralce oproti Szabóovej 
skale. Na niektorých miestach sú dutiny ryolitov vyplnené 
drobnými kryštalickými drúzami záhnedy. Našli sme nie-
koľko vzoriek, ktoré boli pekne vykryštalizované. Ďalej sme 
sa zastavili v Slovenskej Ľupči, aby som Marošovi ukázal 
rodný dom Bohuslava Cambela, ktorého prostredníctvom 
článkov ako Malokarpatský patriot obdivuje. Navštívili sme 
aj lokalitu Poniky – Farbište, ktorá je ale už takmer vyzbie-
raná. 

Nasledovala cesta do hotela, ktorá viedla približne 13 
km úsekom cez Bystrickú dolinu. 

Cesta je uzavretá pre automobilovú dopravu, výnimku 
majú len ubytovaní hoteloví hostia. Hotel je situovaný v 
nadmorskej výške 1300 m. Cesta k hotelu má rôznu kvalitu 
a postupne stúpajúcu tendenciu. Niektoré úseky sú asfalto-
vé, ale väčšina je kamenistá, resp. blatistá, keďže po ceste 
lesní robotníci zvážajú vyťažené drevo. A tu je kameň úra-
zu. Na zablatenej ceste sa veľmi zle jazdí, keď nemáte pohon 
4x4, čo je môj prípad. Napriek tomu moje auto už dokázalo 
zdolať dosť zložitých terénnych situácií. A našťastie do blata 
som nezapadol ani v tomto prípade. Počasie počas tohto te-
rénu nebolo také idylické. 

Slnko sa ukázalo až posledný deň. Prvé dva dni bolo 
zamračené, hore pri hoteli fúkal silný nárazový vietor a in-
tenzívne mrholilo čo pravdepodobne odradilo aj českého 
turistu, ktorého sme našli v hoteli čakať na lepšie prognózy 
počasia. Poviete si ironicky pravá jesenná romantika. Na-
priek tomu, sme zvládli kľúčové lokality Staré Hory – Rich-
tárová a Špania Dolina – Piesky. 

Začali sme na Richtárovej v Starých Horách. Mnohí z 
Vás tam boli možno aj niekoľkokrát. Nádherná príroda, vy-

soké prevažne ihličnaté lesy a mohutné haldy, ktoré ešte 
stále majú čo ponúknuť nielen začínajúcemu zberateľovi 
akým je Maroš. Škoda len, že miestni chalupári neradi vi-
dia na haldách zberateľov minerálov. To bol aj náš prípad 
a tak sme sa museli pobrať, ako sa hovorí, kadeľahšie. Išli 
sme sa pozrieť priamo do Španej Doliny. Miestny banícky 
spolok tu vykonal záslužnú prácu z hľadiska vytvorenia 
náučného chodníka s osadením informačných tabúľ, zria-
dil múzeum medi a postupne opravuje banícke pamiatky. 

Pozreli sme si aj najväčšiu a najlepšie zachovanú hal-
du, ktorá vznikla ukladaním hlušiny vyťaženej zo šachty 
Maximilián, čím vznikol strmý svah týčiaci sa nad obcou 
ako nezmazateľná stopa slávnej baníckej minulosti. Po-
tom sme sa presunuli na lokalitu Piesky, ktorá na mňa 
zapôsobila ešte skôr ako som na nej reálne bol. Keď som 
v rámci dokumentárneho cyklu Pavla Dvořáka: Stopy 
dávnej minulosti videl diel venovaný baníctvu v Španej 
Doline s názvom: Cesty Edwarda Browna. V dokumente 
boli zobrazené majestátne haldy v pôvodnom stave, ešte 
pred ich čiastočnou rekultiváciou. Lokalita je významná 
aj z archeologického hľadiska, pretože je miestom objavov 
rôznych kamenných mlatov, ktoré sa pravdepodobne po-
užívali už v počiatkoch baníckej činnosti na tomto území. 
Čo je udivujúce, aj dnes na tejto lokalite nájdete malachit 
a azurit prvotriednej zberateľskej kvality, pričom všetko 
závisí od Vašej neúnavnej vytrvalosti a energie, ktorú ste 
ochotní v prospech vzoriek obetovať pri ich fyzicky nároč-
nom kopaní. Ale, ako sa hovorí, bez práce nie sú koláče a 
pri zberateľoch to platí dvojnásobne. Za vynaloženú ná-
mahu sú odmenou možno pre niekoho len donekonečna 
sa opakujúce zelené a modré povlaky, ale pre iného srdcu 
blízke minerály, ktoré v ňom upevňujú zberateľskú vášeň.

Ako som spomínal, posledný deň sme sa zobudili do 
slnkom zaliateho dňa a konečne som si mohol naplno vy-
chutnať výhľad z hotela. Nastal ten pravý okamih sa as-
poň nachvíľu zastaviť a pokochať sa okolitou majestátnou 
prírodou. Pre mňa ako neturistu, je obzvlášť silný zážitok 
vidieť seba v rovnakej výške s končiacimi vrcholkami mo-
hutných lesov a pozorovať zvlnený nekonečný horizont 
kopcov. Záver terénnej misie bol venovaný spoznávaniu 
náučného banského chodníka v Malachove. Oblasť je z 
histórie známa ťažbou ortuťovej rudy – cinabaritu. Prešli 
sme úsek po Ortútske jazierko a cestou späť sme si odfotili 
Malachovský vodopád.

Začal sa nový akademický rok. V rámci predmetu Ge-
omateriály som prišiel s nápadom vytvoriť exkurzný blok, 
aby študenti mali reálnu predstavu, ako prebieha výroba 
cementu, izolačnej vlny, žiaruvzdorných výrobkov a skla. 
Náš tím sa opäť rozrástol. K Marošovi a Jurajovi Morav-
číkovi pribudol jeho spolužiak Ondrej Nemec a mohli 
sme vyraziť. Od polovice októbra sme postupne navštívili 
cementáreň v Rohožníku, výrobcu izolačnej vlny v Novej 
Bani, podnik zameraný na šamotové výrobky v Kalino-
ve, magnezitovú baňu v Lubeníku a skláreň v Lednických 
Rovniach. Exkurzie v týchto podnikoch majú tiež svoje 
čaro, ale to je už iný príbeh. Okrem výrobní sme navštívili 
aj súkromnú expozíciu baníckej histórie v Nižnej Slanej 
a sprístupnenú štôlňu Andrej v Kremnici. Čo sa týka po-
sledného terénu koncom októbra podarilo sa nám získať 
pekné vzorky zelených chlóropálov a hnedých obyčajných 
opálov z andezitového kameňolomu v Malej Lehote pri 
Lehote pod Vtáčnikom. 

Tak ako každý príbeh má svoj začiatok a koniec, tak aj 
ten náš končí s končiacou terénnou sezónou plnou zážit-
kov z ciest po Slovensku. Ale už teraz sa tešíme na novú 
sezónu a zážitky, s ktorými sa radi podelíme.

Peter Ružička, Maroš Ondrejka
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Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze

Inzercia

Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea 
v Praze je periodikem (vychází dvakrát ročně), které vychází v spolupráci 
se Slovenskou mineralogickou spoločnosťou a publikuje stručná sdělení o 
výzkumu (včetně nezbytných analytických dat), rozsáhlejší původní práce 
přinášející nové poznatky a souborné práce shrnující vybraná témata (včetně 
tištěných verzí přednášek pronesených v pravidelném cyklu Národního 
muzea). 

Odborné vymezení „Bulletinu“ je především zaměřeno na následující 
obory:

* mineralogie, krystalochemie a strukturní krystalografie
* studium minerálních paragenezí
* studium minerogenetických procesů
* ložisková geologie a montanistické studium rudních ložisek
* topografická mineralogie
* petrologie vyvřelých, metamorfovaných a sedimentárních hornin
* aplikace instrumentálních analytických metod v mineralogii a petrologii
* experimentální mineralogie a petrologie
* uplatnění petrologie a mineralogie v archeologii a obdobných oborech

Po předchozí dohodě s editorem „Bulletin“ otiskuje i kratší nerecenzované 
specifické biografické příspěvky v oddělené části „Výběrové bibliografie“.
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Inštrukcie pre autorov:

Časopis Esemestník je oficiálny spravodajca Slovenskej mineralo�
gickej spoločnosti a vychádza 2x ročne, v jarnom a jesennom termíne. 
Je venovaný mineralógii, kryštalografii, petrológii, geochémii, ložiskovej 
geológii, gemológii, montanistike a historickým vedám prislúchajúcim 
k týmto odborom. Štruktúra časopisu pozostáva z nasledujúcich rubrík:

1. Slovenská mineralogická spoločnosť – správy zo života spoločnos-
ti, dôležité udalosti.

2. Články – recenzovaná rubrika, prináša vedecké a odborné články 
a je recenzovaná.

3. Prednášky, semináre, konferencie – prináša informácie o pripravo-
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4. Recenzie – recenzie vedeckých a odborných publikácií v odboroch 
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5. Kronika, jubileá, výročia – informuje o významných udalostiach, 
jubileách a výročiach.

6. Diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie

7. Inzercia

Príspevky

Príspevky pozostávajú z textu (vrátane súhrnu použitej literatúry), 
obrazových príloh a tabuliek.

Texty
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ných vied. Rozsah príspevkov nie je obmedzený. Príspevky nie sú honoro-
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pri populárno-vedeckých nie sú nutné

4. vlastná práca, rozsiahlejšie príspevky by mali byť štrukturované do 
kapitol

5. literatúra

6. texty k obrázkom a tabuľkám

Príspevok by mal byť napísaný v niektorej z verzií textového editora 
MS Word s riadkovaním 1,5, font times new roman, veľkosť písma 12, 
pokiaľ možno bez použitia štýlov, odsadzovania odsekov a špeciálneho 
editovania. Text bude editovaný redakciou.

Literatúra

Súhrn literatúry na konci príspevku je samostatnou kapitolou s ná-
zvom Literatúra. Súhrn musí obsahovať všetky citácie uvedené v texte. Pri 
citáciach v texte používajte formu: Bosi & Lucchesi (2004); (Bosi, 2011); 
(Bosi, 2011; Bosi & Lucchesi, 2004; Bosi et al., 2005).

Citácie prác sú radené abecedne a upravené by mali byť nasledovne:

Citácie článkov v časopisoch

Bosi F., 2011: Stereochemical constraints in tourmaline: From a short-range to a 
long-range structure. Can. Mineral., 49, 17 – 27

Bosi F. & Lucchesi S., 2004: Crystal chemistry of the schorl-dravite series. Eur. J. 
Mineral., 16, 335 – 344

Pri názvoch časopisov je vhodné používať skratky definované v zozname 
skratiek časopisov Web of Science (dostupné na http://images.webofknowledge.
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Citácie kapitol v knihách
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bond length. In: 20th General Meeting of the International Mineralogical Asso-
ciation IMA2010, 21.-27.8.2010, Budapešť, Acta Mineralogica-Petrographica. 
Abstract series, 6, 476

Citácie webových stránok

Ak je autor webovej stránky známy:
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crystallography, Raman and infrared spectroscopy of minerals. http://rruff.
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Ak je autor webovej stránky neznámy:

Mindat.org, 2010: Uranopolycrase: Uranopolycrase mineral information and 
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Obrazová príloha

Obrazové prílohy a fotografie zasielajte vo formáte JPEG, TIFF, CDR, AI, EPS 
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Bernard Jan H., Hyršl Jaroslav:

Minerals and their Localities

Druhé aktualizované 
vydání vyšlo v roce 
2006. Kniha popisuje 
vlastnosti více než 
4 300 minerálů z asi 
8 500 světových 
lokalit (včetně jejich 
rejstříku), s důrazem 
na jejich genetický 
typ. 

Kniha vyšla anglicky.

170 x 240 mm cena: 98 €
824 stran pro členy SMS: 78 €

Ďuďa Rudolf, Ozdín Daniel: 
Minerály Slovenska

Kniha prezentuje 
přes 800 platných 
minerálů nalezených 
na Slovensku a více 
než 350 variet, 
synonym, odrůd 
a zdiskreditovaných 
názvů minerálů. 
Podrobný popis 
výskytu je seřazený 
podle jednotlivých 
geologických celků. 
Publikace je určena 
studentům vysokých 

škol jako učebnice pro studium mineralogie 
a geologie, ale také odborné veřejnosti při zkoumání 
slovenských lokalit. Kniha vyšla slovensky.

170 x 240 mm cena: 40 €
480 stran pro členy SMS: 32 €

Bernard Jan H., Hyršl Jaroslav: 
Minerals and their Localities – 

Supplement

Tato kniha navazuje 
na publikaci Minerals 
and their Localities 
Obsahuje více než 
800 minerálních 
druhů a jejich lokalit, 
nově popsaných 
v období od roku 
2004 do září 2013. 

Kniha vyšla anglicky.

170 x 240 mm cena: 20 €
104 stran pro členy SMS: 16 €

Nakladatelství 
Granit
nabízí:

Pro členy SMS slevy na všechny knihy

MINERALS
and their

LOCALITIES

MINERALS DESCRIBED SINCE 2004

JAN H. BERNARD AND JAROSLAV HYRŠL

SUPPLEMENT

Tyto a další knihy o mineralogii lze objednat na www.granit-publishing.cz
V objednávce uveďte: člen SMS. K ceně budou připočteny expediční náklady. 

Hanus Radek et al.: 
Český granát

Monogra e poprvé 
podává vyčerpávající 
informace nejen 
o českém granátu, 
ale o celé skupině 
granátů. Zabývá 
se jeho vznikem, 
geologií, historií 
těžby i zpracování.
Souhrn informací 
pomáhá při oceňování 
tohoto drahého 
kamene. Kniha 
je určená nejen 

mineralogům, geologům, gemologům, ale i všem 
zájemcům o poznání historie a současnosti tohoto 
úžasného kamene.

170 x 240 mm cena: 14 €
168 stran pro členy SMS: 11,50 €

Nakladatelství 
Granit
nabízí:

ties –
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