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Úvod 

Mineralogicko-petrologické oddělení Národního muzea v Praze vlastní, případně má v trvalé zápůjčce, 
téměř všechny meteority, které spadly a byly nalezeny na území České republiky. K dnešnímu dni je známo 24 
lokalit pádu českých meteoritů, přičemž pouze 3 lokality nemají ve sbírce zastoupení. Nejstarším meteoritem je 
meteorit Opava, jehož stáří se odhaduje minimálně do období paleolitu, nejnovějším nálezem je meteorit 
Benešov, jehož pád byl pozorovaný v roce 1991, avšak nalezen byl až v roce 2011. Nejnověji pozorovaným 
pádem je meteorit Morávka v roce 2000. 

Pokud se podíváme na nálezy meteoritů v celosvětovém měřítku, pak lze bezpochyby konstatovat, že 
největší množství meteoritů, počítající se na tisíce, se v posledních letech nalezlo hlavně na území Antarktidy. 
Neobvyklá množství meteoritů dále poskytla i dříve nedostatečně prozkoumaná naleziště v pouštních oblastech a 
to, jak už v dříve známých místech nálezů v Austrálii, tak v jižní Africe, především v Namíbii. V severní Africe 
byly nalezeny meteority v oblasti saharských náhorních plošin, zvláště v Libyi a Maroku, nejnověji jsou to 
nálezy meteoritů v Ománu a v některých dalších pouštních oblastech. 

Oproti výše uvedenému je 24 známých pádů meteoritů na území České republiky poměrně malé. Není to 
ale tím, že by bylo méně pádů, ale tím, že naše území je značně členité, porostlé vegetací apod. a nejinak jsou na 
tom i další země. Zde je třeba zmínit i to, že největší množství meteoritů spadne do moře či oceánů bez šance na 
nalezení. 
 
Původ a klasifikace meteoritů 

Na úvod této kapitoly zmíníme nejprve pojmy, které se v souvislosti s meteority používají: meteoroid - 
meziplanetární těleso sluneční soustavy o velikosti v řádu milimetrů až desítek metrů; planetka - meteoroid o 
velikosti nad 100 m, u kterého lze určit dráhu pohybu ve sluneční soustavě; meteor - světelný jev, který nastane 
při průletu meteoroidu zemskou atmosférou; bolid - velmi jasný meteor; meteorit - zbytek většího meteoroidu, 
který se nespálil v atmosféře a dopadl na Zemi.  

Převážná většina meteoritů pochází z pásma planetek mezi Marsem a Jupiterem. Ve výrazně menším 
množství jsou zastoupeny meteority původem z Marsu, Měsíce, známých planetek a z jiných, od Země 
vzdálenějších, částí sluneční soustavy ať již směrem ke Slunci, nebo směrem opačným.  

Nejběžnějšími meteority jsou chondrity s typickou kuličkovitou strukturou svých základních součástek 
(cca 84 % z celkového množství meteoritů). Vzácnější jsou meteority, které po svém vzniku prodělaly i 
výraznou přeměnu - diferenciaci - a to ještě na své mateřské planetce, tj. achondrity (cca 8 %), železa (cca 6 %) a 
železokameny (cca 2 %) (obr. 1, 2). 

 

                                                 

1) Předložená práce vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci institucionálního financování 
dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace. 
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Obr. 1 Základní rozdělení meteoritů 
 

 
Obr. 2 Novější klasifikace meteoritů 

 
Z chondritů jsou nejběžnější tzv. obecné chondrity a to typu LL (amfoterní), L (hyperstenové) a H 

(bronzitové). Na základě stupně tepelné metamorfózy, která daný meteroit postihla, se k označení LL, L a H a 
dalším přidává číslo 3 – 6 (nejnižší – nejvyšší tepelné postižení) (obr. 3). Mimořádně vzácné jsou tzv. primitivní, 
nepřeměněné chondrity, které po svém vzniku neprošly žádnými dalšími teplotními nebo tlakovými změnami. 
Tyto meteority nám ukazují pralátku naší sluneční soustavy. Velmi přínosné poznatky přinášejí i vzácné uhlíkaté 
chondrity, meteority bohaté uhlíkem a minerály, obsahující vodu, které mohly mít význam i pro vývoj života na 
Zemi. V těchto meteoritech vzácně nacházíme i některé prvky s izotopy, které se ve sluneční soustavě 
nevyskytují, které bezpečně vznikly mimo naši sluneční soustavu a jsou tedy produktem jiné hvězdy než našeho 
Slunce. Uhlíkaté chondrity pocházejí z nejvzdálenějších okrajových částí sluneční soustavy. Enstatitové 
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chondrity (E) jsou nejvíce redukované, opak k uhlíkatým (nejvíce okysličené). Pocházejí pravděpodobně 
z oblasti nejblíže Slunci.  

Achondrity neobsahují chondry, představují fragmenty pocházejí z povrchových částí diferencovaných 
planetek, případně mohly vzniknout přetavením chondritů. 

Železné meteority rovněž vznikaly na planetkách při procesu jejich celkového nebo jen částečného 
prohřátí a oddělení lehké křemičitanové části a těžkého jádra. Procesy na rozhraní obou částí vedly ke vzniku 
kamenných želez - mesosideritů. Železné meteority jsou specifické přítomností železa a niklu, což v důsledku 
vede ke vzniku tzv. Widmanstättenových obrazců (odmíšeniny ve tvaru lamel). Podle struktury, tj. podle šířky 
lamel ve vyleptaných obrazcích, a podle složení a obsahu některých stopových prvků můžeme mezi železnými 
meteority rozpoznat několik základních skupin, o kterých se domníváme, že reprezentují jádra některých 
planetek. Mnohá železa jsou vzácná a pocházejí z pravděpodobně samostatných, možná už ani neexistujících 
planetek. 

Názvy jednotlivých nálezů meteoritů se odvíjejí přímo od místa dopadu (nálezu). Jméno lokality (název 
obce, města, oblasti ...) je pak i jménem příslušného meteoritu. 

 
České meteority 

V České republice bylo k dnešku zaznamenáno 24 pádů meteoritů. Jejich přehled je uveden na obrázku 3, 
místa dopadů jsou znázorněna na obrázku 4.  
 

 
Obr. 3 Přehled meteoritů nalezených (spadlých) na území České republiky. Modře jsou označeny meteority, 
jejichž pád nebyl přímo pozorovaný, ale byly nalezeny po určité době. Bíle a žlutě jsou označeny pozorované 
pády. Žlutě jsou označeny ty meteority, které nejsou součástí sbírky meteoritů v Národním muzeu, přičemž 
meteorit Příbram a meteorit Morávka jsou Národnímu muzeu trvale zapůjčeny z Astronomického ústavu 
v Ondřejově.  
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Obr. 4 Místa dopadu (nálezu) jednotlivých meteoritů na území České republiky. Číselné označení odpovídá 
označení z obrázku 3.  
 

Z přehledu je patrné, že na území České republiky dopadlo (bylo nalezeno) 9 železných meteoritů, 1 
kamenné železo, 13 chondritů a 1 achondrit. Pády všech kamenných meteoritů (chondritů a achondritu) byly 
pozorované a díky tomu i nalezené. Oproti tomu pády většiny železných meteoritů nebyly pozorované a byly 
nalezené až po nějaké době při orbě nebo podobné činnosti. Výjimkou je pozorovaný pád železného meteoritu 
Odrance a Broumov. Z toho můžeme odvodit i fakt, že naděje nalézt kamenný meteorit bez toho, abychom viděli 
jeho pád, je téměř nulová. Tyto meteority následně podléhají zvětrávacím procesům a splynou vizuálně 
s prostředím. Oproti tomu železné meteority můžeme nalézt i po poměrně dlouhé době od pádu. Zde ale často 
narážíme na velkou podobnost s železnými struskami a často až podrobnější analýza dokáže rozkrýt skutečnost, 
zda jde o strusku či meteorit. 

Níže bude následovat přehled českých meteoritů doplněný obrázkem meteoritu, který je součástí sbírky 
meteoritů v Národním muzeu. Zde je vhodné uvést, že níže uvedené meteority jsou součástí i jiných sbírek, 
převážně sbírky meteoritů ve Vídni. Je snahou mnoha muzeí vlastnit tyto ukázky, proto se často nezachová 
meteorit v původní podobě. Vzorky jsou částečně rozřezány a „plátky“ slouží pro výměnu za jiné meteority, 
případně k vědeckému zpracování. 

 
Přehled českých meteoritů 
 
1 - OPAVA – železo – hexaedrit typu IIA 

Při těžbě cihlářské hlíny byly v červenci roku 1925 nalezeny na severním svahu Kylešovického kopce u 
Opavy čtyři železné meteority o celkové hmotnosti 14 kg. Později byly nalezeny i další 3 meteority, přičemž 
celková hmotnost dosáhla 21 kg. Tyto meteority nebyly evidentně nalezeny přímo na místě dopadu. Spadly 
patrně v období paleolitu či déle, neboť některé z nich byly v místě pravěkého sídliště prokazatelně použity na 
obklad ohniště. Největší meteorit (10,6 kg) se nalézá ve Slezském zemském muzeu v Opavě, menší kus je 
součástí sbírky v Národním muzeu v Praze. 
 



 12 

 
Obr. 5 Železný meteorit Opava. 

 
2 - LOKET (ELBOGEN) – železo – střední oktaedrit typu IID 

Pravděpodobný, avšak nedoložený, pád byl v roce 1400. V Lokti bylo ve 14. století purkrabství a traduje 
se, že purkrabí zvonil na robotu údery na toto železo a nebo, že byl pro svou krutost do tohoto železa proměněn. 
Naproti tomu zpráva Markuse Marci z Kronlandu (profesor na Universitě v Praze 1595-1667) uvádí: „dne 18. 
roku tohoto století (tedy 16. století) spadl s nebe zde v Čechách jiný kov“. Je však otázkou, zda mohlo jít o 
loketský meteorit. Na konci 17. a počátkem 18. století se meteorit Loket ukazoval přímo na hradě v Lokti. 
V roce 1742 ho vojáci francouzské okupační armády hodili do 40 m hluboké studně a čekali, zda se podle 
pověsti železo samo vrátí na své místo. V roce 1776 studna vyschla a železo bylo vytaženo.  

Původní hmotnost meteoritu, který měl podobu hlavy koně, byla asi 106 kg. Model původního meteoritu 
je k vidění ve sbírkách Národního muzea (obr. 6). Jako železný meteorit byl rozpoznán až v roce 1811 prof. K. 
A. Neumannem, profesorem chemie pražské polytechniky. Bylo to jen nedlouho po objevné práci Chladniho a 
uznání meteoritů francouzskou Akademií věd. Malý úlomek loketského železa poslal do Berlína k významnému 
chemikovi Klaprothovi, který analýzou a potvrzením obsahu niklu potvrdil, že jde opravdu o meteorické železo. 
To potvrdil i sám Chladni, který objevil na tomto železe strukturu tzv. Widmanstättenových obrazců. Již v roce 
1812 byl meteorit rozřezán na několik kusů, největší kus o hmotnosti 84 kg byl zaslán do Dvorního muzea ve 
Vídni, 14 kg zůstalo na hradě Lokti a v Praze je jen část o hmotnosti necelých 8 kg (obr. 7). Zájem o toto železo 
byl a stále je velký, i spisovatel Klicpera napsal o něm hru „Loketský zvon“ a byli i další spisovatelé, které tato 
látka inspirovala. Nařezané kusy tohoto meteoritu najdeme prakticky ve všech světových muzeích. Loketské 
železo má více než 10 % Ni. 
 

 
Obr. 6 Model původního železného meteoritu Loket. 
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Obr. 7 Železný meteorit Loket ve sbírce Národního muzea. 

 
3 - ODRANCE – železo 

Dne 11. 6. 1619 byl pozorován v okolí Odrance pád tří železných meteoritů, přičemž dva z nich byly 
nalezeny. Třetí, který spadl do lesa, tehdy nalezen nebyl. Postupem času se však ztratily i dva původně nalezené 
meteority. Celá záležitost toho pádu se udála na panství Odrance a byla velmi dobře dokumentována 
Šebestiánem Želechovským z Želechova. To byl novoměstský měšťan, velmi bohatý a vzdělaný pán, který 
sebral všechny možné svědecké výpovědi a sepsal veršovaný popis toho pádu. Kromě toho vydával Želechovský 
z Želechova kalendář, který se jmenoval Calendarium Perpetuum Oeconomicum, a v něm uveřejnil hned téhož 
roku kromě obrázku, který zachycoval pád, také jeho velmi podrobný popis (obr. 8). Dnes je na místě, kde byl 
pád pozorovaný, pouze cedulka upozorňující na tuto skutečnost. 
 

 
Obr. 8 Pád meteoritu Odrance zachycený v kramářské písni. 

 
4 – PLOSKOVICE – chondrit L 

Meteorit Ploskovice je nejstarším dokumentovaným pádem kamenných meteoritů - chondritů v České 
republice. Dne 22. 6. 1723 došlo ve 2 hod. odpoledne k hromadnému pádu zmíněných meteoritů v oblasti mezi 
Ploskovicemi a Liběšicemi. Bylo nalezeno přibližně 33 chondritů o celkové hmotnosti 37 kg. Pád meteoritů byl 
doprovázen hlasitým zvukovým projevem, který byl slyšitelný až v Praze. Do dnešního dne se dochovala jen 
část malých úlomků meteoritů např. v muzeu ve Vídni, v Londýně a v Národním muzeu v Praze (obr. 9). 
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Obr. 9 Chondrit Ploskovice (Ploschkovitz). 

 
5 – TÁBOR – chondrit H5 

Meteorický déšť s mnoha nalezenými kusy dopadl mezi Táborem a Strkovem dne 3. 7. 1753, tedy v době, 
kdy ještě nebylo vědecky dokázáno, že „kameny“ mohou padat z nebe. Lidé se domnívali, že kameny obsahují 
zlato a stříbro jako takový ho rozprodávali. Jako meteorit byl uznán až po mnoha letech. Jde o brekciovité 
obecné chondrity typu H5, velmi bohaté plyny (obr. 10).  
 

 
Obr. 10 Chondrit H5 Tábor. 

 
6 – STONAŘOV (STANNERN) – achondrit, eukrit HED 

Před více než 200 lety, 22. května 1808, došlo před šestou hodinou ráno k hromadnému pádu meteoritů 
v okolí obce Stonařov u Jihlavy - německy Stannern. Na obloze se objevil nejprve ohnivý kužel, pak se ozvala 
rána jako z děla, následovaná několika dalšími slabšími ranami a souvislým rachotem. Pádové pole bylo dlouhé 
12,5 km a mělo šířku 4,8 km spadlo 200 až 300 meteoritů. Nalezeno bylo údajně jen 66 kusů o celkové 
hmotnosti asi 52 kg, to však byla pravděpodobně jen malá část celkové hmotnosti bolidu, který se rozpadl nad 
Moravou. Byly to většinou menší kusy, většinou jen 32 – 48 g. Největší o hmotnosti cca 6 kg je uložen 
v Přírodovědeckém muzeu ve Vídni. Několik ukázek je uloženo v Národním muzeu v Praze (obr. 11). Velký 
zájem o meteority dokumentuje i dobová mapka s vyznačenými pády meteoritu Stonařov (obr. 12) 

Pád byl neobyčejně vzrušujícím prožitkem pro velké množství občanů celé oblasti. Ačkoliv spadlo tolik 
kamenů, jeden dokonce téměř u nohy jednoho očitého svědka na náměstí ve Stonařově (kámen o hmotnosti 1,96 
kg se zabořil do hloubky asi 10 cm), nikdo nebyl zraněn ani nebyla porušena žádná budova. O kameny byl 
obrovský zájem, proto jich bylo značné množství brzy po pádu rozprodáno zájemcům.  

Až do pádu tohoto meteoritu byly známy jen dva typy meteoritů – železné (vždy s podílem niklu) a 
kamenné (vždy s drobnými kuličkovitými útvary – chondrami a s větší či menší příměsí slitiny železa a niklu). 
Stonařovský meteorit však neměl ani chondry, ani žádný obsah niklového železa (obr. 13). Objevila se tedy nová 
záhada – co to tedy ve Stonařově padalo? Z Vídně byla do Stonařova vyslána dvorská císařská komise, ve které 
byl významným členem Karl von Schreibers a jeho závěry zůstaly v platnosti až dodnes.  

Schreibers zjistil, že jde o nový typ meteoritu typu vulkanické brekcie bez významného podílu niklového 
železa. Dnes je řazen stonařovský meteorit ke skupině tzv. HED achondritů – tj. howarditů, eukritů a diogenitů, 
tj. meteoritů, které pocházejí podle posledních výzkumů z planetky Vesty. Meteorit Stannern (zůstalo mu 
německé označení obce Stonařov – Stannern) je eukrit a to mezi ostatními meteority této skupiny významně 
odlišný od ostatních. Proto se hovoří o stonařovském trendu (tedy Stannern trend) eukritů, čediče (basaltu) 
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s nízkým stupněm částečného natavení. Na základě rozsáhlých výzkumů stonařovského meteoritu bylo zjištěno, 
že jeho mateřská planetka vznikla před 4500 Ma a poté prodělala přeměnu – metamorfózu před 3100 Ma.  

 

 
Obr. 11 Kamenný meteorit – HED achondrid Stonařov. 
 

 
Obr. 12 Situační plán nalezených kusů meteoritu Stannern – Stonařov. Místa nálezů jsou vyznačena na mapě i 
v podrobném seznamu L. v. Berniera v levé části kresby, dnes staré 200 let. 
 



 16 

 
Obr. 13 Mikrofotografie meteoritu Stonařov v polarizovaném světle. Struktura meteoritu je velmi podobná 
struktuře bazické vulkanické horniny.  

 
7 – LISÁ (LISSA) – chondrit L6 

V okolí Lysé nad Labem dopadlo 3. 9. 1808 za ohlušujícího zvukového doprovodu čtyři či pět obecných 
chondritů typu L6 o celkové hmotnosti 10 kg. Největší z těchto meteoritů vlastní muzeum ve Vídni, menší kusy 
jsou ve sbírce meteoritů Národního muzea v Praze (obr. 14). 
 

 
Obr. 14 Chondrit L6 Lysá. 

 
8 – ŽEBRÁK (PRASKOLESY) – chondrit H5 

Obecný chondrit H5, známý také pod jménem Praskolesy, dopadl 18. října 1824 ve 20 hodin večer. 
Nalezeny byly dva meteority s celkovou hmotností 2 kg. Větší z nich je nyní v Národním muzeu v Praze (obr. 
15), menší v muzeu ve Vídni. Zajímavostí je, že byl o tomto pádu sepsaný protokol, který byl podepsán 
negramotným pozorovatelem třemi křížky. Obrázek 16 představuje mikrofotografii meteoritu.  
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Obr. 15 Chondrit H5 Žebrák. 
 

 
Obr. 16 Mikrofotografie chondritu Žebrák. Meteorit obsahuje drobné stejnoměrně zrnité olivín-pyroxenové 
chondry. Polarizované světlo. 
 

 
9 – BOHUMILICE – železo – hrubý oktaedrit typu IA 

19. září 1829 bylo po silně deštivém období nalezeno v ornici - jen asi 150 kroků od zámku Bohumilice - 
více než padesátikilové železo. Dr. Karel Klaudi, majitel velkostatku Čkyně u Bohumilic, upozornil na to, že by 
mohlo jít o železný meteorit. Odražený kousek studoval v Národním muzeu kustod mineralogické sbírky dr. F. 
X. M. Zippe a chemik dr. J. J. Steinmann. Již tehdy byla zjištěna přítomnost niklu v železe a výrazná struktura, 
typická pro železné meteority a meteorické železo bylo tím potvrzeno. Baron František Malovec, majitel panství 
Bohumilice – Skalice, daroval celý nález Národnímu muzeu (obr. 17). 

V Bohumilicích se udržovala pověst, že se u domku č. 5 snesl čert a propadl se tam do země. Tuto pověst 
převzal Želízko, který ji spojil s historicky doloženým pádem meteoritu (povětroně) z 1. 1. 1770. Bohumilické 
železo bylo však velmi silně porušené, do hloubky zvětralé a dnes se předpokládá, že leželo v zemi alespoň 1500 
let. 

Druhý kus meteorického železa Bohumilice o hmotnosti 962 g byl nalezen na panství skalickém 
(pravděpodobně u Smrčné) v roce 1892. Třetí kus o hmotnosti 5,850 kg byl vyorán ssz. od Výškovic v roce 
1933.  

Všechny tři nálezy jsou chemicky i strukturně zcela shodné, šlo pravděpodobně o malý meteorický déšť. Není 
vyloučeno, že i v budoucnosti budou nalezeny další kusy tohoto meteoritu. Místa jednotlivých nálezů jsou od 
sebe vzdálena nejvíce 4 km. Všechny tři kusy jsou velmi silně zvětralé a hluboce důlkované. Jen místy lze 
pozorovat náznaky původního tvaru, kůra chybí. Vnitřní struktura hrubě krystalovaného železa je patrná na 
naleštěné a naleptané ploše řezu meteoritem.  
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Obr. 17 Železný meteorit Bohumilice. 

 
10 – VNOROVY (WESSELY) - chondrit H5 

9. září 1831 po třetí hodině odpoledne sledovala řada svědků pád „černého kamene“ o hmotnosti 3,8 kg 
na bažinaté pole sedláka Otrhálka z Vnorov, nedaleko Veselí nad Moravou. Událost doprovázela mohutná 
detonace, kamenný meteorit se zřítil vedle dvojice žen pracujících na poli. Nalezený exemplář putoval do sbírek 
Muzea přírodní historie ve Vídni. 
 
11 – BLANSKO – chondrit H6 

Severozápadně od Blanska došlo 25. listopadu 1833 ve večerních hodinách k hromadnému pádu 
kamenných meteoritů označených jako obecný chondrit H6. Pád byl doprovázen výraznými světelnými efekty, 
které byly sledovány nejen v Olomouci (50 km od místa dopadu), ale také v Opavě (110 km) a ve Vídni (120 
km). Obyvatelé mnoha okolních obcí se domnívali, že "hoří celé Blansko", což bylo způsobeno odrazem záře 
meteoru od mraků a přízemní mlhy. Bezprostředně po průletu se ozvaly hromové rány a dopadu meteoritů 
doprovázel silný hukot. Celá událost byla pokládána za "ohnivého draka". Díky náhodné přítomnosti sběratele 
meteoritů K. Reichenbacha se vzápětí rozběhla rozsáhlá pátrací akce, během které se podařilo nalézt sedm 
menších meteoritů. Další exemplář (větší než předcházející s hmotností 125 g) byl objeven J. Wankelem až 33 
roků po události, dnes je uložen v Moravském zemském muzeu v Brně. Ostatní meteority jsou součástí sbírek 
např. Národním muzeu v Praze (obr. 18) nebo v Muzeu přírodní historie ve Vídni. 
 

 
Obr. 18 Chondrit H6 Blansko. 
 
12 – BROUMOV – železo – hexaedrit typu IIA 

Meteorit Broumov dopadl 14. června 1847 ve 3.45 hod. 1. kus u Hejtmánkovic u Broumova a 2. kus mezi 
Broumovem a Křinicemi v cihelně. Prvý pozorovaný kus se zaryl poměrně hluboko do země, druhý prorazil 
střechu cihlářova domku, rozbil pelest postele, kde spaly děti, a skončil v roztříštěné podlaze. Celý jev byl 
pozorován svědky, kteří shodně vypovídali o hluku, dvou ranách jako z děla a svistu. Nalezený kus byl částečně 
obalen nazlátlou slámou a cihlář si pomyslel, že mu Pánbůh posílá kus zlata, aby ho vytáhl z bídy. Ukázalo se 
brzy, že jde o železo. Obě železa přešla do majetku kláštera v Broumově – jeden kus převor opat Rotter vyplatil 
za vysoké odstupné, druhý, protože dopadl na pozemek kláštera, zůstal v jeho majetku. 23 kg železo 
z Hejtmánkovic bylo rozřezáno a několik odřezů bylo vyměněno za jiné tehdy známé meteority. 17 kg hmotné 
železo z cihelny je uloženo ve sbírkách Národního muzea (obr. 19). Je to dokonalý celotvar s hlubokými 
regmaglypty. Oba kusy byly patrně částmi jednoho velkého kusu, k jeho roztříštění došlo asi ve výšce 9 km. 
Celý kus má několik povrchových vrstviček z magnetitu a wüstitu. Uvnitř na naleštěné ploše nenajdeme tzv. 
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Widmanstättenovy obrazce, jen drobné hlízky rezavě hnědého troilitu. Důvodem je, že toto železo nepatří 
k běžným oktaedritům, ale jde o hexaedrit. Železo je ve skutečnosti jedna velká krychle meteorického železa o 
délce hrany asi 25 cm, tzv. alfa železo. Na jeho naleštěné ploše byly objeveny deformační, tzv. Neumannovy 
čáry, které probíhají ve třech směrech, vznikly nárazově. I tento meteorit je zastoupen ve většině světových 
muzeí. 
 

  
Obr. 19 Železný meteorit Broumov. 
 
13 – POTŮČKY (STEINBACH) – anomální mesosiderit IVA 

V Krušných horách v hraniční oblasti s Německem bylo přibližně v letech 1724 až 1861 nalezeno několik 
kameno-železných meteoritů o celkové hmotnosti sto kilogramů (největší exemplář 87 kg u Rittersgrünu). Pády 
a nálezy velkých kusů meteoritů však byly v této oblasti zaznamenány už Kosmou v roce 1135. Všechna tato 
železa patří do shodné skupiny železných meteoritů s velkým podílem křemičitanů – pyroxenů a olivínů, 
obsahují i tridymit, živce, troilit a další nerosty. Jedná se o pozůstatek hromadného pádu v době před několika 
sty roky. S drobnými ukázkami těchto meteoritů se setkáte ve většině světových expozic, Národní muzeum v 
Praze vlastní malý vzorek z nálezu ve Steinbachu (obr. 20) v roce 1724. Je sice nalezený na německé straně, 
avšak tento železný meteorit se silikátovými uzavřeninami je shodný s meteoritem, nalezeným na české straně u 
Potůčků. 

 
Obr. 20 Kamenné železo – mesosiderit Potůčky. 

 
14 – TĚŠICE (TIESCHITZ) – chondrit H3 

15. července 1878 před druhou hodinou odpolední za doprovodu silné rány a rachotu (slyšitelné až 20 km 
daleko v Prostějově a v Plumově) dopadly u obce Těšice na pole kamenné meteority. Jeden z nich byl nalezen 
okamžitě po pádu v hloubce asi půl metru, byl nápadně černý a ještě teplý. Při dopadu vážil přibližně 28,5 kg, 
avšak vzhledem k tomu, že si mnozí odnesli kousek kamene na památku, ztratil se asi 1kg. Meteorit byl posléze 
uložen v blízkém ovčíně, později u starosty obce a nakonec v místní kapličce. Ve žních v srpnu téhož roku byly 
při kosení obilí u obce Tištín (1 km jjv od Těšic) nalezeny další kameny o hmotnosti 0,64kg. Část nálezů byla 
ihned uložena ve škole a část si ponechali nálezci. Později bylo od jmenovaných získáno mnoho úlomků o 
hmotnosti celkem 635g. 

Meteorit Těšice je chondrit typu H3. Tento meteorit je unikátní hlavně tím, že prodělal velmi nízký 
stupeň tepelné metamorfózy (přeměny) a tudíž je velmi cenným materiálem dokládajícím původní 
nediferencovanou stavbu těles sluneční soustavy. První podrobný popis meteoritu podali Tschermak a 
Makowsky v roce 1878. Největší kus meteoritu o hmotnosti 37.47 kg je dnes ve sbírce muzea ve Vídni, ve sbírce 
Moravského muzea v Brně je uložen jeden úlomek vážící 50 g, v Národním muzeu v Praze tři úlomky o celkové 
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hmotnosti 46g (obr. 21). Dva z nich mají uchovány zbytky černé natavené povrchové kůry. Další většinou jen 
drobné úlomky jsou uloženy ve sbírkách muzeí v Londýně, v Budapešti, v Paříži a jinde. 

 

 
Obr. 21 Chondrit H3 Těšice. 

 
15 – STARÁ BĚLÁ (ALT BELA) – železo – střední oktaedrit typu IID 

Poblíž Staré Bělé, jihozápadně od Ostravy, byl v polovině 19. století vyorán železný meteorit o hmotnosti 
3,9 kg. Půl století byl uchováván jako rodinná kuriozita, pravá podstata byla rozpoznána až v roce 1898. K pádu 
došlo nejpozději v polovině 18. století, možná i dříve. Drtivá část meteoritu je nyní uchována v Národním muzeu 
v Praze (obr. 22). Na odříznuté ploše jsou velmi dobře patrné Widmanstättenovy obrazce. 

 

 
Obr. 22 Oktaedrické železo Stará Bělá. 

 
16 – SEDLČANY – železo 

V roce 1900 byl nedaleko Sedlčan, jz. od Benešova u Prahy, vyorán malý železný meteorit (20 g). Podle 
vzhledu se odhaduje, že v půdě ležel poměrně dlouhou dobu, zřejmě několik staletí. Meteorit je uložen ve sbírce 
Národního muzea v Praze (obr. 23). 

 

 
Obr. 23 Železný meteorit Sedlčany. 
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17 – TEPLÁ u Mariánských Lázní - železo – střední oktaedrit typu IIIB 
18. 9. 1909 byl během orby bývalé paseky kláštera v Teplé v západních Čechách nalezen železný 

meteorit o celkové hmotnosti 17 kg. Při nárazu pluhu se rozpadl na dva menší kusy. Další exempláře byly údajně 
nalezeny kolem roku 1911. Doba pádu tohoto meteoritu není známa, má však podobné chemické složení jako 
železný meteorit uchovávaný na hradě Loket. Blízkost obou nalezišť svádí k domněnce o společném původu. 
Největší části meteoritu z Teplé se nacházejí v Národním muzeu v Praze (obr. 24). 

 

  
Obr. 24 Železný meteorit Teplá. 
 
18 – VÍCENICE u Náměště nad Oslavou – železo – střední oktaedrit typu IID 

Náhodně, při vykopávce cihlářské hlíny pro stodolu ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou, se podařilo v 
říjnu 1911 objevit železný meteorit o hmotnosti 4,3 kg. Po nějakou dobu byl uchováván jako kuriozita, pak 
sloužil coby zátěž při lisování včelího vosku. Do rukou odborníků se dostal až v roce 1964, celý kus je nyní 
uložen ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně, plátky meteoritu vlastní Národní muzeum v Praze 
(obr. 25). Na odříznuté ploše jsou velmi dobře patrné Widmanstättenovy obrazce. 

 

 
Obr. 25 Železný meteorit Vícenice. 
 
19 – SAZOVICE – chondrit L6 

V podvečer 28. června 1934 byl několika svědky pozorován dopad malého kamenného meteoritu do 
řepného pole na okraji Sazovic, sz. od Zlína. Tři pozorovatelé byli od místa vzdáleni jen několik desítek metrů. 
V místě dopadu byla objevena malá jamka a v hloubce půl metru kámen o rozměru 9x7x5 cm s hmotností 412 g. 
Meteorit byl předán do sbírek Moravského zemského muzea v Brně, kde je dosud, velmi drobný úlomek je ve 
sbírce Národního muzea v Praze. 

 
20 – PŘÍBRAM - chondrit H5-6 

Dvěma českými astronomickými observatořemi – v Ondřejově a Prčicích byl 7. 4. 1959 vyfotografován 
jasný bolid a jeho totální rozpad. Vyhodnocené snímky se tak poprvé v historii astronomie staly podkladem pro 
výpočet dráhy meteoroidu – bolidu. V čele skupiny pozorovatelů stál prof. RNDr. Zdeněk Ceplecha, DrSc., 
jehož zásluhou byla každou noc snímkována obloha kamerami na několika našich i světových observatořích. 
Vypočítaná dráha příbramského bolidu bezpečně prokázala původ tohoto meteoritu z pásma planetek mezi 
Marsem a Jupiterem. Byl to světový primát – první důkaz odkud meteority přilétají a poprvé vypočtené místo 
možného dopadu (obr. 26) Zorganizovaný vyhledávací průzkum byl brzy korunován úspěchem nalezením čtyř 
kusů meteoritů (obr. 27). Všechny tyto meteority vlastní Astronomický ústav AV ČR, v.v.i v Ondřejově, v trvalé 
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zápůjčce je má Národní muzeum v Praze. Patří do nejběžnější skupiny meteoritů – obecných chondritů vysokého 
stupně přeměny – metamorfózy (typu 5–6), je tvořen dobře rozeznatelnými drobnými kulovitými tělísky – 
chondrami a základní hmotou (obr. 28 a 29). Nerosty jako olivín, pyroxeny a živce jsou v celém vzorku velmi 
dobře homogenizované, chemicky téměř totožné. V menším množství jsou v meteoritu kovy – niklové železo, 
troilit.  

 
Obr. 26 Pádová oblast meteoritu Příbram. 
 

  
Obr. 27 Kamenné meteority (chondrit H5-6) Příbram. 
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Obr. 28 Mikrofotografie chondritu Příbram v polarizovaném světle - vláknitá olivínová chondra a zrna 
pyroxenu. Foto Roman Skála. 
Obr. 29 Mikrofotografie chondritu Příbram v polarizovaném světle - olivín-pyroxenové chondry ve tvaru lamel. 
Foto Roman Skála. 
 
21 - ÚSTÍ NAD ORLICÍ - chondrit L6 

12. června 1963 krátce po poledni pozorovala jediná svědkyně pád kamenného meteoritu do květinové 
zahrádky v Kerharticích na z. předměstí Ústí nad Orlicí. Těleso o hmotnosti 1,3 kg se dokonce zřítilo pouze 1,5 
metru od sedmiletého chlapce hrajícího se na písku. Je pravděpodobné, že do okolí dopadlo několik dalších 
exemplářů, žádný další však nebyl nalezen. Meteorit je uložen v Národním muzeu v Praze (obr. 30). 

 

 
Obr. 30 Chondrit L6 Ústí nad Orlicí. 
 
22 - POLICE NAD METUJÍ (SUCHÝ DŮL) - chondrit L6 

16. září 1969 v 8,15 hod. dopadl na střechu rodinného domku č. p. 147 v obci Suchý Důl v části obce 
zvané Pohoř, sv. od Police nad Metují, kamenný meteorit, který se po nárazu rozštěpil na několik kusů. Tento 
pád sledovali majitelé domku, kteří posléze našli jeden větší a dva menší kusy meteoritu. Ihned si uvědomili, že 
jde o vzácný úkaz a meteority převezli do Police, odkud byly předány do hvězdárny v Úpici. Odtud byl meteorit 
díky rychlému zásahu pracovníků hvězdárny letecky převezen do výzkumného ústavu Maxe Plancka v 
německém Heidelbergu k radioizotopickému studiu. Právě tam byly shodou okolností zkoumány i některé 
vzorky hornin přivezené z Měsíce posádkou kosmické lodi Apollo 11 a meteorit Police se tak stal prvním 
tělesem tohoto druhu na světě, které mohlo být zkoumáno stejným způsobem jako tyto horniny. Původní 
meteorit měl hmotnost 840 gramů, z čehož na úlomky připadlo asi 60 gramů. Meteorit je uložen ve sbírce 
Národního muzea v Praze (obr. 31).  
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Obr. 31 Meteorit Police (Suchý Důl). 

  
23 - MORÁVKA - chondrit H5-6 

6. května 2000 před 12. hodinou byl na mnoha místech v České republice, Polsku a na Slovensku 
několika stovkami pozorovatelů pozorován zářivý “superbolid”. Jasný jev byl vidět asi 5 vteřin, mnozí svědkové 
viděli i roztříštění a rozpad bolidu na konci viditelné dráhy. Zvuk byl slyšet na severní Moravě a byl zaznamenán 
i pěti seismickými stanicemi na Ostravsku. Jeho dráha vedla od severu k jihu nízko nad horizontem. 
Astronomové získali tři videozáznamy, na jednom je vidět rozpad tělesa asi na 35 kusů. Podle videozáznamů 
bylo možné vypočítat i dráhu a místo dopadu (obr. 32 a 33). Těleso se pohybovalo dosti pomalu a jeho dráha 
byla blízká heliocentrickému orbitu. První kus byl pozorován ještě za letu a byl nalezen ihned po pádu, druhý po 
několika dnech (hmotnosti 214 a 329 g). Byly nalezeny v rekreační oblasti Malá Morávka. Kusy byly ihned 
poskytnuty k výzkumu Astronomickému ústavu AV ČR v Ondřejově a Dr. Petru Jakešovi z Přírodovědecké 
fakulty UK v Praze. První nalezený kus se podařilo zaslat do italské laboratoře v Assergi, která mohla velmi brzy 
po pádu zjistit přítomnost a množství některých izotopů s krátkou dobou rozpadu. Meteorit byl klasifikován jako 
chondrit H5-6. Meteorit má velmi tenkou hnědou kůru, čerstvá část má nehomogenní světlešedou barvu, chondry 
jsou částečně pozorovatelné pouhým okem (obr. 34), v elektronovém mikroskopu jsou špatně rozeznatelné, 
nemají výrazné omezení. Mikroskopicky byly zjištěny rysy H chondritů, meteorit je intenzivně rekrystalovaný a 
homogenizovaný (obr. 35). Jde o klasický rovnovážný obecný H chondrit, jen málo postižený šoky. 
 

 
Obr. 32 Rekonstrukce dráhy bolidu Morávka. 
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Obr. 33 Elipsa na mapě, vyznačující místa spadlých a nalezených meteoritů Morávka. 
 

  
Obr. 34 Kamenný meteorit (chondrit M5-6) Morávka. 
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Obr. 35 Mikrofotografie v polarizovaném světle - chvostovitá pyroxenová chondra z meteoritu Morávka. Foto 
Jakub Haloda. 
 
24 - BENEŠOV - chondrit LL3,5, chondrit M5 

Meteorit Benešov je posledním nalezeným meteoritem na území České Republiky. Jeho pád byl 
sledovaný stejně jako pád meteoritu Příbram několika bolidovými kamerami ze 7. na 8. 5. 1991 (obr. 36). Pád 
byl velmi dobře dokumentovaný, avšak vzhledem k tomu, že se do výpočtu plochy dopadu zanesla časová chyba 
z jedné z kamer, kameny se tehdy nenašly. Až po letech, kdy pracovníci Astronomického ústavu v Ondřejově 
získali další zkušenosti s výpočty drah dopadu meteoritů, byly výsledky znovu přepočítány. Výsledkem bylo to, 
že se po dvaceti letech (9. 4. 2011) za pomoci hledačky kovů našly 3 drobné kusy kamenného meteoritu - 2 
chondrity LL3,5 a 1 chondrit H5 (obr. 37). Tyto meteority jsou nyní majetkem Astronomického ústavu AV ČR 
v.v.i. v Ondřejově.  

 

 
Obr. 36 Celooblohový snímek bolidu Benešov (7.5.1991) pořízený bolidovou kamerou na stanici ČHMÚ 
Kostelní Myslová u Telče. Foto: AÚ AV ČR Ondřejov. 
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Obr. 37 Tři kamenné meteority Benešov. Foto: AÚ AV ČR Ondřejov. 
 
Závěr 

Meteoritů nalezených na území České republiky není závratné množství, avšak byly zde nalezeny 
všechny základní typů meteoritů. Pokud porovnáme nálezy a výzkum meteorů a meteoritů se světovými nálezy, 
máme hlavně díky Astronomickému ústavu AV ČR v.v.i. v Ondřejově a jejím pracovníkům několik prvenství. 
Na obrázku 38 jsou vyznačeny všechny meteority, které se k dnešnímu dni podařilo nalézt na určeném místě po 
výpočtu dráhy bolidu (meteoru) zachycené bolidovými kamerami nebo jiným způsobem - tzv. meteority s 
rodokmenem. Z 18ti takto vypočítaných a předpovězených míst dopadu meteoritů jsou 3 v České republice a na 
výpočtu dalších 5 (na obr. 38 vyznačeny tučně) se pracovníci Astronomického ústavu v Ondřejově podíleli. 

Výše uvedené údaje o českých meteoritech jsou pouze schematické, každý z nich prošel vědeckým 
zkoumáním, kdy bylo stanoveno mineralogické, chemické a podle možností izotopické složení a mnoho dalších 
údajů přibližujících složení prvotní sluneční soustavy. Velmi cenné je u kamenných meteoritů studium stabilního 
minerálu zirkonu, neboť si zachovává svou původní stavbu a složení, i když je celá hornina postižena různým 
stupněm metamorózy. U zirkonu se stanoví obsahy prvků vzácných zemin (obr. 39) a na určení stáří meteoritu 
poměr rozpadu 207Pb/206Pb. Z obrázku 40 je patrné, že stáří achondritu Stonařov odpovídá hodnotě cca 4,55 mld. 
let, což nás posunuje téměř do období vzniku Země (4,6 mld. let). Oproti tomu, stáří nejstarších hornin 
nalezených na Zemi je cca 4 mld. let (max. 4,28 mld. let). Tyto horniny se nalézají na starých pevninských 
štítech, kde neproběhly od vzniku Země žádné výrazné změny, např. na Kanadském štítu, nebo v provincii Isua v 
Grónsku. 
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Obr. 38 Meteority s rodokmenem. 
 

 
Obr. 39 Prvky vzácných zemin v zirkonech z eukritu Stannern (Stonařov). 
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Obr. 40 Absolutní stáří, vypočítané z poměru 207Pb/206Pb v zirkonech z eukritu Stannern (Stonařov). 
 
Zdroje 

Všechny obrázky fotografovaly či připravovaly autorky, pokud je autorem obrázku jiný autor, je uveden. 
Údaje o pádech meteoritů byly čerpány z vlastních archivních podkladů, případně v www. podkladů, zejména 
pak z http://mapa.hvezdarna.cz/ a http://www.asu.cas.cz. 


